
Biblioteca ®entr»la' 
ftegioneli 

Huttedoara-DeV&

UMBRELA AVTOMULJllMIRII > 
POATE ACOPERI RĂMÎNERILE

In mA
Relatările inginerului Va- 

sile Cojocaru de Ia Direcția 
agricolă a județului Dolj în 
legătură cu mersul campa
niei erau cît se poate de...’ 
calmante. Pe cea mai mare 
parte a suprafețelor ce tre
buie însămîntate cu culturi 
din prima urgență — ne spu
nea dînsul — lucrările au 
fost terminate. Pînă la 24 
martie, culturile de mazăre, 
sfeclă de zahăr, orz si ovăz, 
ceapă și cartofi au fost în
sămîntate pe aproape toate 
suprafețele planificate.

Deci, pe „aproape" toate 
suprafețele... O analiză mai 
atentă a mersului campaniei 
agricole de primăvară în a- 
ccastă parte a țării reflectă, 
insă, că acest „aproape" 
care se vrea în expresia to
varășului Cojocaru umbrelă 
pentru acoperirea rămîneri- 
ior în urmă, înseamnă 5 916 
hectare pentru legume și 
16 613 hectare pentru floa-
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CAMPANIE DE PRiMAVARA
rea-soarelui neinsămînțate 
pînă în prezent. Adăugind 
la acestea și volumul destul 
de mare al lucrărilor ce tre
buiau executate, pregătirea 
suprafețelor rezervate cul
turilor din epoca a doua — 
158 500 hectare în total 
(lucrări care în condițiile 
specifice ale acestei primă
veri cînd pămîntul are pu
tină umiditate în bună parte 
se suprapun celor din epoca 
întîi), automulțumirea întîl- 
nită Ia Direcția agricolă ju
dețeană Dolj pare cu totul 
neîntemeiată.

N-au existat și nu sînt 
condiții pentru ca și în a- 
cest județ ritmul de lucru la 
însămințări să fie mai hun ? 
Cele întîlnite cu prilejul 
raidului anchetă întreprins 
dovedesc că da. In unele 
cooperative agricole deservi-

N. COȘOVEANU

(Continuare în pag. TV)

Să lucreze unde
vor, noi am trimis
adresa
într-una din zilele Iui martie, la 

sediul Comitetului municipal 
Brăila al U.T.C., s-a prezentat 
un grup de fete. Absolvente — 
promoția ianuarie 1968 — ale 
școlii profesionale din grupul șco
lar pentru industria chimică, me
seria laborant-chimist, veneau să 
sesizeze faptul că deși trecuseră 
aproape două luni de la termi
narea școlii, nu au fost încă în
cadrate la locurile de muncă pen
tru care fuseseră pregătite.

împreună cu tovarășul Va- 
leriu Bîrdiganu, locțiitorul se
cretarului municipal, ne depla
săm la grupul școlar. Prin inter
mediul tovarășului director, Iu
lian Sișu luăm cunoștință de 
dimensiunile exacte ale fapte
lor.

— Din cei 29 de absolvenți 
(25 de fete, 4 băieți) la jumăta
tea lunii martie a.c. erau repar
tizați și lucrau, deci, efectiv în 
producție doar 9. Restul ? Obli
gați fiind de împrejurări le-am 
dat vacanță pînă la 1 martie ; 
acum așteaptă... repartizările.

Ne-am interesat în amănunt 
care anume au fost aceste împre
jurări. Și iată ce am aflat, înce- 
,-ind cu înceDutul. Adică ou 26 
iulie 1965, dată la care grupul 
școlar pentru industria chimică 
a primit de la Direcția personal si 
învățămînt, serviciul plan, studii 
și documentare din cadrul Mi
nisterului Industriei Petrolului și 
Chimiei (așa cum se numea 
atunci), planul de școlarizare 
pentru 1965—1966. în el era pre
văzut ca în anul respectiv să fie 
școlarizați un număr de 29 de 
elevi pentru meseria de laboranți 
în industria chimică. De men
ționat că planul a fost întocmit 
tinînd cont de solicitările de ca
dre ale întreprinderilor din sub
ordine astfel : Combinatul de 
celuloză si hîrtie Brăila 15, Com
binatul de fibre artificiale Brăila 
10. Fabrica de celuloză și hîrtie 
Palas Constanta 2, Combinatul 
de celuloză și hîrtie Călărași — 2. 
In urma concursului de admi
tere, numărul este completat. 
Sînt cheltuite sume însemnate 
pentru instruirea elevilor.

Dorind să asigure din timp re
partizarea absolvenților în pro
ducție, școala se adresează în
treprinderilor interesate (C.F.A. 
și C.C.H. Brăila, C.C.H. Călărași 
și F.C.H. Palas) anunțîndu-le 
că după examenul de ab
solvire (12—18 ianuarie 1968)

LA BRĂILA, 20 DE LABORANȚICHIMIȘTI ÎȘI AȘTEAPTĂ DE MAI BINE DE DOUĂ LUNI REPARTIȚIA...
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Proletari din toate tarile, uniți-vă! abordate probleme actuale ale 
situației internaționale, ale miș
cării muncitorești șt democratica, 
precum și alte probleme de inte
res comun pentru cele două 
partide și țări.

Cu acest prilej a-a rderat fcn- 
portanța unirii forțelor nnmcito- 
iești, democratice și progresiste 
în lupta pentru înțelegere și co
laborare internațională în intere
sul securității, independenței, 
păcB și progresului tuturor po
poarelor.

In cadrul convorbirii s-a ex
primat satisfacția pentru evoluția 
pozitivă a relațiilor româno-aus- 
triece și dorința ca aceste legături 
să se dezvolte în interesul po
poarelor român și austriac, al 
cauzei păcii și înțelegerii între 
popoarele din Europa și din în
treaga lume.

Marți dimineața, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat, și 
Ion Gheorghe Maurer, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri, au primit pe dr. 
Bruno Pittermann, membru al 
conducerii Partidului Socialist 
din Austria, șeful grupului parla
mentar al socialiștilor austrieci, 
președintele Internaționalei So
cialiste, care face o vizită în țara 
noastră, la invitația I.R.R.C.S.

La primire a participat tovară
șul Ion Pas, membru al C.C. al 
P.C.R., președintele I.R.R.C.S.

în cadrul întrevederii, care a 
decurs într-o atmosferă de cor
dialitate și prietenie, au fost
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SPORTUL DE MASA

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

, Istoricii ultimelor două secole s-au străduit să-și reconsi
dere metodele și interpretările pentru a face din istoriografie 
o adevărată știință, de rang egal (în ce privește seriozitatea 
datelor și a concluziilor) cu științele, aparent mai „exacte“, ale 
naturii. In același timp, însă, specialiștii acestor științe au 
ajuns treptat la impresia că înțelegerea propriilor lor eforturi 
nu este posibilă fără o perspectivă istorică asupra domeniului 
lor de activitate.

Istoricii au reușit să facă din cercetarea lor — nu numai 
un mijloc demn de încredere pentru reconstituirea trecutului, 
ci și o cale de a-1 reînvia mintal, de a găsi „focul, și nu ce
nușa" Dar reconstituirea vie este numai o etapă pe drumul

ISTORIA SI
La Uzinele Grivița Roșie au 
început lucrările de asimilare 
a noului prototip de vagon 
cisternă pe bitum cu izolație 
termică. In cutând, el va pu
tea fi întâlnit, alături de ce
lelalte vagoane cisternă pen
tru gazele lichefiate, pe dru

murile de fier ale țării.

Foto O. PLECAN

MIERCURI 27 MARTIE 1968
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PE TRAIECTORII VIABILE

GH. GHIDRIGAN

(Continuare în pag. a TV-a)

Din noul peisaj al Capitalei 
(Cartierul Balta Albă)LUMINILE

(Continuare în pag. a ^V-a)

doi bam
PAVEL AIOANEI

(Continuare în pag. a Ii-a)

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

Interviul nostru cu IOSIF WALTER
secretar al C.C. al U.T.C.

ȘTIINȚEI
Conf. dr. docent VICTOR SĂHLEANU

desprinderii tendințelor evolutive, a sensurilor de desfășurare 
a progresului social.

fn același timp, cu sesizarea acestei mișcări și a direcției sale, 
istoria științifică a căutat și a găsit explicații, a identificat 
motorul intern și condițiile dezvoltării. Paralel, omul de știin
ță a încetat să mai privească la trecutul științei sale, ca la o 
colecție dramatică de naivități depășite și de erori, sau ca la 
un muzeu de piese interesante. în acest trecut se găsește, 
nestins și (în ultima vreme) întinzîndu-se pînă la a incendia 
milioane și milioane de minți, focul sacru al dorinței de cu
noaștere. Cercetarea trecutului ne permite să surprindem ten
dințe evolutive, să descoperim legi de dezvoltare, să precizăm 
factorii care accelerează sau care frînează progresul gîndirii 
umane și al puterii sale asupra naturii.

• Moartea învinsă după 63 de ore • Scri
sorile fatale • Garoafe și portocale zburătoare

O. privesc îndelung: fața îi 
este palidă, cretoasă, stoarsă de 
orice urmă de viață, albul len
jeriei de pat e contrastant. 
Farul roșcat, răspîndit în șuvițe 
umede pe pernă, a căpătat un 
luciu de metal, un luciu mort. 
Printre genele ușor întredeschise 
se zărește abia-abia sticlirea 
fixă a ochilor, o fulgerare sta
tică, verde, subțire ca un tăiș de 
coasă. „Și totuși, este în afară 
de orice pericol, mă asigură sora 
Martha, au stat medicii la că
pătâiul ei aproape 63 de ore!“ 
Sora crede, probabil, că sînt o 
rudă apropiată și mă lasă singur 
în rezerva de reanimare. îmi a- 
propii un scaun de pat și, în aș
teptarea medicului, stau o vreme 
uitându-mă la fața împietrită a 
bolnavei. Pe măsuța alăturată

văd un stetoscop. Neîncrezător 
încă ascult bătăile pulsului. Da, 
trăiește, se aud zgomote ritmi
ce, cu pauze mari între ele, ca 
un vuiet surd, îndepărtat. Mă 
uit la fișa prinsă la căpătîiul pa
tului: Dorina S., 19 ani, in
toxicație cu sedative în asociație. 
Apoi, dedesubt, curba tempe
raturii și tratamentul aplicat.

Oare ce o fi îndemnat-o pe 
Dorina spre drumul acesta, drum 
de pe care puțin a lipsit să nu se 
mai întoarcă ?

Nu peste mult timp, în cabi
netul medicului, misterul s-a ri
sipit. Eterna poveste banală și 
în același timp dureroasă pentru 
protagoniști: decepție în dra-

o descoperire, o noutate pen- 
sportul, educația fizică ocupă
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Nu mai este 
tru nimeni că 
un loc tot mai însemnat în viața omului con
temporan, și cu precădere în preocupările co
tidiene ale generațiilor tinere. Așa cum s-a 
afirmat cu diverse prilejuri, în țara noastră 
aceste activități sînt ridicate la scară națio
nală. Hotărîrea partidului privind încredin
țarea organizării activității sportive de masă 
organizației U.T.C. ca și legea votată recent 
cu privire la dezvoltarea mișcării sportive, 
atestă cele spuse și dă un nou impuls, vigoare 
muncii organizațiilor U.T.C.

Și dacă mai consemnăm și faptul că la 
Consfătuirea pe țară a U.T.C., s-a fixat și 
mai clar cadrul organizatoric, au fost scoase 
in relief forme și metode practice de a asi
gura viabilitate acestei activități, rezerve și 
posibilități multiple de diversificare și cu
prindere a marii mase a tineretului, de toate 
categoriile și vîrstele, la practicarea exerci- 
țiilor fizice și a sportului in mod diurn, in
tenția noastră de a sintetiza ceea ce s-a făcut 
și cum s-a făcut pînă acum precum, și obiec
tivele 
cată.

de perspectivă este pe deplin justifi-

— Cum apreciați startul luat 
de organizațiile U.T.C. în orga- 0 nizarea și desfășurarea activită
ții sportive de masă ?

goste, iubirea jignită de cinism, 
și reaua credință a familiei. Citez 
două fragmente din două scri
sori : „...credeam că și tu, ca și 
mine, doreai numai... știi tu, nici 
prin minte nu mi-a trecut că ai 
luat-o în serios, oare e mo
mentul să ne gîndim la pirostrii 
sau la alte fleacuri ?“. Cred că e 
foarte limpede : cinismul și vul
garitatea cooperează perfect. 
Scrisoarea este semnată „Mirică 
al tău“. Și-acum celălalt frag
ment: „Nici să nu te gîndești, 
fată dragă, să mai dai pe acasă, 
mai bine leagă-ți un pietroi de 
gît și dă-ți drumul unde-i apa 
mai adîncă. Mai ales „așa cum 
ești" (ghilimelele ne aparțin).

Descurcă-te — și apoi om vedea, 
pentru asta îți trimit și 500 lei, 
să-ți mai dea și domnișoru. Păcat 
de el că era băiat drăguț și părea 
și serios..." Din informații ul
terioare am aflat două date ca
lendaristice nu lipsite de interes : 
Dorina s-a născut la data de 
4 mai 1949, iar nunta părinților 
a avut loc în 21 august 1949 I

— Cazurile de acest fel sînt, 
din fericire, izolate, spune me
dicul, dr. Gr. I.

— Tocmai de aceea ne inte
resează, mi-am permis sări în
trerup. Față de 99,99 la sută a 
tineretului nostru, care muncește, 
iubește, rîde, mai plînge uneori 
(„Nu-i nimic, mă-mpiedicai 
de-o piatră / Toate astea pînă

— Așa cum se știe, organiza
ția U.T.C. a primit această in- 

• vestitură încă din toamnă. Deci, 
de mai multe luni. Normal ar fi 
să discutăm, să relevăm un bi- 

• lanț pozitiv. Cu toate acestea, 
interviul nostru nu poate cuprin
de prea multe aprecieri pozitive. 

@ Trebuie să spunem că organiza
țiile U.T.C. din școli, de la sate, 
din institutele de învățămînt su
perior au luat în organizarea ac
tivităților sportive un start ane
mic, lipsit de atributele și carac
teristicile tinereții, a sportului în 
general. îmi vine greu, dar sînt 
obligat să spun că pe această li
nie s-a făcut prea puțin. Se con
stată o inerție inexplicabilă. în 
aplicarea, în mod practic, a mă
surilor stabilite, numeroase co
mitete județene U.T.C. cit, mai

• ales, cele comunale, din școli și 
din facultăți așteaptă noi indica
ții asupra modului cum trebuie 

A preluată și condusă activitatea 
" sportivă de masă. Aceasta dove

dește că n-a pătruns suficient 
A spiritul nou, inovator în acti- 

vitatea organizațiilor, activiștilor 
noștri, pe alocuri se perpetuează 

£ un stil de muncă învechit, ruti
nier.

Cu prilejul recentelor dezba- 9 ied ale activelor U.T.C., au 
fost criticate, îndeosebi, formele 
învechite, neatractive de activi
tăți sportive care nu întrunesc 
adeziunea tinerilor, nu satisfac 
exigența și preferințele lor. Apoi 
sînt fenomene ca acestea : în u- 
nele locuri comitetele U.T.C. au 
lăsat totul pe seama asociațiilor 
sportive, în altele au preluat în 
totul activitatea acestora trecînd 
chiar la dizolvarea nejustificată 
a consiliilor asociațiilor. Sînt încă 
sate, comune, unități economice 
etc. unde nu s-au înființat aso
ciații și comitete de sprijinire a 
activității sportive. Dacă mai a- 
dăugăm faptul că în alcătuirea

consiliilor asociațiilor, a 
siilor sportive uneori s-a 
dat formal, numindu-se tineri ce 
nu aveau calități care să-i reco
mande pentru o asemenea mun
că — inițiativă, pricepere orga
nizatorică, fantezie, cunoștințe 
practice și pasiune pentru sport 
— avem, în mare, tabloul unor 
neajunsuri care au făcut ca star
tul luat de organizațiile U.T.C. 
în organizarea și desfășurarea 
activităților sportive pentru tine
ret să fie mult prea lent, 
ne îndreptățească a face 
multe aprecieri pozitive, 
la început de drum.

— Este adevărat, a fost 
rioadă mai grea, de deliberare in 
vederea adoptării unor noi forme 
de muncă, perioadă de febrile că
utări în care, desigur, s-au acumu
lat gînduri, proiecte menite să 
dea acel impuls viguros activită
ții sportive în rindurile tinerilor 
de toate categoriile. Am vrea să 
definiți, în aceste condiții, care 
sînt principalele sarcini organi
zatorice imediate ale organiza
țiilor U.T.C.

— Pentru a se produce un re
viriment în acest domeniu al 
muncii U.T.C., e necesar, în pri
mul rînd, să se asigure acel ca
dru organizatoric propice unei 
activități sportive de masă via
bile. Așa cum se știe, în școli au 
fost constituite comisii sportive 
care cuprind, în marea lor majo
ritate, elevi dintre cei mai entu
ziaști și atașați sportului. Ele au 
datoria să organizeze practic ac
tivitățile sportive din școală. Co
misiile trebuie să facă sondaje în 
masa elevilor și în funcție de 
ceea ce doresc aceștia, să orga
nizeze diferitele activități care să 
corespundă întrutotul preferințe
lor, preocupărilor, vîrstei și tem
peramentului lor. Organizațiile 
U.T.C. și comisiile sportive din 
școli trebuie să-și atragă spriji
nul cadrelor didactice de specia
litate, al conducerilor școlilor, 
pentru a concepe în așa fel pro
gramul incit să nu stînjenească 
procesul de învățămînt.

comi- 
proce-

să nu 
prea 

acum,

o pe-

La sate, comitetele U.T.C. tre
buie să-și preia, cu toată serio
zitatea și răspunderea, atribuțiile 
în organizarea activității spor
tive ca fiind principalii factori. 
In acest scop, e necesar să acti
vizeze consiliile asociațiilor, iar 
acolo unde nu ființează — în 
diferite sate — să treacă ime
diat la alcătuirea lor din cei mai 
buni tineri, cunoscători și pasio
nați ai sportului. In activitatea 
ce o desfășoară, atît organizațiile 
U.T.C. cît și asociațiile sportive, 
să ceară ajutorul comitetelor de 
sprijinire, din care, așa cum se 
știe, fac parte persoane cu 
munci de răspundere pe tărîm 
economic și obștesc, asigurîn- 
du-se, în acest mod, sprijinul ma
terial și moral al acestora. Tot
odată, e bine ca organizațiile 
U.T.C. să stabilească modul de 
colaborare cu ceilalți factori din 
comflmă, iar la nivelul comitetu
lui să fie creat un larg activ de 
tineri — din care neapărat să nu 
lipsească intelectualii satului. 
Din acest activ extrabugetar să 
se aleagă instructorii care să răs
pundă fiecare de cite o discipli
nă sportivă. O atenție deosebită 
va trebui acordată atragerii 
membrilor susținători ai asocia
țiilor, în scopul asigurării și pe 
această cale, a unei surse de ve
nituri bănești destinate procură
rii materialelor și echipamentu
lui sportiv.

— Odată fixat cadrul organi
zatoric — vă rugăm să vă refe
riți Ia obiectivele de prim ordin 
ale muncii organizațiilor U.T.C. 
în acest domeniu, 
oada de față și cea 
mătoare în scopul 
cîteva jaloane care 
orientării activității 
masă.

— Asemenea sarcini au fost 
stabilite de Consfătuirea pe țară

pentru peri- 
imediat ur- 
de a trasa 
să servească 
sportive de

Interviu consemnat de 
VASILE CĂBULEA

(Continuiye în pag. a V-a)



încă în urmă cu patru decenii, într-o serie 
'de trei conferințe NicoJae Iofjja, stabilea pro
filul muzeului istoric ți de artă și accentua 
necesitatea prezenței sate in viața spirituală a 
poporului. Insumînd opere create de-a lungul 
secolelor, colecțiile de artă trăiesc o nouă 
viață în dinamica actualității, desemnîndu-se 
astfel ca un organism viu, activizînd vechi 
valențe ale frumosului și deschizînd premisele

altora. Din această cauză rolul educativ al 
operei de artă depășește pragul muzeului și 
atinge zone mai vaste, punind probleme or
ganizațiilor de tineret și de masă. Pentru 
a ne da seama de stadiul actual al acestei 
activități ne-am adresat unor conducători de 
unități muzeale din Capitală, unor oameni de 
cultură, publicului,..

vremea cînd se alcătuiau pla
nurile culturale ale comitetelor 
U.T.C. și ale sindicatelor din în
treprinderi, Muzeul a trimis 
pachete cu afișe pliante la sec
toarele Capitalei eu rugămintea 
de a fi difuzate. Nici o organi
zație U.Ț.C., nici o grupă sindi
cala n-a răspuns invitației.

La Muzeul de artă al Repu
blicii Socialiste România "maes
trul emerit al artei Af. £?. 
Maxy, directorul muzeului, «ne 
înlesnește cunoașterea celui mai 
important dintre muzeele de artă 
ale țării. Printre numeroașele or
ganisme pe care și le-a creat; 
muzeul dispune de unul' specia
lizat în munca de educațieSec
ția de propagandă, studx ,și do
cumentare. Tovarășa Marcela 
Săndulescu, șef-adjunct al aces
tei secții, ne prezintă activitatea 
muzeului în acest sens.

Muzeul are un patrimoniu ‘ de 
circa 60 000 opere de artă. Cum 
ajunge să fie cunoscut imensul 
tezaur publicului larg ? Export 
ția permanentă cuprinde cam 
40 la sută din inventar. O rota
ție atent condusă permite cunoaș
terea întregului fond. Expunerea 
se face pe baze științifice ; mu
zeul e îfnpărțiț în Galeria Na
țională și Galeria. Uhiversal»,' în 
cadrul cărora , se aplică sistemul 
cronologic pe școli și autpri. Pen
tru grupuri organizate se asigură 
ghidai calificat iar cei mai grăbiți 
pot folosi ghidurile electronice.

Printre mijloacele de atragere 
spre muzeu sînt demne de men
ționat concertele și recitalurile de 
poezie Ia care își dau concursul 
personalități și formații artistice 
marcante. Se tipăresc afișe și se 
dau anunțuri la radio, se țin cu 
tineretul lecții model televizate, 
se inițiază expuneri pentru tine
rii muncitori, studenți, elevi.

Cum răspund la aceste condi
ții școlile, institutele de invăță- 
mînt superior, comitetele U.T.C. 
ale întreprinderilor hucureștene ?

De la început trebuie spus că 
numărul grupurilor de vizitatori 
formate din tineri muncitori sînt 
extrem de rare. Un tînăr munci
tor, Gheorghe Negru de la 
U.M.F.B., în vizita la Galeria 
Națională, ne declară : „La noi 
la comisia culturală n-am auzit 
de vreo acțiune în legătură cu 
muzeul, acolo se dau numai bi
lete de spectacol. Vin singur la 
muzeu pentru că-mi place arta".

CUM SE REALIZEAZĂ 
FUNCȚIA EDUCA TIV A A 
COLECȚIILOR DE ARTĂ?

Inițiativa muzeului de a-și 
aduna în jurul său „prieteni ai 
muzeului" a mobilizat 850 elevi 
din 17 licee. Elevii participă lâ 
două cicluri de lecții despre arta 
românească și universală. Vin în 
special elevii din clasa a X-a 
umanistică care au istoria artei 
în programa școlară. E bare 
suficient ? Un vizitator, Cornel 
Diacopescu, din clasa a X-a — Li
ceul „A. Vlaicu", regretă că sec
ția reală nu este luată în seamă 
de programă și de cei care or
ganizează vizitele la muzee.

Eugenia Țăranu, studentă în 
anul V la facultatea de chimie a 
Universității e pu un grup de 
elevi din clasa în care face prac
tica continuă. „Conform progra
mului de practică — ne spune 
ea — într-o duminică avem spec
tacol sau muzeu și cum n-am gă
sit bilete... La Facultate nu ni se 
vorbește despre muzeu. Am mai 
fost aici o singură dată, prin 
anul II". Ce explicații poate da 
ea elevilor — e lesne de presu
pus...

Muzeul Zambaecian, unul din 
muzeele fundamentale pentru 
cunoașterea artei românești, des
fășoară o activitate științifică și

de educație oare și-au stabilit re
putația. Directorul său, pictorul 
și profesorul Paul Luțescu, ac
centuează asupra lipsurilor mani
festate în școli, facultăți, comi
tete U.T.C. în ceea ce privește 
educația estetică a tineretului. 
Numărul elevilor eare vizitează 
muzeul este foarte mic. Licee 
din apropiere ca „I. L. Caragiale" 
și „Dr. Petru Groza" nu organi
zează vizitarea sistematică a co
lecției, în vreme ce, caz fericit, 
elevii Liceului 25 vin tocmai din 
Ciulești cu regularitate la muzeu, 
unde li se prezintă un ciclu de 
lecții. Muzeul a ținut în urmă cu 
2 ani lecții model cursanților de 
la Institutul de Perfecționare a 
Cadrelor Didactice. Nici un ca
dru didactic nu s-a întors în 
muzeu singur sau eu vreo clasă 
de elevi. Cînd o organizare se
rioasă lipsește, elevii vizitează co
lecția într-un med pe care Paul 
Luțescu îl numește „turism ar
tistic" și pe care îl socotește pe 
bună dreptate un pericol. Un 
fapt concludent: dintre cei 
10 000 de școlari din provincie 
veniți astă vară Ia tabere în Bucu
rești, nici un grup nu a vizitat 
vreun muzeu de artă; nu aveau 
trecut în program așa ceva. Pe

Pictorul M. H. Maxy a ținut 
să adauge, la sfârșitul discuțiej 
noastre ; „în școli, cultura e încă 
predată nesatisfăcător. Șeolarii se 
simt parcă obligați s-o primească. 
Trebuie să se stabilească un con
tact cu artele în modul oel mai 
liber. E asta posibil ? Firește. 
Educația estetică trebuie începută 
mai devreme cînd copilul nu 
simte încă rigorile unor acțiuni 
mecanice. Părerea mea — pe 
care am experimentat-o cu un 
grup de pionieri și cu altul de u- 
cenici de la Grivița Roșie e că 
prezentarea artei trebuie începută 
cu creațiile contemporane. Tînă- 
rul venit din dinamismul vieții 
moderne înțelege mai bine a- 
ceastă artă, după care poate 
aprofunda fi alte capitole ale is
toriei artei. Acest procedeu l-am 
întîlnit la muzeul de artă din 
Amsterdam. Copilul trebuie for
mat într-un climat artistic din cele 
mai înaintate, ca om al epocii, 
din perspectiva căreia va putea 
înțelege mai ușor fenomenul ar
tistic general. Pe alte planuri, 
cineva care se apropie de muzică 
nu începe eu gramofonul..."

în încheiere, pe tema anchetei 
noastre ne vorbește Mircea 
Popescu, director adjunct al

Institutului de Istoria Artei al I 
Academiei, membru în Comitetul 
internațional pentru activitatea 
cultural-educativă din muzee :

„In general, în lume se consi
deră că muzeul are o mare im
portanță în educarea publicului 
larg. Se urmărește ca muzeelor, 
colecțiilpr de artă, să li se acorde 
un rol din ce in ce mai însemnat 
în procesul educativ. Lucrul a 
devenit posibil și prin extinderea 
turismului. S-ar cuveni ca Mu
zeul să ocupe în programul șco
lilor un loc special, cum se în
tîmplă în școlile din alte țări. 
Trebuie să se evite aducerea for
țată a elevilor la muzeu. In acest 
sens avem multe de făcut. Orga
nizațiile de tineret ar trebui să 
lucreze în acest sens, să creeze 
o legătură dinamică între elevi, 
studenți și muzeu. Ar fi necesară 
pregătirea minuțioasă a vizite
lor, pentru a nu compromite în
țelegerea fenomenului artistic.

Poate ci și muzeele ar trebui 
să-și sporească publicațiile des
tinate publicului de diferite târ
âte, care apar la noi în număr mai 
mic ca în alte țări, Ar trebui ti
părite mai multe reproduceri — 
cărți poștale care să se găsească 
la toate colecțiile Capitalei și In 
comerț. Mai multe ar putea să 
facă tn acest sens presa, radioul, 
televiziunea, cinematografia, 
ceea ce s-a realizat ptnă acum 
fiind puțin, sporadic. In felul a- 
cesta s-ar ieși din inerția tn care 
stau colecțiile de artă și cîștigul 
pe planul educației ar fi subs
tanțial."

I
I
I
i
i
i
i
i
i
i

SCHILLER: un dramaturg
Obișnuiți și mulțumiți cu res

pectul formal pentru clasici, sîn- 
tem cu totul surprinși cînd ci
neva ne aduce probele ingrati
tudinii. Mircea Marosin o face 
cu îndrăzneală și — trebuie să 
recunoaștem — cu succes : ne 
dovedește că Schiller — spontan 
și aprioric — ne lasă indiferenți 
sau sceptici și că vina e a noastră 
și e destul de gravă. „Hoții" nu 
e o piesă vetustă, e plină de idei 
din cele ce nu se învechesc, de 
tensiune dramatică, de pătrunde
re umană. Sînt demni de toată 
stima cei ee-și iau răspunderea 
de a ne reaminti din cînd în 
cînd aceste lucruri, de a ne do
vedi că ele nu sînt „idei pri
mite".

Deși a operat în text niște a- 
brevieri destul de serioase, Mir
cea Marosin n-a creat deloc im
presia neîncrederii față de par
titură : fidelitatea sa față de 
mersul general al ideii, față de 
structura personajelor, față de 
spiritul și tonalitatea lucrării, do
vedesc o adeziune lipsită de în-

care nu se
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mîine trec !, surîdea blajin Ese
nin) aceste cazuri excepționale, 
nenorocite în fond, apar ca o 
pată de tuș pe o cămașă albă, 
apretată...

— Intrutotul adevărat. La 
mijloc este multă, multă nese
riozitate, superficialitate, abu
zează, dacă pot întrebuința 
verbul a abuza, de obicei tinere ’ 
femei aș zice „păcălite", dar care 
parcă uneori s-au lăsat păcălite 
cu oarecare dezinvoltură și, în 
alte cazuri, nu pentru prima 
oară.

—Sînt firi ultrasensibile, 
spune medicul, care nu suportă 
jignirile nici dacă ar veni din 
partea unei... flori ! Cum e și în 
cazul de față. Dar de cele mai 
multe ori intervine egoismul.

— Ar părea paradoxal..
— Numai la prima vedere. 

Mai toate „pacientele" de acest 
fel sînt convinse sută la sută că 
vor fi salvate. Asta pe de o parte. 
Pe de altă parte acționează e- 
goismul: „Aha, va să zică așa, 
nu-ți pasă că eu am plîns ? Ei, 
bine, o să-ți arăt eu I Și ție și 
tuturor I Să vedem dacă o să-ți 
convină să mă ai pe conștiință o 
viață întreagă, criminal moral ce 
ești I"

Aproape un citat dintr-o 
scrisoare a unei „paciente" 
de acest fel, eare în clipa de 
față, cum se spune, plesnește de 
sănătate și este pe cale de a 
naște al treilea copil. Bine spus: 
egoismul! Egoismul și lașitatea. 
Fuga de răspundere, lipsa cu
rajului elementar de a recunoaș
te o greșeală și de a o repara. 
Și aproape mereu aceeași sigu
ranță că nu se va întîmpla 
nimic grav, că totul nu va fi 
nimic altceva decît o sperietoare 
pentru cei din jur. De cele mai 
multe ori „greșelile" pornesc din 
dragoste, ciudat lucru, din ceea

ce se numește prea dezinvolt 
„dezamăgire" sau, cum s-ar 
spune mai direct, neseriozitate, 
superficialitate. Cit nopțile sînt 
liniștite, frumoase sau zbuciu
mate, petrecute în haruri sau 
cabane apropiate orașului, totul 
este în ordine I Dar cînd viața 
își cere drepturile — lașitatea, 
dublată de egoism, își spune 
cuvîntul.

Am discutat cu două colege și 
prietene ale Dorinei.

— Cum învăța Dorina ?
— Foarte bine. Avea și bursă, 

mă asigură Marcela R. Și tocmai 
ea, să ne facă una ca asta ?

— Am vrea să nu se audă, in
tervine cealaltă, care n-a vrut 
să-și spună numele. La faculta
te știm numai noi două1 Acasă 
am scris că am plecat într-o 
excursie. Dar... cred că n-o să-i 
dați numele... ?

O asigur — și le întreb ce 
părere au despre acest act de 
lașitate.

— Nu știu ce să spun. Mai 
ales acum, cînd e bolnavă...

— Numai Mirică al ei...
— Nud adevărat I Doar tl 

cunoștea, o întrerupe Marcela R. 
Știa că nu e singura și, ce mai, 
doamne, ne-am apucat să bîrfim 
tocmai acum1

M-am gîndit multă vreme la 
Dorina. Abia așteptam să se 
înzdrăveneaScă, să stăm , puțin de 
vorbă, li pregătisem tin întreg 
eseu oral, împănat cu fel de fel 
de citate, din care nu lipsea, de
sigur, optimistul distih al lui 
■Coșbuc t ,,O luptă-i viața, deci 
te luptă / Cu dragoste de ea, cu 
dor !* Dar luat cu treburile 
n-am mai trecut pe la spital. 
Cînd m-am dus, intr-o dumi
necă după-amiază, am rămas de
concertat, cu flori cu tot și cu 
eseul oral repetat și răsrepetat. 
Dorina se însănătoșise și plecase. 
Poate plecase în excursia aceea 
imaginată de colegele și priete
nele ei..

Sora Martha, căreia nimic din 
ceea ce se întîmplă în spital nu-i 
scapă, mi-a povestit o istorioară 
care mi s-a părut interesantă...

Era într-o zi de vizită, spre 
seară. IrĂinte ca porțile spitalu
lui să se închidă pentru vizita
tori, a dat buzna „un tînăr chipeș 
și puțin speriat". A cerut voie să 
o vadă pe Dorina, dar au- 
zindu-i numele fata a refuzat 
violent întrevederea. „Chipeșul" 
a rugat-o atunci pe sora Martha 
să-i ducă bolnavei măcar bu- 
chetul de garoafe și punga cu 
portocale. Dar, după ce a ajuns 
în stradă, a văzut cu uimire cum 
pe o aniimită fereastră de la e- 
tajul al doilea, portocalele lui 
sînt lansate una cîte una, ca 
niște,, sateliți aurii-orange — totul 
culminîrtd cu buchetul de ga
roafe, desfăcut, florile risiptndu- 
se ca niște păsări ciudate, cu 
pliscul tn flăcări.

Fusese și aceasta, în felul ei, 
o soluție... Dar de ce s-a ajuns 
aici ?

De la stingă- la dreapta : Al. Repan, Cornel Gîrbea, Sanda Maria Dandu, 
G. Mihalaehe, Ion Omescu, Marius Marinescu 

Desen de STATE MINEA

doieli. Intervențiile au vizat, în 
primul rînd, ritmul spectacolului 
și n-au lezat substanța dramatur
giei. Au netezit, au precizat tra- 
ectoria conflictului, au eliberat-o 
de insistențe și reveniri, fără s-0 
simplifice. Au menajat exaltarea, 
febrilitatea, făcîndu-le numai 
mai puțin locvace. Pentru că 
„Hoții" este totuși o operă „de 
tinerețe" — nu pentru că auto
rul avea circa douăzeci de ani, 
nu atât pentru că e un debut 

dramaturgie, ci pen
tru că are o anume 
lipsă de măsură, o 
anume exceșivițate 
în expresie, o plă
cere a discursului, 
a dialecticii, a spe
culației de care ne 
place să conside
răm maturitatea 
absolvită.

Spectacolul Tea
trului „Delavran- 
cea" a demonstrat 
ea piesa e actuală, 
fără ca operația sa 
să fie propriu-zls 
una de „moderni
zare". Accepția 
conflictelor și a ti
pologiei, stilul ac
toricesc, stilul re
gizoral și chiar sce
nografia au foșt fa
tal și nu voit mo
derni

Desigur sensibili
tatea actuală repar
tizează într-un fel a- 
nume valorile în 
text, situează cum
va aparte zonele o- 
pace și cele ce emit 
semnale, E mereu 
interesant de obser- 
e o noutate, faptul

tul, într-un cuvînt sublimul — 
opune o rezistență pe care A- 
lexandru Repan ne face s-o sim
țim; Poate că AI- Repan joa
că prea „în forță", că ar fi 
putut să mai menajeze paroxis
mele, dar nu se poate nega fap
tul că textul însuși fixează per
sonajul în zona extremelor, nu 
prea îngăduie „coboriri".

înțelegem foarte bine un per
sonaj ca Spiegelberg. Lui Gheor
ghe Bănică i-a izbutit uimitor 
interpretarea. Comunicarea sa 
eu personajul a fost imediată, 
totală, nici n-a avut nevoie de 
mijlociri culturale (ca și ca
zul lui Ion Omescu — Franz). 
De ee rămîne însă Amelia o hi
meră, nici măcar cine știe ee 
frumoasă ? Sanda Maria— Dan- 
du a oferit personajului distinc
ție, eleganță, demnitate, fără să 
reușească totuși să-1 anime. Pro
babil că intuiția răului e mai 
precoce și mai constantă, de a- 
ceea oferă un teren de înțelege
re și armonie între epoci și 
nerații.

Receptivitatea interpretării 
izolat numeroase idei, le-a
tențat dramatic : dualitatea ges
tului justițiar — act legitim și 
crimă, degenerarea luptei în ma
sacru, a soldatului în tâlhar, sa- 
cralitatea jurămîntului, clarviziu
nea suprarațională a iubirii. A 
reținut și a subliniat acel spirit 
„studențesc" — real — al piesei. 
Poate din aceste Intuiții s-a tras 
autenticitatea — robustețea și ha
zul — celor mai multe din sce
nele „de grup". Aici Mircea Ma- 
rosin s-a dovedit un veritabil re
gizor —în compunerea plastică 
și dinamică a grupurilor. Deși nu 
întotdeauna fiecare component a 
participat total, adînc, dincolo de 
gest’, grupul a avut o viață in
tensă, a parcurs — nuanțat, ex
presiv — o dramă.

O scenografie strict funcționa
lă, vizînd în primul rtnd simpli
tatea și eleganța, o muzică mai 
puțin ilustrativă, mai mult cli
mat cultural (Martha Kessler) au 
susținut inteligent operația — 
absolut lăudabilă — de reafir
mare a valorilor clasice.
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TELEVIZIUNE

Miercuri 27 martie 1968

17,30 — Pentru cei mici s Ala-Bala —s „Primăvara la punctul de 
control" Filmul de desene animate i „Aventurile lui Joe“ (II); 
18,00 — Teleeronica economică. De la fabrică, în magazine; 18,30 
— Curs de limba engleză — lecția a 9-a ; 19,00 — Copii mari — 
emisiune pentru tineret; 19,30 — Telejurnalul de seară; 19,50 — 
Buletinul meteorologic, Publicitate; 20,00 — Desene animate; 
20,10 — Cîntă Lidia Andronescu, Luigi Ionescu, Jean Păunetcu ; 
20,30 — Față în față ; 21,00 — Avanpremieră ; 21,15 — Teleci- 
nemateca : „Invitatul la masă". Comedie cu Bette Davis și Ann 
Sheridan ; 22,45 — Telejurnalul de noapte.

MARIN
vat, deși 
că epocile convin destul de ușor 
asupra Răului dar că se înțeleg 
foarte greu asupra Binelui, „Mon
ștrii" circulă fără mari greutăți 
în timp, „eroilor" însă fiecare ge
nerație le ridică obiecții. Franz 
din „Hoții" e infinit mai actual 
decît Karl. Intr-un anume plan 
Ion Omescu — Franz a avut un 
mare avantaj față de Alexandru 
Repan — Karl; dincolo de con
sumul actoricesc deosebit pe care 
rolul îl cere și pe care Ion O- 
mescu l-a desfășurat eu im
presionantă energie, demonstrînd 
resurse cu adevărat rare, ac
torul a beneficiat de o anume 
accesibilitate a tipului. Karl — 
binecuvîntatul de natură, teme
rarul, generosul, dreptul, devota-

nu

ILINA GRIGOROVICI

Studenți timișoreni în laborator
Foto: E. HOFER

• RĂPIREA FECIOARELOR :
Patria — orele : 10 ; 12,15 ;
14.30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15 ; Bucu
rești — orele : 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16.30 ; 18,45 ; 21.

• HOKUS-POKUS : Victoria 
— orele : 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45, Grivița — orele: 9 ; 
11,15; 14; 18,30; 21.

• CU TOATA VITEZA, ÎNA
INTE : Modern — orele : 9,30 ;
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, 
Lumina — orele : 8,45 ; 16,30 ;
18.45 ; 20,45.
• EU,EU,EU,... șl CEILALȚI : 

Republica — orele ; 9 ; 11,30 ;
13.45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15.

• PENTRU CÎȚIVA DOLARI 
ÎN PLUS : Luceafărul — orele:
9.15 ; 12 ; 15,15 ; 18 ; 20,45, Festi
val — orele : 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21, 
Feroviar — orele 8 ; 10,30 ;
13.15 ; 15,45 ; 18,30 ; 21,15, Excel
sior — orele 9,30 ; 12 ; 14,45 ;
17.30 ; 20, Melodia — orele : 
9,30; 12,30 ; 15,15 ; 18 ; 20,45.

• EROII DE LA TELE
MARK : Capitol — orele; 9;
11.45 ; 14,30 ; 17,30 ; 20,30, Auro
ra — orele : 9.30 ; 12 ; 15 ; 17,45 ; 
20,30, Flamura — orele : 8,15;
10.45 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30.

• O SUTA UNU DALMA- 
TIENI : Union — orele 10; 
15,30; 18; 20,30.

• DOUA BILETE LA MATI
NEU : înfrățirea — orele : 14 ; 
16 ; 18 ; 20,15, Floreasca — orele:

• VALETUL DE PICĂ : 
Lira — orele :. 15,30 ; 18 ; 20,30, 
Vitan — orele 10; 14,30; 16,30; 
18,30; 20.30.

• O LUME NEBUNA, NEBU
NĂ, NEBUNA : Ciulești - ore-

• POST-SEZON : Central — 
orele ; 9,30 ; 12,15 ; 15 ; 17,45 ; 
20,30.

• AM INTILNIT ȚIGANI 
FERICIȚI : Flacăra — orele; 
15,30 ; 18 ; 20,30.

• LEUL AFRICAN : Timpuri
Noi — orele : 9 ; 10,30 ; 12,15 ; 
14 ; 15,45 ; 17,30 ; 19,15 ; 21,
Doina — orele : 11,30 ; 13,45 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30.

11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• MUZICANTUL : Buzești — 

orele 10; 15,30; 18; 20,30.
• CÎND TU NU EȘTI : Da

cia — orele 8,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
• BLESTEMUL RUBINULUI 

NEGRU : Bttcesi — orele : 11.15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. Drumul 
Sării — orele 10; 15; 17.30; 20.

• CARETA VERDE : Unirea : 
— orele 11; 16; 18,15; 20,30.

le : 10 ; 16 ; 19.30, Volga — orele: 
10; 13; fn continuare 16,45;
20, Tomls — orele : 8 ; 11 ; 14 ; 
17 ; 20,15.
• SFÎNTUL LA PÎNDA : 

Gloria — orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20.30, Miorița — orele: 
9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 
20,45, Arta — orele : 9 ; 15,45 ; în 
continuare 18,15 ; 20,30.

• REGINA ZĂPEZII: Feren
tari — orele 10; 15.30; 18; 20,30.

• MOARTEA DUPĂ COR
TINA : Moșilor — orele : 15.30 ; 
18 ; 20,30.
• CEI ȘAPTE SAMURAI : 

Popular — orele 10; 15; 18; 20.45.
• OPERAȚIUNEA CROS

SBOW : Pacea — orele : 15.45; 
18 ; 20,15.

• DIMINEȚI DE IARNA : 
Munca — orele : 16. De Ia orele 
18 filmul TUDOR (ambele serii).

• REÎNTOARCEREA LUI 
SURCOUF : Crîngași — orele : 
10; 15,30; 18; 20,30, Cotroceni — 
orele: 10; 14,30; 16,30; 18,30;20,30.

• ÎNCERCUIREA : Viitorul — 
orele : 15,30 ; 18 : 20,30.

• NEAMUL ȘOIMAREȘTI- 
LOR : Cosmos — orele : 15,30 ; 
19.

• SPARTACUS : Rahova — 
orele: 15,30; 19.

HARAIAMB ZINCĂ

■U€iij 
doctorului

KING
- ROMAN -(SERIA A IV-A)

REZUMAT
Mihal Miroiu, vameș în portul Constanta, sosește în Bucu

rești pentru a-și petrece concediul. Se instalează în casa mătu
șei sale, Eufrosina Bănescu. întâmplător, i se oferă prilejul de 
a o cunoaște pe Virginia Munteanu — funcționară la Direcția 
valutară a Băncii Naționale — de care se îndrăgostește. într
una din zile, Mihai Miroiu dispare în chip misterios. Cazul i 
se încredințează tânărului căpitan de miliție Liviu Roman. 
Acesta, după studierea dosarului, se deplasează la domiciliul 
Eufrosinei Bănescu.

— După eîte știu ou, da.
Bătrâna apucă cu mîinile sale uscate și năpădite de pete gal

bene speteaza unui scaun, de parcă ar fi vrut să se sprijine. 
Suspină :

— L-am întrebat eine-1 spală, cine-i gătește. Cînd m-a auzit, 
a rîs. M-a sărutat pe frunte șl mi-a răspuns să n-am nici o 
grijă că se descurcă și că, în general, un bărbat, în vremurile 
astea moderne, se descurcă altfel decît în trecut.

— Șl ce ați înțeles din mărturisirea lui ?
— Mai nimic ! răspunse ea privind amărîtă In gol. Abia acum 

Îmi dau seama că despre viața lui intimă mi-a vorbit destul 
de puțin. Lacrimile o podidiră din nou. Pe unde o fi acum?! 
N-am avut copii, e singura mea alinare... a fost unica mea ra
țiune de a trăi...

Roman îi dădu de înțeles că a sosit timpul să plece :
— Dacă vi se mai telefonează,1 nu vă jenați să întrebați cine 

este cel care se interesează de Miroiu. Să stăruiți, doamnă ! Și 
încă o rugăminte, să-mi telefonați și mie, la D.G.M. O să vă 
las numărul de telefon...

— Deci, scrisorile le luați ? mai întrebă ea o dată și peste 
chipul ei palid trecu iar o undă de neliniște.

— O să încheiem un proces-verbal de primire, îi explică el. 
Aveți o coală de hîrtie ?

Bătrîna ieși din sufragerie și reveni după cîteva minute cu 
cîteva coli de hîrtie.

— Sînt de la o femeie ? îndrăzni ea să întrebe, după ce Roman 
încheie documentul de primire a scrisorilor.

— Da.
— Ați fost la Virginia Munteanu ?
— Nu, pe la dînsa încă nu am trecut, răspunse. Se îndreptă 

apoi spre ieșire. Se opri în pragul marchizei ; simți pe spinare 
razele fierbinți ale soarelui. < , ;

— Doamnă, o să facem tot ce ne stă în putință să-1 găsim, o 
asigură Roman, iar propriile cuvinte, rostite pe un ton oficial, 
i se părură stupide. De aceea se grăbi să-și ia rămas bun. Mina 
uscățivă a bătrînei in negru tremura nervos.

în stradă copiii abandonaseră jocul. Văzduhul luase foc. 
Verificări ! Investigații ! Pe o vreme ca asta? 1 Cînd totul arde 1 
cînd totul se topește.., 1 Stupidă afacere... E ca și cînd ai încerca 
să bei ceai fierbinte în preajma unui furnal încins. Numai acest 
nepot răzgîiat era de vinăd. acest filfizon... să-și fi amînat dispa- 

.ritia măcar eu două săptămînt. așa îneît el, Roman, să fi apucat
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să-și facă vacanța pînă la capăt... si nu singur, ci cu Lili... 
Sau să ti dispărut la Constanța, să le dea de lucru celor de 
acolo...

își scoase haina si rămase în cămașă. Transpirase tot si haina 
1 se lipise de spinare. Verificări ! Investigații ! Trecu pe lingă 
un scuar și văzu o bancă sub coroana unui arțar. Se îndreptă 
spre ea ca și cînd ar fi zărit un izvor de apă rece. Se așeză ge- 
mînd bătrînește. Verificări pe teren ! Pe o vreme ca asta... 
Scuarul era pustiu. „Domnule Miroiu. domnule Miroiu, cine 
naiba te-a pus să dispari, să ne dai de lucru în perioada con
cediilor de vară?!“. își aduse aminte că într-unul din buzunarele 
de la haină avea o pipă micuță, neagră, pe care Lili i-o dăruise 
de ziua lui. O căută, dar nimeri peste cele cinci scrisori găsite 
în geamantanul Iui Miroiu. Le scoase, le rîndul ca pe un evantai 
și începu să-șl facă vînt cu ele. „Pe dracu, își zise, nu-s bune 
de nimic". S-ar fi ridicat să plece, dar îi era lene, cald și ciudă 
pe Miroiu. Se apucă, la întîmplare, să citească una din scri
sori :

„Te-am așteptat și n-ai venit. M-ai lăsat să umblu singură 
toată noaptea pe faleză. De ce ? De ce 7 De ce ? („Domnișoară, 
un singur „De ce ? ar fi fost mai potrivit", o dojeni Roman în 
gînd pe autoarea scrisorilor). Ti-ai pierdut oare încrederea în 
mine ? („Poate, simți Roman nevoia să converseze în continuare. 
O femeie niciodată nu se poate lăuda că a cucerit pe deplin în
crederea unui bărbat"). Dar și înainte știai foarte bine cine sînt.., 
Nu, nu, sînt din ce în ce mai convinsă că ai avut nevoie de un 
pretext să te desparți de mine („Dar cine ești dumneata, 
domnișoară ?“, o întrebă Roman privind caligrafia energică a 
femeii pe care Miroiu o dezamăgise). Dovedește-mi că n-am 
dreptate, că greșesc și vino tn seara asta în același loc... Te iu
besc, Mihai! Luiza".

Roman privi amuzat scrisoarea : „Mda, mormăi el, la te uită 
de unde răsare „Sărmana Luiza" *)...  mica dramoletă !" Trecu, 
tot la întîmplare. să citească o altă scrisoare :

„Te urăsc ! (Aha, melodrama începe, se bucură Roman, zaru
rile au fost aruncate !“) Nu ești primul bărbat care mă umi
lește. Ești însă primul pe care l-am iubit cu adevărat. De aceea, 
umilința la oare tu m-ai supus, m-a durut cel mai mult. Umi
lința mi-a transformat iubirea In ură („Ce vorbești, domni
șoară ? ! Cît de josnici pot fi bărbații!“) Te urăsc ! Tl-e spun cu

•) Aluzie la „Sărmana Luiza" de Fonvizin.
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toată gura : te urăsc ! Te urăsc și te blestem ! Mi-ai spus fără 
a te rușina șă cint o c... („Oho, e oare Miroiu omul in stare 
să-ț; arunce in obraz o vorbă atît de nerușinată ? mirii Roman. 
Și mi-1 închipuiam așezat, cuminte, cu frică de Dumnezeu"). 
Fereșțe-te de blestemul c...“

Căpitanul reciti scrisoarea. Pe chipul său rotund și aprins 
de soarele marii se ivi un surîs ironic. „Te pomenești, gîndi, că 
Miroiu p-a știut să se ferească de blestemul unei prostituate 
din Constanta L-o fi ajung și a... dispărut". Scoase și epistola celui de-al treilea plic. » K «

„Ei, și ce dacă ai apărut la. braț cu altă femeie?! Putin îmi 
pasă („Nu te mai lăuda, domnișoară Luiza... Fii tare !' ținu el 
s-o avertizeze) Nici eu nu eram singură. Dar figura asta o să te 
coste. De ce ? („Chiar așa, se întrebă și el, de ce ?“) Ai făcut-o 
înadins. Știai că sînt acolo și ai venit să mi-o arăți pc sluta aia... 
pe domnișoara aceea cumsecade. Ascuită-mă, faptul că ti-ai bătut 
joc de mine o să te coste. Cînd ti-o fi lumea mai dragă, atunci o 
sa ți-o plătesc. N-ai știut să mă prețuiești. De ce n-al vrut să 
vii aseară pe faleză ?... Ți-a fost frică, nu-i așa ?“

Ultimele două scrisori erau scrise în același stil și nu aduceau 
nimic nou. Printre rîndurile scrise frumos cu cerneală albastră, 
trăia și se chinuia această ființă cu numele de Luiza. „Ah. acest 
zbucium, glumi Roman pe seama epistolelor, al dragostei și 
al urei. „Sărmana Luiza !“. Din cele cinci scrisori „construi" iar 
un evantai și încercă să se răcorească făcîndu-și vînt cu ele. 
dar mai rău se încălzi. Privi „evantaiul" cu un surîs batjoco
ritor : „Sărmana Luiza vrea să se răzbune, — își spune el deo
dată și surîsul i se topi. Sărmana 'Luiza s-a răzbunat... cind băr
batului i-a fost lumea mai dragă..." Gîndul acesta îl sicii și îl 
enervă. în „evantaiul" celor cinci scrisori, deslușea acum por
tretul unei femei..., un portret pe care-1 întîlnise, expus nu de 
mult. într-un salon de fotografii' artistice. în închipuirea sa, 
chipul necunoscutei Luiza se însufteți luînd trăsăturile enigma
tice ale unei tinere nordice cu părul blond și lung. Șe enervă 
șl se ridică de pe bancă...

Zăduful devenise și mai fierbinte. Cerul și pămîntul flerbeau. 
Verificări pe teren ? ! Poftim, pe-o caniculă ca asta...

(Urmare în numărul nostru de SÎMBAtA)
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SINTEȚI PRIETENI CU

’ COLEGELE VOASTRE?
7'

Cine a pus primul aceste două întrebări șl i 
cuîn' au ajuns pînă la noi, la redacția Paginii, 
nu se mai știe. Sigur e doar atît:' că le-a adus 
fie un băiat, fie o fată.

Și ne-am pornit noi frumos prin școli, cn 
întrebările scrise caligrafie, și am început să le 
cerem răspunsuri, colegilor noștri.

Și am adunat noi eîteva sute de răspunsuri, 
care de la băieți, care de la fete, într-un dosar 
marc.

Și am citit cu glas tare acele răspunsuri și 
ne-a apucat, măre, un căscat, de ne-am întrebat 
ce-i. Pentru că foarte plicticoase erau, și toată 
lumea numai „Da“ și „Nu“ și „Poate" zicea — și 
nu se gîndeau decît prea puțini, să ne spună și 
nouă, mai pe-ndelete, ce cred ei cu adevărat.

Și ne-am adunat atunci vreo zece fete și bă
ieți, în jurul unei mese dreptunghiulare, să spu
nem deschis cs gîndirn și 
rerile. Și vă înfățișăm

să ne confruntăm pă- 
acum cele spuse de noi.

AVEM VOIE
SA MERGEM

CU BĂIEȚII!

Gabriela Nicolau (li
ceul „Ion Neculce") : 
Sîntem copiii secolului 
XX, îndrăzneți sau ti
mizi, serioși sau super
ficiali, dar pe care se
colul XX nu-i reneagă, 
fiind un părinte atît de 
bun și de înțelegător. E 
un părinte care vede no
ul, care nu socotește că 
visurile fetelor trebuie 
să moară în mînăstiri 
și care le permite oficial 
să meargă de mînă cu 
băieții. Este adevărat că 
tot bunul nostru părinte, 
secolul XX, trece cu ve
derea îndrăzneala ace
lora care consideră o 
floare sau un cuvînt 
frumos gîndit, mai pu
țin eficace decît un răc
net în timpul dansului 
sau o palmă plasată sa
vant pe umăr, în chip 
de salut. Oricum, ceea 
ce s-a cîștigat, e bun 
cîștigat. Și e bine că o 
fată și un băiat pot să 
fi colegi de bancă, fără 
ca .ista să stîmească mi
rare sau indignare. E 
un lucru care a devenit 
firesc.

Alexandru Platz (lice
ul nr. 30) : Iartă-mă că 
te întrerup, dar vezi lu
crurile cam prea tran
dafiriu. Mai sînt încă 
foarte mulți oameni care 
cred că o prietenie din
tre un băiat și o fată as
cunde întotdeauna ceva 
nepotrivit, 
știu eu...

Gabriela
Dacă aveai 
jungeam și 
xistă colegi
trebările noastre au răs- 
punr'cu hotărîre : „Nu“ ! 
și ăd explicat că ei nu

© e • ® •

necuviincios,

Nicolau: 
răbdare, a- 
la asta. E- 
care la în-

cred că pot să existe a- 
semenea prietenii.

Ioana Păunică (liceul 
nr. 30) : Am la mine câ
teva răspunsuri din a- 
cestea. Colega mea, Ma
rin Constanța, scrie: 
„Consider că nu poate 
exista o prietenie ade
vărată între o fată și un 
băiat. Motivez acest lu
cru prin faptul că fe
tele se deosebesc de bă
ieți, nu numai prin sex, 
ci și prin idealuri, con
cepții și planuri de vii
tor". De aceeași părere 
e și Băltăieț Constantin 
de la liceul nr. 15 : „Nu 
poate exista prietenie 
între o fată șl un băiat. 
De ce ? Categoric, ea ar 
deveni dragoste. Fie de 
ambele părți, fie numai 
din partea unuia — ceea 
ce e tragic !“ Ei, chiar 
tragic n-o fi! Dar păre
rile Constanței și ale lui 
Constantin nu merită să 
fie luate in derîdere.

Andrei Moldoveana 
(liceul „Dr. P. Groza"): 
Sînt păreri pline de 
bun-simț, chiar dacă eu 
nu sânt total de acord 
cu ele. Cred, sînt con
vins că o prietenie între 
un băiat și o fată poate 
exista. Și totuși, trebuie 
să mărturisesc că nu am 
văzut nici una. Nici una 
care să fie egală cu pri
etenia dintre doi băieți 
sau dintre două fete.

Rodica Dumitrescu (li
ceul nr. 24): Am să-ți 
spun eu de ce n-ai 
văzut. Nu pentru că 
n-ar exista, ci pentru că, 
uneori, ne ferim să ară
tăm aceste prietenii, cu 
gîndul că lumea ne-ar 
înțelege greșit. Eu am un 
prieten, dar despre pri
etenia noastră nu am 
vorbit cu nimeni. Acest 
prieten al meu este mai 
mare ca mine, ne cu
noaștem de foarte multă 
vreme și ne respectăm.

Gabriela Nicolau : Nici 
colegii nu 
el?

Rodica 
Nu, pentru
băiat pe care nu l-am 
cunoscut la școală.

Gabriela Nicolau : Vezi, 
Andrei ! Adevărul e că

există și prietenii între 
băieți și fete, care nu 
sînt deloc ascunse și e 
o întâmplare că nu le-ai 
întâlnit. Am doi foarte 
buni prieteni, la care țin 
în mod deosebit și pe 

.care îi prețuiesc foarte 
îmult, iar această prie
tenie este cunoscută de 
• către toți colegii mei.

Virginia Stoica (liceul 
nr. 30) : E clar : aseme
nea prietenii există ! Am 
un prieten, îl cunosc din 
clasa >a Vl-a și la început 
cînd venisem nouă la 
această școală, venise 
și el o dată cu mine. 
Tovarășa dirigintă l-a a- 

’șezat în banca mea și 
toți băieții au prins ne
caz pe el. Că uite, dom
nule, a venit o fată dră
guță și el stă cu ea în 
bancă. Dar se purta 
foarte frumos, mă apăra, 
ne făcusem și niște pla
nuri pentru timpul cînd 
vom fi mari. Spunea că, 
atunci cînd va fi mare, 
va fi ministru și eu ar
tistă și multe lucruri de 
genul acesta. Sîntem 
prieteni foarte buni și 
azi, dar nici nu mă gîn- 
desc că ar putea să e- 
xiste dragoste între 
mine și el. Ca prieten 
este frumos, dar ca în
drăgostit nu mă atrage 
deloc. într-un răspuns

mos șl simpatic. M-aș 
bucura sincer". Pe mine 
m-au impresionat 
vintele astea.

Ioana Păunică: 
crezi chiar că s-ar 
cura ?

Virginia Stoica : Cred, 
pentru că prieteniile a- 
devărate între băieți și 
fete există, iar dacă An
drei nu le-a văzut, asta 
se datorește și faptului 
că sînt prea puține pri
etenii pe lume și nu i-a 
ieșit nici una în cale. Ar 
trebui să facem ceva ca 
să se mărească numărul 
prieteniilor adevărate.

Lida Răutu (liceul 
„Dr. Petru Groza"): E- 
xagerezi, dar ideea ta e 
frumoasă.

SA FII PRIETEN
CU O FATA? SE

POATE, DAR

Andrei Moldoveanu:
Să nu ne îndepărtăm de 
subiect. Eu sînt convins 
că o prietenie între un

prieteniei dintre un bă
iat și o fată este faptul 
că, în prezența unei fete, 
te simți obligat să te 
controlezi prea mult, 
pentru a fi natural. Or, 
nu se poate prietenie 
fără sinceritate, 
fără naturalețe, 
tunel, trebuie să 
o soluție. E greu.

Adică
Și a- 

găsești

timiditate care se gă
sește la fată...

Alexandru Platz: Sau 
la băiat...

Rodica Dumitrescu: 
Oricum, dacă fetele știu, 
de la început să impună 
o anumită direcție rela
țiilor cu prietenii lor, 
prietenia se va dezvolta 
armonios. De fete de
pinde totul.

Gabriela Nicolau: 
Cred că al dreptate. O 
anumită rezervă trebuie 
să existe. Față de un pri
eten nu trebuie să te 
lansezi în confidențe ca
re ar putea deveni trivi
ale.

Lida Răutu : Tot așa 
poatp degenera în trivia
litate și o discuție între 
doi băieți, și nu dege
nerează, pentru că oa
menii se respectă reci
proc. Cu atît mai mult, 
atunci cînd e vorba des
pre o prietenie între un 
băiat Și o fată.

Dan Nasta (liceul 
„N. Bălcescu"): Nu te 
face că nu înțelegi. To
tul pornește tot de la 
săracul Adam care a 
fost izgonit pe pămînt. 
Oricum, ceva specific în
tr-o prietenie mixtă tot 
există. în orice caz, tre
buie mai mult autocon
trol.

Rodica Dumitrescu:

Rodica Dumitrescu : 
Eu rămln la părerea 
mea, că puțin tact nu 
strică.

TIPUL DE PE
BULEVARD

Dan Nasta : Urăsc o- 
rice rețetă, cînd se re
feră la un sentiment. Și 
nu cred că poaite exista, 
așa cum reiese din dis
cuția noastră, o graniță 
foarte precisă care să 
delimiteze dragostea de 
prietenie. De altfel, dacă 
reacțiile celor din jur ar 
fi întotdeauna limpezi și 
pure, problema dacă cei 
doi sînt numai prieteni, 
sau dacă a început să 
se zărească o geană de 
dragoste între ei sau 
dacă sînt chiar îndrăgos
tiți și ei nici nu știu, 
aceste speculații n-ar 
mai avea nici o impor
tanță. Dar cînd tu te 
plimbi pe bulevard cu 
prietena ta și apare unul 
care spune: „Hă, hă. 
uite ăia cum se plimbă, 
îi trage clopotele!“ apa
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A VEȚI PRIETENI

PRINTRE COLEGI?
la ancheta noastră am 
găsit cîteva cuvinte ale 
unui băiat: „Cred că e- 
xistă prietenie între un 
băiat și o fată și mi-ar 
place să am o prietenă 
care să vină la mine și 
să-mi spună că a fost 
cu altcineva la teatru și 
că băiatul acela era fru-

băiat și o fată poate e- 
xista. Numai că e o pri
etenie mai pretențioasă, 
mai dificil de realizat.

Lida Răutu : Nu înțe
leg.

Andrei Moldoveanu: 
Am să încerc să-ți ex
plic. După mine, un im
pediment real în calea

Anca Pantazi: (liceul 
„Ion Neculce") : Cam așa 
e. Prietenia dintre un 
băiat și o 
o anumită 
este dată 
interioară 
structura
băiatului. E o barieră de

fată implică 
rezervă care 
de structura 
a fetei și de 
interioară a

Așa e. Sînt anumite lu
cruri pe care ți le dic
tează conștiința ta. Nu 
i-aș spune unui 
chiar totul. Nu m-aș 
pieptăna . în fața unui 
băiat.

Virginia Stoica : Foar
te rău ! Nu cred că tre
buie să-ți impui anu
mite reguli de conduită 
în fața unui prieten. O 
să rămînă mai departe 
prietenul tău, chiar dacă 
o să te piepteni în pre
zența lui.

băiat

re intre voi o jenă, se 
lasă o atmosferă penibi
lă, ,și se ivește o proble- 
măjeare nici nu s-a pus 
pînă atunci.

Anca Pantazi: Este o 
alarmă falsă. Dacă sînt 
cu adevărat prieteni, nu 
se sperie ei...

Oniță Zoia (liceul „Dr. 
Petru Groza“): Așa e. 
Cînd doi tineri au ajuns 
foarte buni prieteni, nu 
le mai pasă de vecinii 
din dreapta 
stingă.

care ■ au trecut o dată 
prin împrejurări asemă
nătoare. Eu am 15 
și', nu aș putea să 
descuie, fără sfatul

. rinților.
Oniță Zoia : Nu 

bufe să imităm viața ce
lor mai vîrstnici.

Gabriela Nicolau: Ho- 
tărît, nu! N-ar ieși ni
mic bun. Dar nu de imi
tație e vorba. Rodica a- 
vea dreptate. Este și se- 
fcclulTor și secolul nos
tru.. împreună'e mai u- 
șor să găsim răspuns la 
întrebări.

Andrei Moldoveanu: 
Chiar și în problema 
prieteniei între băieți și 
fete. O asemenea pro
blemă n-o vom putea 
rezolva niciodată sin
guri. Poate că discuția 
poaștră va apărea în Pa
gina elevului și vom 
avea prilejul să cunoaș
tem și alte păreri...

ani 
mă 
pă-

tre-

Rodica Dumitrescu : 
Poate, dar să presupu
nem că nu sînt încă pri
eteni pe deplin... Ori
cum, reacția celor din 
jur are mare importan
ță. Și negativă, dar și 
pozitivă. Să zicem că 
prietenia ta cu un băiat 
trece printr-un moment 
cînd are nevoie de anu
mite certitudini. Poate 
că aceste certitudini poți 
să le găsești singur, dar 
poate că, în cazul cînd 
ai părinți înțelegători,

vor ști ci să-ți explice 
niște lucruri, să-ți lim
pezească niște gînduri. 
Secolul XX nu ne apar
ține numai r.ouă, tineri
lor. Eu cred că cei care 
s-au născut la începutul 
secolului XX au căpătat 
mult din strălucirea a- 
cestei epoci.

Irina Neicu (liceul 39): 
Și eu cred că este une
ori necesar sprijinul u- 
nor prieteni mai vîrst- 
nici sau al părinților

știu despre

Dumitrescu : 
că este un

sau

UN CAIET RUPT

ecouri
PETRESCU MARIANA 

(liceul „Al. Odobescu", Mi
zil) : „încă un umorist, la ace
lași liceu. Luminița ne-a tri
mis o epigramă, iar tu două... 
Am vrea să ne scrieți mai pe 
larg despre voi, despre preo
cupările voastre, și să ne tri
miteți mai multe lucrări, îneît 
să ne putem face o impresie 
mai precisă. Așa e, o epigra
mă poate să spună mai mult 
decît un roman. Dar poate și 
să nu spună..."

I-IUGHIU EUGENIA (școa
la de cooperație, Corabia): 
Cred că vreți să știți cîte 
ceva despre mine. Bine, o șă 
vă spun : „îmi place mult 
matematica și am o mare do
rință, aceea de a-i ajuta pe 
oameni să iasă din anumite 
încurcături, cu fața luminoa
să și zîmbitoare". Ce bine ar 
fi să reușești întotdeauna 1 Noi 
ți-o dorim din tot sufletul. 
Cît despre reportajul tău, 
scris cu vioiciune, ni se pare 
că se preocupă de prea multe 
lucruri deodată, și că, din 
cauza asta, trece prea repede 
peste ele. Tu ce părere ai ?“

încă o dată, mulțumiri tuturor celor care ne-au trimis in 
continuare urări de succes ! Ne pare bine că primele pagini 
v-au plăcut, chiar dacă, din păcate, încă nu merităm califi
cativul pe care ni-1 oferă Constantinescu Georgeta (Lumini
ța) din clasa a VIII-a (liceul „Al. Odobescu", Mizil): „Mai 
luăm noi cîte-un trei, / Căci copii sîntem, ce vrei ? / Dar 
luăm și opt, ori nouă ; / Iar pe zece... vi-1 dăm vouă Ești 
prea bună cu noi, Luminițo ! Pînă la zece mai va !Pînă la zece mai va !

• •«•••••• • • • • •

PĂCURAR VIOREL (elev, 
Caransebeș): „De ce nu ne 
scrii la ce școală înveți ? Re
producem părerile tale în le
gătură cu ancheta despre 
„idoli" : „nu cred că pentru 
formarea unui adevărat ca
racter este nevoie să ai un 
„idol". Urmărind pe altcineva 
și încercînd să-1 imiți, lași 
prea puțin loc de afirmare

ÎN VACANȚĂ

temperamentului tău, înclina
țiilor tale, care nu se potri
vesc întocmai cu ale celui ales 
de tine ca idol". îți propu
nem (această propunere o a- 
dresăm tuturor colegilor) să. 
ne scrii nu numai ce ți-a plă
cut, ci și ce nu ți-a plăcut în 
Pagina noastră. Deschis, fără 
menajamente I"

GHICA PETRE (Rîmnicu- 
Vîlcea): Te rugăm să ne tri
miți și alte știri din școala ta ; 
dacă se poate, cu mai multe 
amănunte I

MUNTEANU CONSTAN
TIN (liceul „C. Burcă", Paș
cani : „M-am gîndit la tema

E3

Ei, da. Se pare că fetele 
de la liceul nr. 10 din Ca
pitală folosesc o parte din 
timpul orelor de educație 
fizică pentru ca, sub supra
vegherea tovarășelor pro
fesoare, să învețe să danse
ze. Sacrilegiu ! Catastrofă ! 
Dansuri în școală ! Nu ne 
mai revenim din indigna
rea care ne-a cuprins. Te 
pomenești că, în felul aces
ta, colegele noastre (care 
altfel, în ruptul capului 
n-ar fi făcut o mișcare de 
dans) vor învăța să danseze 
nu oricum, ci orect. Ba 
chiar nu-i exclus ca mîine- 
poimîine să fim și noi, bă
ieții, învățați să înlocuim 
gesturile stângace și pașii 
împleticiți sau zvîcniți aiu
rea (ori stânjeneala cu „are

unei anchete pe care aș pu
tea s-o fac în rîndul elevilor 
din clasa a IX-a. Și anume, 
cred că n-ar ti rău să cu
noaștem motivele care îi vor 
determina să-și aleagă una din 
secțiile pe care le vor urma în 
clasa a X-a. Dacă veți fi de a- 
cord cu această propunere, voi 
scrie un reportaj pe care vi-1 
voi trimite. II așteptăm".

BORCĂNESCU MIHAI 
(liceul „Emil Racoviță" Bucu
rești) : închei scrisoarea ast
fel : „A mi se scuza eventua
lele greșeli din textul cam 
neîngrijit". Nu, Mihai, supă- 
ră-te pe noi (dacă te lasă 
inima), dar textele „cam ne
îngrijite" (adică pline de gre
șeli) ne vine greu să le „scu
zăm". Mi se pare că e o dato
rie a noastră, a elevilor, să 
scriem corect și — dacă se 
poate — îngrijit, în orice îm
prejurare. Chiar și atunci cînd 
ne adresăm colegilor noștri de 
la Pagina elevului, Asta-i una. 
în al doilea rînd, te anunțăm 
că micul tău reportaj despre 
„Cotidian și extraordinar" (ca 
și reportajele pe aceeași temă 
trimise de Alice Cant din 
Vatra-Dornei și de Doina 
Berchină din Constanța) au 
fost reținute pentru o eventu
ală publicare.

Vacanță plăcută 1 “ 
ELEVUL DIN BANCA 

TREIA
A

privim, de lingă perete, la 
cei care știu să danseze) cu 
pași care să respecte ritmul 
muzicii. Și totul ar fi cum 
ar fi dacă nu ne-ar paște 
primejdia să pierdem cinci 
sau chiar zece minute din 
atît de pasionantele: „De 
la stingă la dreapta, nu
mără !“

Dar să lăsăm „indigna
rea" de o parte. Sigur că 
orele de educație fizică ră- 
mîn ore de educație fizică 
Dar de ce să nu ințelegem 
prin această expresie și e- 
ducația mersului și în gene
ral a ținutei ? Și atunci ? 
Să scriem încă, odată: 
„Dansuri în ora de sport!“ 
Și să întrebăm: „De ce 
nu ?“

DORIN RACHMUTH

Am citit cu mult interes, dragi prieteni, 
(dacă îmi dați voie să vă spun așa) artico
lul din Pagina noastră, despre așa-zisele 
„oracole" care circulă prin școli. Aș vrea să 
vă spun o poveste cu un „oracol". Am avut 
și eu un asemenea caiet. Și l-am rupt. De 
ce ? De necaz. Cei cărora l-am dat să-l 
completeze au recurs la fraze banale, de 
prost gust. Am crezut că vor pune puțin 
suflet în ceea ce vor scrie, mai ales că 
le-am lăsat destul spațiu. Am crezut că 
ceea ce mi-au destăinuit verbal vor așterne 
și pe hîrtie. Am fost dezamăgită cînd am 
văzut cu cîtă ușurință privesc întrebările 
„oracolului" și cît de stupide sînt răspun
surile lor. Mă bucur că pagina noastră, a 
elevilor, va alcătui un „oracol", la care se 
vor primi răspunsuri serioase și mai ales 
sincere. Cred că să fii sincer e cel mai fru
mos lucru din caracterul unui om".

CARMEN POPIȘCĂ 
(Liceul „Mihai Eminescu", 

Constanța)

14 ANI
„Vă rog să țineți cont că am numai 14 

ani, că abia la 7 mai împlinesc 15 ani*)  si 
să mă considerați prietena voastră. Eu cred

B

I
I
I
I
1

că „oracolele" nu au nimic rău. La între
barea : „Pe cine iubiți ?“, eu am răspuns, 
în „oracolele" pe care le-am completat: 
„Părinții", pentru că așa e. Alții au dat alte 
răspunsuri și e plăcut să le citești. Păcat 
numai că sînt unii colegi care 
își bat joc de „oracole" și răs
pund gogomănii sau fac desene aiurea. 
Cred că un „oracol" trebuie să-ți amintea- • 
scă mai tîrziu de clipele adolescenței, de 
naivitatea noastră și, în sfîrșit; de tot ceea 
ce va trece și nu vă mai reveni niciodată.

*) Ținem cont. La mulți ani ! ‘ •
PlNTF.A ȘTi.FAMA 

(Școala generală nr. 3, Zimnicea)

EL - Șl JUDEX
„Și în clasa noastră au circulat într-o 

vreme „oracole". Era obiceiul să le com
pletăm mai mult în ore. Odată, o colegă 
de-a mea a primit un „orafcol" și tocmai 
răspundea la întrebarea : „Ce e speranța ?“, 
cînd a observat-o tovarășa profesoară. Va- 
zînd-o ce face, s-a supărat și ne-a certat

că ne ocupăm cu lucruri „copilărești". A- 
devărul e că am completat și eu asemenea 
„oracole" și trebuie să mărturisesc că, de 
cele mai multe ori, nu am tost nici prea 
sinceră, nici prea serioasă. Așa că părerea 
celor care socqtesc că „oracolele" sînt niște 
simple prostii nu ecu totul greșită, pentru 
că majoritatea din noi dăm răspunsuri fă- 
cînd pe grozavii. îmi amintesc că cineva 
răspundea la întrebarea : „Ce muzică pre
ferați că „moare după muzica de în- 
mormîntare“ iar altcineva că omul „pe care 
îl simpatizează cel mai mult" este... Judex.

De ce, totuși, să nu ne facem „oracole" 
la care să răspundem ca lumea ? Eu sînt de 
aceeași părere cu autorii articolului : „Spu
ne-mi tu, Pithia, Gică cel blond mă iubeș
te ?“ și vai încerca să-mi fac un asemenea 
„oracol", care să-mi rămînă amintire din 
anii adolescenței. De asemenea, am să răs
pund cu multă plăcere la întrebările din 
„pracolul" Paginii 'elevului."

ȘTEFAN IOANA
(Liceul nr. 3, Constanța)

Se poate răspunde serios și 
cu sinceritate Za întrebările u- 
nui „oracol" ? Sîntem în stare 
să lăsăm de o parte orice ten
dință spre ironii ieftine și să

ne chibzuim răspunsurile în 
așa fel incit, recitindu-le peste 
cîțiva ani, să nu ne fie rușine 
de ele ?

CELE 10 ÎNTREBĂRI PENTRU ORACOLUL NOSTRU

1. PRESUPUNÎND CĂ CINEVA ȚI-AR FACE POR
TRETUL, CE TRĂSĂTURI ALE TALE AI VREA SĂ LE 
SCOATĂ LA IVEALĂ ȘI CE TRĂSĂTURI SA LE LASE 
IN UMBRA ?

2. CE CALITATE ADMIRI 
UN OM?

1N MOD DEOSEBIT LA

3. CE LUCRURI TE FAC SA RÎZI?
4. CE LUCRURI TE ÎNTRISTEAZĂ ?
5. AI UN ȚEL 1N VIAȚA?
6. DACA AUZI DESPRE CINEVA CA E BUN LA 

SUFLET, CONSIDERI ACEASTĂ TRĂSĂTURĂ A LUI 
DREPT O DOVADA DE FORȚA SAU DE SLĂBI
CIUNE ?

7. CUM ÎȚI ALEGI UN PRIETEN?
8. TE-AU ÎNGRIJORAT VREODATĂ LIPSA TA DE 

PERSEVERENȚA, SAU DE PĂTRUNDERE, SAU DE 
UMOR?

9. AI FI ÎN STARE SĂ-ȚI SACRIFICI VIAȚA PEN
TRU O IDEE?

10. CE SFAT (SAU CE MESAJ) AI VREA SA LE 
TRANSMIȚI, PRIN INTERMEDIUL PAGINII ELEVU
LUI, COLEGILOR TĂI?

I
I
I
I

I r

I
I

tri- 
azi, 
bon

I
Zece întrebări. Și una în 

plus, subînțeleasă, în dreptul 
fiecăreia : „De ce Pentru 
că fără a explica de ce ai a- 
juns la o anumită concluzie, 
nici concluzia nu poate apărea 
convingătoare.

Răspunsurile (pe care vă ru
găm să le însoțiți cu cite o

fotografie-portret) vor fi re
produse în pagina noastră și 
vor fi premiate. Bineînțeles, 
numai cele care merită I

Scrisorile, care se pot 
mite începând chiar de 
vor fi însoțite decîteun
de participare decupat din fie 
care pagină a elevului care va

apărea pînă la data cînd veți 
expedia scrisoarea.

NU UITAȚI FOTOGRA
FIA ! Și nu uitați încă ceva : 
că nu fotografia e princi
palul...

Specificați pe plic: „PEN
TRU PAGINA ELEVULUI /“

CONCURSUL



• • • • • ••••••
Babele — eterna atracție a Bucegilor — primesc vizitatori 

pentru care sezonul nu constituie un impediment

RESTAURANTELE CU AUTOSERVIRE IN LOCUL CELOR CLASICE ? NU. DAR, FUND MAI RENTABILE 
ȘI FOARTE MULT SOLICITATE DE CONSUMATORI, REȚEAUA LOR SA FIE EXTINSA!

Dobrot I. Ion — din Galați 
întreabă dacă are dreptul la 
concediu de odihnă în condi
țiile în care s-a reîncadrat in 
muncă la 1 septembrie 1967 
deoarece a fost trecut din ca
tegoria de invaliditate gradul II 
în aceea de gradul III 7

Răspuns : — Angajații inva
lizi gradul III reintegrați în 
muncă au dreptul la concediu 
de odihnă ca orice angajat, pen
sia pe care o primesc consti
tuie doar o formă de compen
sare a pierderii parțiale a ca
pacității de muncă. Dv ați fost 
luat în armată cînd erați an
gajat în cîmpul muncii și 
apoi v-ați îmbolnăvit fiind 
pensionat medical gradul II 
și apoi ați fost trecut în 
categoria invalizilor gradul 
III și v-ati angajat 'la 1 sep
tembrie 1967. Aveți, deci, drep
tul la concediu de odihnă, pe 
perioada 1 septembrie — 30 de
cembrie 1967, vechimea în mun
că în cazul dv fiind neîntre
ruptă.

Cernica Ana — din Ploiești 
întreabă dacă după ce a fost 
trecută din categoria de pensio
nat pentru invaliditate de gra
dul II în aceea de gradul III și 
nu se poate reîncadra în ter
men de 60 de zile are dreptul 
la concediu de odihnă pe anul 
1967 ?

Răspuns : Vechimea în muncă 
se consideră neîntreruptă și pe 
timpul -cît angajatul se află în 
incapacitate temporară de mun
că, chiar și atunci cînd a fost 
pensionat gradul III și nu ș-a 
putut angaja timp de 90 de zile, 
dacă unitatea nu l-a putut oferi 
o muncă corespunzătoare sănă
tății și calificării sale profe
sionale. Prin urmare dacă si
tuația înfățișată de dvs. cores
punde realității, aveți dreptul 
la concediul de odihnă pe anul

PE URMELE
SCRISORILOR

PUBLICATE

R

1967 proporțional eu timpul lu
crat (1 martie — 30 decembrie 
1967.)

lon Constantin — din comuna 
Mărăctnești județul Argeș, 
Mincă Aurel din comuna Hîr- 
lești șl Cantemir loan din Put- 
na, județul Suceava întreabă 
dacă dînșii care au domiciliul 
în meditil rural, pot obține îm
prumut de la stat pentru a-șl 
construi locuințe.

Răspuns : în prezent numai 
cetățenii domiciliați în orașe pot 
să-și construiască locuințe pro
prietate personală din mijloace 
bănești proprii, cu sprijinul 
statului. în viitorul apropiat, 
așa după cum ați luat și dum
neavoastră cunoștință din presă, 
prevederile legale care regle
mentează această problemă vor 
fi extinse, statul venind și în 
sprijinul cetățenilor din mediul 
rural, dornici să-și construiască 
locuințe personale.

Buga Nița — din Nărtești, ju
dețul Galați, care s-a recalificat 
după ce a devenit incapabil de 
muncă șl apoi s-a încadrat în 
cîmpull muncii, întreabă 
se va reduce pensia de 
ditate de la 255 la 96 lei 7

Răspuns : — Potrivit _ . 
persoanele pensionate pentru 
invaliditate de gradul III, pe 
timpul cit continuă să lucreze, 
primesc salariul ce li se cuvine 
pentru munca prestată și pensia 
întreagă, cu condiția ca acestea 
la un loc să nu fie mai mari 
decît salariul tarifar (796 lei în 
cazul dv) cuvenit funcției înde
plinite pînă în momentul pen
sionării. Dacă socotiți că pensia 
și salariul actual nu sînt echi
valente cu salariul anterior tre
buie să vă adresați oficiului de 
prevederi sociale din raza că
ruia domiciliați pentru a vă cla
rifica situația.

dacă i 
lnvali-

legll,

82 la sută din cititorii care au 
răspuns la întrebărilb formulate 
de ziarul nostru sînt de părerea 
exprimată de Tomici Constantin 
(student din Timișoara) și anu
me că „înființarea autostopului ■ 
ca formă organizată a turismu
lui ar aduce reale servicii tine
rilor iubitori de excursii”. Ci
tăm în continuare din răspunsul 
acestuia : „In timpul verii unele 
internate școlare și cămine stu
dențești să fie transformate în 
hoteluri turistice destinate tine
rilor atît celor care vin în grup, 
cît și celor care călătoresc indi
vidual. Să li se pună la dispo
ziție tinerilor mijloacele auto 
ale întreprinderilor, I.A.S., 
C.A.P. renunțîndu-se la șirul 
de aprobări și avize. Parcul 
C.F.R. să sporească în vagoane 
de dormit destinate turismului. 
Industria alimentară să reali
zeze un sortiment bogat de ali
mente în ambalaje practice, la 
gramaj redus, concentrate, 
ușoare, cu volum mic și cu pu
tere calorică mare. De aseme
nea, avem nevoie de echipament 
turistic mai bogat, mai practic, 
mai frumos. Să se construiască 
în masivele montane cabane și 
refugii prin munca patriotică a 
tinerilor — urmînd ca aceste 
construcții să aparțină organe
lor de turism ; ale tineretului. 
Se simte nevoia unei publicații 
turistice cu caracter de îndru
mare și a unei rubrici de spe
cialitate la „Scînteia tineretu
lui” (să fie publicate hărți, tra
see, sfaturi practice pentru în
cepători etc.).

Cele mai multe din scrisorile 
primite se ocupă de importanța 
pe care o pot avea acțiunile de 
muncă patriotică. „Propun să 
se extindă acțiunile de muncă 
patriotică care au ca obiectiv 
construcții destinate turismului. 
Propun ca întreprinderile de in
teres republican să poată fi vizi
tate zilnic și după-amiaza, de 
asemenea, duminica (acolo unde 
se lucrează duminica) și să nu 
mai fie necesar ca grupurile 
organizate să aibă nevoie de 
aprobare specială de la minis
terul de resort' (Enache Gheor- 
ghe — Bacău).

Turist-clubul, o idee realizabilă !

„Consfătuirea pe țară a U.T.C. 
a pus un accent deosebit pe or
ganizarea judicioasă a timpului 
liber al tinerilor — ne scrie 
tinărul economist Andrei Bun- 
gai din Oradea. în acest sens 
înființarea Biroului de Turism 
pentru tineret prezintă un inte
res deosebit.

Neeunoscînd concepția orga
nizatorică a Biroului precum șl 
a consiliilor de turism, îmi per
mit să expun cîteva considera- 
țiuni generale privind formu
lele organizatorice pe care Ie 
consider cele mai adecvate.

Invitația adresată cititorilor ziarului pentru a participa la dis
cuția pe temele turismului — începută cu ancheta „Turismul 
dincolo de salutările de pe ilustrate**  (apărută în nr. 5 839 al 
„Sclnteii tineretului**)  a găsit un puternic ecou în rindurlle tine
rilor. Publicăm astăzi opinii ale iubitorilor de drumeție care, 
pornind de la ideile exprimate în lucrările Consfătuirii pe țară 
ale Uniunii Tineretului Comunist, încearcă să sugereze eventu
ale soluții, nesfiindu-se în același timp să critice formulele biro
cratice cu care adeseori au de luptat.

M
Militai K
PE ILUSTRATE

tre toate acestea, organizarea 
unor „Turist-cluburi” mi 
pare o formulă potrivită.

După părerea mea, turist-clu- 
burile ar putea lua ființă pe 
lingă cluburile de tineret, casele 
de cultură sau căminele 
rale de la sate.

Comisiile județene de 
ar putea ține legătura cu . 
cluburile organizate în localită
țile județului, fiind deci în mă
sură să organizeze operativ și 
eficace această interesantă ac
tivitate a tineretului.

Să nu se înțeleagă că militez 
pentru centralizarea excesivă a 
turismului. Dimpotrivă, consi
der că turist-cluburile trebuie 
să dispună de toată indepen
dența, comisiilor județene reve- 
nlndu-le sarcine de a coordona 
activitatea. Dar șl de a organiza 
acțiuni de mare avengură.

se

cultu-

turism 
turist-

Lanțul slăbiciunilor

Tinărul inginer Măravek 
dislau din Cluj ne scrie : „Exis
tă asociații sportive care au sec
ții de turism dar cu fonduri 
insuficiente. Fotbalul își vîră 
adine mîinile în buzunarele lor.

Ați organizat vreo excursie 7 
Iată formula tipică. Vrei să or
ganizezi o ieșire la Cetățile Po
norului 7 Este un fenomen car
stic rar întîlnit în lume. Uzina 
are autocamioane și are și șo
feri. Faci socoteala : benzina cu 
„onorariul” șoferului și cu toate 
neprevăzutele nu trece de 15 lei 
de persoană. Este un preț acce
sibil pentru tinerii muncitori $1 
totul pare a fi în ordine. — Dar 
ce se întâmplă :

— Nu se aprobă camionul de 
către întreprindere. Fără nici 
un motiv. „Ce mai vor ăia cu 
excursiile lor ?“. Dacă cumva 
directorul e pescar se mai poate 
spera ceva — dacă ai unde pes
cui.

— Se aprobă camionul. Dar 
din fericire avem un sistem bi
rocratic foarte bine pus la 
punct. Trebuie să obții avizul 
de la D.R.T.A. Te rogi, implori 
și totuși nu se aprobă. D.R.T.A. 
nu-și face planul, iar alții își fac 
de cap. Nu ai încotro. Trebuie 
să salvezi planul D.R.T.A.

Urmează o serie de calcule. 
Tone, kilometri, ore, zone, ta-

La-

Cînd în 1959, organele de re
sort din Ministerul Comerțului 
Interior au hotărît deschiderea 
experimentală a primului res
taurant cu linii de autoservire 
în București, cantina din Aleea 
Alexandru — pe plan mondial 
acest tip de unitate avea deja 
o reputație excelentă. Durata 
medie a unei mese de prînz 
este cuprinsă normal între 
15—20 de minute în timp ce la 
un restaurant clasic oscilează 
între 50—60 minute. In plus, 
oferă posibilitatea alegerii pre
paratelor dorite iar prețurile 
sînt accesibile. Deci, condiții 
avantajoase oferite consuma
torului de azi în continuă criză 
de timp, pentru care ocupațiile 
casnice intră în sfera a doua a 
preocupărilor zilnice. Pe de altă 
parte, faptul că un lucrător 
poate servi într-o oră 80 de 
clienți (— pe cînd într-un res
taurant clasic doar 26 —) că, în 
același interval de timp, o masă 
poate fi ocupată de 3—4 ori. 
constituie premise certe ale 
obținerii „succesului de casă**  
de către acest tip de unități.

Rezultatele resturantului cu 
autoservire din Aleea Alexandru 
au confirmat avantajele acestui 
tip de unități și ar fi fost de 
așteptat ca organele de specia
litate ale comerțului să meargă 
pe linia extinderii lor pe mă-

sură ce se convingeau de ade
rența consumatorilor și de ren
tabilitatea lor. Care este însă 
situația ? La 15 mai 1967, în 
urma recensămîntului rețelei — 
existau 32 de astfel de unități. 
Numărul reprezintă numai 6,7

zată de restaurante". Ce des
prindem din aceste cifre 7 Deși 
tratate, ca o „rudă săracă“, res
taurantele cu autoservire și-au 
dovedit oportunitatea fiind in
tens solicitate de consumatori.

Nimic mai simplu decît să

praaplonwrate și apoi, consu
matorii...

intr-adevăr, consumatorii. 
Grăbiți, veniți din cine știe ce 
colț al Capitalei, pentru a servi 
masa, în condiții omenești, se 
găsesc în fața unor situații In

CE PRIMEAZĂ ÎN ALIMENTAȚIA PUBLICĂ?

la 
la 
lor, ți, care cităm, 
în cursul anului trecut 
duse in valoare de 140 milioane 
lei, adică 2,6 la sută din volu
mul total al desfacerilor și circa 
10 la sută din desfacerea reali-

sută din totalul rețelei și 8 
sută din totalul restaurante- 

„au desfăcut 
pro-

rife. Și iată că ajungi la un preț 
dublu. Excursia va costa cite 
30 de lei.

Dar tot nu este în regulă. Am 
uitat de O.N.T. Nici ei nu-și fac 
planul. Se interzice efectuarea 
de excursii în afara O.N.T.-ului. 
Alte calcule, alți coeficienți, alte 
cheltuieli și iată că am ajuns la 
53 de lei.

Așa se reușește în practică 
să organizezi o excursie.

De mai mulți ani practic al
pinismul, în mod organizat, 
fiind concurent legitimat. Sînt 
unul dintre întemeietorii primu
lui cerc speologic. Am or
ganizat expediții subterane 
de mare dificultate pe o 
durată de mai multe zile. 
Ani învins împreună cu 
tovarășii mei obstacole care nu 
au. cedat la maeștri al sportului. 
Astăzi peștera pe care o cerce
tăm a ajuns cea mai mare din 
țară, avind 13 750 metri de gale
rii, iar exploatarea definitivă 
necesită încă ani de zile de mun
că în condiții deosebit de pericu
loase. Această peșteră va fi una 
din cele mai mari din lume.

în prezent este numai parțial 
cunoscută. Credeți că am primit 
'vreun ajutor? Expedițiile au 
fost organizate pe cont propriu. 
Echipamentul personal, cizme, 
căști, owerall-url, corzi etc., pre
cum și drumurile au fost pre
gătite cu banii noștri deși am 
făcut descoperiri cu care ne 
putem lăuda pe plan european. 
De ce o asemenea atitudine vi
tregă”.

Dln-

VICTOR POPE8CU

UD

SCRISORI BIR BA RĂCAN

Malu,
Dridu,

Primăvara este ano
timpul înfrățirii apelor 
cu cîmpia... Prin munca 
și judecata lor, reali
zează acest lucru alți 
înfrățiți : țăranii, meca
nizatorii și specialiștii. 
Ca niște uriașe urzeli ca
nalele pentru irigat cu
prind în Ilfov ceva mai 
mult de patruzeci de mii 
de hectare. Și, cu fie
care zi, hărnicia oame
nilor determină extinde
rea acestor suprafețe cu 
alte zeci de hectare. 
Există un obiectiv rezul
tat din însumarea a cir
ca două sute de obiecti
ve : în 1968 în județul 
confluenței Argeșului cu 
Dîmbovița, al... strecură
rii, tangente aproape, a 
Ialomiței și a încă zece 
sau cincisprezece ape cu 
debit bun și în vremea 
arșițelor, cel puțin pa
truzeci și opt de mii de 
hectare cultivate cu po
rumb ori sfeclă de zahăr, 
cu legume ori plante 
furajere să producă — 
prin irigații — la capa
citate deplină.

Ușor nu este. Adesea 
trebuie depășite stavile 
ce, la prima vedere, par 
imposibil de abordat. 
Așa este digul de la A- 
xintele, „salba” de pu
țuri de la Satu Mare, 
barajele, cascadele ori ri
dicările de apă de la 
Movilița, Dascălul Crea- 

Mînăsti- 
Uzunu, 

Grădinari.

ța, 
rea, 
Ion Roată,
Calculele realiste, exem
plul oferit de însăși rea
litatea din cooperativele 
lor agricole, generează 
acea forță necesară de
pășirii unor astfel de 
obstacole. L-am întrebat 
pe tovarășul Dobra 
MARCEL, președintele 
cooperativei agripole din 
Satul Mare dacă este 
rentabil să se irige trei 
sute de hectare folosind 
numai apa freatică adu
să la suprafață prin 
pompe de construcție 
specială. Răspunsul a 
venit clar, argumentat, 
semn că fusese pregătit 
îndelung. „Un hectar de 
legume cultivat în con-

diții de irigare ne-a adus 
un venit cu 10 000 lei su
perior celui cultivat la 
seci ; producția de lu- 
cernă e aproape dublă ; 
la porumb și sfecla de 
zahăr recoltele sînt, de 
asemenea, cu mult mai 
mari. La trei sute de 
hectare cîștigăm anual 
cam două milioane și ju-

(Vrmare din pag. If 
te de stațiunea de mașini și 
tractoare Băilești, spre 
exemplu, la Giubega, Gali- 
ciuica, Catanele și altele, o 
parte din tractoare și mașini 
stau în cîmp, pe la sediile 
brigăzilor sau in atelierele 
stațiunii din cauză că au ie
șit in campanie reparate de 
mîntuială, iar după primele 
brazde trase au nevoie de 
alte reparații. Intr-o singură 
zi, în cinci brigăzi, 40 de 
tractoare așteptau interven
țiile mecanicilor, piese de 
schimb, depanarea sau me
canicii de la atelier pentru 
a le lua în primire. In alte 
unități (de pildă Ia Brabova) 
timp de cîteva zile, tractoa
rele nu au tras nici o brazdă 
pentru că tractoriștii erau 
reținuți ia sediul S.M.T.

treburile stau prea bine. 
Din cele 4 211 hectare pla
nificate a fi nou amenajate 
și 3 280 hectare de reamena- 
jat lucrările necesare au 
fost executate doar pe Ju
mătate din suprafață, deși 
în mare parte aceste tere
nuri sînt destinate legume
lor, sfeclei de zahăr și cul
turilor furajere ce au o epo
că optimă de semănat în 
primele zile bune de lucru. 
Noile amenajări pentru iri
gații cer un volum mare de 
terasamente, de aceea amî- 
narea lor pe motiv că „mai 
este timp pînă vor începe 
udările” poate avea urmări 
negative care pot chiar com
promite producția.

Intîrziate sînt și lucrările 
în plantațiile noi de vii. Din 
715 hectare stabilite prin 
plan pentru această primă-

UMBRELA AUTOMULȚUMIRII

Predești în vederea pregăti
rii mașinilor ce vor fi folo
site în campania de primă
vară. (! 7). Oare pentru con
ducerea acestei stațiuni de 
mașini și tractoare n-a sosit 
primăvara 7 Sau se consi
deră posibilă... evitarea aces
tei campanii 7

La cooperativa 
Catine apare o situație 
mai de necrezut. în loc 
timpul bun, cronometrat 
zile și ore, să fie folosit 
acțiuni impuse urgent 
campania de primăvară, este 
folosit pentru refacerea nnor 
lucrări raportate „executa
te și recepționate” și în plus, 
plătite în toamna anului tre
cut. Terenul pe care urma 
să se însămînțeze sfecla de 
zahăr trebuia din nou arat.

Nici în privința amenajă
rilor noi și a reamenajări- 
Ior pentru irigat nu se poa
te spune că in unitățile a- 
gricole ale județului Dolj

agricolă
Si 
ca 
in 
in 
de

(Vrmare din pag. If

„Electrofar"-București. In laboratorul de ptometrte-calorimetrie loan 
Silvia și Porumb Mariana determinînd coordonatele de culoare a 

lămpilor fluorescente.

în sistem irigat a asigu
rat o recoltă de opt va
goane ; la întreprinderea 
agricolă de stat Buftea 
unde ștacheta producției 
medii de porumb a fost 
ridicată la peste șapte 
mii cinci sute kilograme 
boabe ; la Tămădău ori 
Neajlovu, la Pădureni 
sau Prundu, la Mînăsti-

datoriei de prezent și 
viitor stăpîn al pămîntu
lui, strădaniei colective 
de creștere continuă a 
rodniciei acestuia. Lu- 
crînd cu casmaua și lo
pata, ori învățînd să mî- 
nuiască aspersoarele, a- 
portul lor este substan
țial. La Satu Mare, de 
pildă, vorbind despre

vară au fost plantate doar 
243 hectare. Un exemplu al 
slabei preocupări l-am găsit 
la Cooperativa agricolă Bra- 
bova care șf-a prevăzut ex
tinderea vitei de vie pe 10 
hectare, dar pînă in prezent 
nu a întreprins nimic con
cret.

Posibilități există suficien
te pentru ca orele neproduc
tive să fie înlăturate. Stațiu
nile de mașini și tractoare, 
principalul factor de care 
depinde grăbirea lucrărilor, 
trebuie să treacă la reme
dierea operativă a defecțiu
nilor accidentale. Organiza
țiile de U.T.C. din stkțtuni 
care numără prin ineflia 
vîrstei majoritatea mecani
zatorilor, au în această pri
vință rolul Ia fel de impor
tant, ca și celelalte cadre de 
conducere în dinamizarea 
campaniei.

N. COȘOVEANU

credem că în scurt timp ase
menea unități. vor „inva
da” rețeaua comercială, îm- 
pînzind punctele de aflu
ență, atent stabilite. Dar nu 
s-a întîmplat așa și exemplul 
municipiului București este 
concludent. Aici funcționează 
șapte unități de acest gen (cinci 
aparținînd de Ministerul Co
merțului Interior și alte două
— „Modern” și „Rapid” — de 
O.N.T.). Prima constatare: 
toate se află amplasate într-un 
perimetru redus, tn centrul 
orașului.

— Din necesități de vad co
mercial, ni se spune. Explicația, 
mai mult sau mai puțin pre
gătită, uită se vede faptul că în 
ultimii 10 ani au apărut atîtea 
cartiere noi, că Bucureștiul s-a 
înconjurat de o adevărată cen
tură de întreprinderi indus
triale. Acestea nu reprezintă 
tot atîtea vaduri comerciale ?

— Bine, ni se răspunde — dar 
tn aceste zone au fost construite 
cîteva restaurante mari : Pajura, 
Diham, Orizont... Intr-adevăr, 
s-au construit. Din păcate, și 
lucrul acesta se știe foarte bine, 
ele nu au priză la public. Mo
tivele 7 Fiind foarte mari, cu 
personal numeros, prețurile sînt, 
evident mai ridicate, la care se 
adaugă sortimentul sărac al 
preparatelor. Este ușor de de
dus că ele nu pot constitui locuri 
unde se poate lua masa zilnic și 
de altfel 
financiare 
cît sînt de

...Intr-o _______ , _  ,
încercăm mai întîi, venind din 
Bucureștii Noi, la „Caraiman”, 
cel de pe Calea Victoriei. în
chis. Coborim la „Modern". 
Avem noroc : șirul mare de oa
meni din fața ușii ne arată că 
se poate mînca. Intr-adevăr, 
dar numai după fix o oră și 
douăsprezece minute, numai 
după ce am găsit un colț de 
masă. Stăm de vorbă cu tova
rășul Marin Bălăci, responsa
bilul unității.

— Multă lume... în fiecare 
duminică e așa 7

— Numai între 12,30—15,30. 
în timpul săptămînii ora se 
schimbă în funcție de progra
mul întreprinderilor. Aflux 
mare avem între ÎS,30—17,00.

— Pentru dumneavoastră, ee 
influență are acest lucru 7

— Firesc, desfacerea crește. 
Față de proiect realizăm acum 
un volum de desfacere de trei 
ori mai mare, dar — vocea in
terlocutorului devine mai gravă
— pentru a face față, 
Iul trebuie să vină mai 
cu două ore, locurile 
pregătesc preparatele

slabele lor rezultate 
arată destul de bine 
rentabile !
duminică, la prinz.

persona- 
devreme 
unde se 
sînt su-

care, în afara consumului exage
rat de mare de timp, asistă și 
devin obiectul solicitărilor di
verse ale climatului înghesuielii.

— O soluție care cred că ar 
putea îndrepta lucrurile — ne 
«pune tovarășul Tudor Soreanu, 
șef de serviciu organizare a di
recției generale de hoteluri și 
restaurante din O.N.T. — ar fi 
înființarea de noi unități de 
acest tip. Nu neapărat prin 
investiții, ci, mai ales, prin re
profilarea unor ospătării, sau 
unor unități care acum au altă 
destinație dar care prin ampla
sarea lor în punctele cheie ale 
orașului ar putea sluji 
bine acestui scop.

Așadar, se pot găsi 
atunci cînd se caută.

O recentă anchetă a _____
lui de cercetări sociologice al 
Academiei, în colaborare cu Di
recția Centrală de Statistică, a 
scos în evidentă cuantumul 
mare de timp cheltuit îndeosebi 
de femeile salariate — în medie 
4 ore zilnic — pentru activități 
casnice în gospodărie. O mare 
pondere între aceastea o ocupă 
cumpăratul, prepararea și ser
virea hranei. Să facem un mic 
calcul : 8 ore la serviciu. între 
1—2 ore transportul de acasă 
la locul de muncă și retur. 4 
ore activități gospodărești. To
talul 7 între 13 și 14 ore zilnic. 
Timp în care femeia, practic, nu 
are timp liber. Menționăm că 
și în cazul necf.sătorițllor sau al 
celor care mănlrreă 
rante, consumul de 
aproape identic.

Cît se poate de 
pentru a demonstra __ ______ _
punerii în mișcare a acelor mij
loace capabile de a 
sprijinul 
de fată 
de timp 
ției.

Un drum
mai cel despre care ne-am ocu
pat în articolul de față — t .- 
tinderea unităților tip autoser
vire. Bineînțeles aducînd acea
stă problemă în prim plan 
și găsindu-i soluțiile practice, 
eficiente de concretizare. Aș
teptăm să găzduim in coloanele 
ziartllui răspunsurile izvorîte 
din asemenea preocupări din 
partea forurilor competente — 
Ministerul Comerțului 
Oficiul Național de 
sperînd ca ele să ne 
în timpul cel mai scurt.

foarte

soluții.

centru-

la restau- 
timp este

concludent 
necesitatea

cetățeanului, 
la 
în

capitolul 
domeniul

veni în 
în cazul 
economie 
alimenta-

verificet este toc-

Interior, 
Turism, 
sosească

GH. GHEORGHE

ABSOLVE
muncitorii se vor prezenta în 
producție.

„Vă rugăm — încheia adresa 
4810/7 noiembrie 1967 — ca 
începînd cu data de 20 I 1968 
să le asigurați locurile în produc
ție.

Erau adresele respective simple 
comunicări sau cereri solicitind 
bunăvoința cuiva pentru a asi
gura posturi proaspeților absol
venți r Deși la 14 septembrie 
1965, prin contractele făcute în
tre părinți, școală, întreprindere 
— acestea din urmă se angajau 
să le creeze condiții de muncă 
absolvenților, iată ce răspund 
acum :

„Urmare adresei... vă comuni
căm că C.F.A. 
asigura în 1968

UNA DE MII ORE lu
crate în cîmp de către 
tineri.

...în luncă, la Dascălu 
Creața, se lucrează in
tens pe dig, într-o încor
dare extraordinară și 
într-o organizare perfec
tă. Cei mai în vîrstă și 
fetele sînt permanenti
zați la locurile „statice** :

ȚESĂTURI PRIN LANURI
mătate, cheltuind cam 
opt sute de mii de lei...* ’. 
Și, constatarea n-a ră
mas numai... constatare. 
Zilele acestea se lucrea
ză în trei schimburi la 
foratul altor treizeci și 
două de puțuri, (cinci
zeci și șase existau) la 
extinderea rețelei elec
trice.

Tot astfel de calcule 
au generat energii și în 
alte locuri, la Panduru, 
de pildă, unde, anul tre
cut, fiecare hectar cul
tivat cu sfeclă de zahăr

rea ori Malu unde dia
grama producțiilor a în
registrat creșteri apre
ciabile, irigațiile influ- 
ențînd hotărîtor diversi
ficarea produselor valo
rificate prin contractări, 
veniturile realizate, cîș- 
tigul membrilor coope
ratori. Și, alături de mai 
vîrstnici, semnatari ai a- 
cestor succese, ale celor 
prefigurate acum, sînt 
tinerii. Antrenați de că
tre organizațiile U.T.C., 
cei mai mulți dintre ei 
au răspuns prin faptă

irigații, aportul tinerilor, 
al lui Marin Zăvoianu, 
Emilian Apostol, Nedea 
Alexandru și al celor
lalți se poate compara 
în cîteva cifre : zece pu
țuri forate la adîncimea 
de 20—25 metri, șapte 
mii cinci sute metri cubi 
terasamente, optzeci de 
stîipi de înaltă tensiune 
plantați în scopul extin
derii rețelei electrice pe 
terenurile amenajate 
pentru irigat. în total, 
numai din februarie în
coace, TREIZECI ȘI

la săpături, la tasare și 
taluzări, iar flăcăii mî- 
nuiesc tărgile și roabele. 
Tocmai se ajunsese la 
coronament cu porțiu
nea ce etala lungimea de 
300 metri — din 
cesari — cînd o 
nă se urcă pe 
cel mai înalt al 
și se adresează
celor din jur — cu toții, 
vreo două sute de 
meni.

— îngăduiți-mi, 
rog, cîteva vorbe, 
crăm aici de două

500 ne- 
fetișca- 
punctul 
digului 
tuturor

oa-

vă 
Lu- 
săp-

Brăila nu poate 
locuri de muncă

mai bine. Și,tămîni și
cred că ați observat că 
nici măcar o oră Ion 
Dumitru, Nicolae Vasile 
și Ștefan Ion n-au lipsit. 
Ei au lucrat și la răsad
nițe, la fertilizarea griu
lui și a terenului rezer
vat prășitoarelor, urmea
ză la învățămîntul agro
zootehnic de masă și sînt 
componenți ai formații
lor artistice. Deși, abia 
au absolvit cele opt 
clase, au realizat de la 1 
ianuarie încoace cite 
aproape 80 de zile-mun- 
că. Punînd în discuție 
cererea lor, organizația 
noastră U.T.C. de la bri
gada legumicolă a ho
tărît să-i primească în 
rîndurile membrilor 
U.T.C. Spre lauda hărni
ciei lor, am hotărît ca 
in acest cadru, cînd a- 
proape un sfert din sa
tul nostru se află aici, 
să le înmînăm carnetul 
roșu de utecist...

Cu obrajii roșii ca bu
jorii. cu mișcări reținute, 
timide, pe rînd, Ion Du
mitru, Nicolae Vasile și 
Ștefan Ion au primit fe
licitările tovarășului Ni
colae Cristache, activist 
al Comitetului județean 
Ilfov al U.T.C., ale Floa- 
rei Nicu, secretara orga-

NȚII
celor 10 laborante școlarizate 
pentru C.F.A.". Semnează direc
tor general, ing. C. Obreja.

„Referitor la adresa... vă fac 
cunoscut că C.C.H. Brăila... nu 
are posibilitatea încadrării în 
producție a celor 15 absolvenți 
ai școlii profesionale de chimie, 
specialitatea laborant, promoția 
ianuarie 1968, care au contractat 
cu C.C.H. Brăila”.

Iată prin urmare oum se în
credințează unei hîrtii soarta 
unor oameni. Căci, în fond, vor 
fi existat, nu zice nimeni, mo
tive ca cele două combinate să 
nu poată dispune angajarea pre
zumtivilor lor salariați. Asistăm 
pretutindeni la un proces firesc 
de creștere a productivității 
muncii, fapt care face, la un mo
ment dat, nenecesară existența 
unui om în plus, altădată

nizației și ale tuturor ce
lor de față care pentru a 
cinsti 
prit 
teva 
roată 
bătoriților.

Eforturi 
rezervă pe 
irigații. însumate cu 
cele depuse de restul 
membrilor cooperatori, 
eforturile tinerilor din 
zona confluenței celor 
mai roditoare cîmpii ale 
țării — Bărăganul, Vlă- 
sia, Burnas — au însem
nat acumularea în ame
najări speciale numai în 
primăvara aceasta, a 
peste un milion și jumă
tate metrii cubi de apă, 
adăugarea la suprafețele 
irigate anul trecut a în
că cinci mii de hectare.

Și, sub amprenta dă
ruirii totale pentru trans
punerea aievea a chemă
rii partidului de a se asi
gura o cît mai intensivă 
folosire a pămîntului, a 
strădaniei de a spori ve
niturile, acțiunea conti
nuă să se desfășoare în
tr-un ritm foarte intens 
și pe un front larg. Se 
fundează viitoarele pro
ducții record.

momentul s-au o- 
din muncă 
minute, 
în

eî-
făcînd 

jurul săr-

depuse fără 
șantierele de 

însumate

GH. FECIORU

scon-
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I
I
I
I

tat. Dar, în cazul de față există 
obligația de a asigura de lucru, 
obligația consemnată în contrac
tul odată semnat, unui număr de 
oameni. Aceștia sînt pregătiți, 
s-au investit bani pentru forma
rea lor, ambele laturi implică răs
punderi pentru a le găsi de lucru. 
Cine dacă nu în primul rînd fac
torii care au creat situația exis
tentă au datoria de a găsi o so
luție, să colaboreze cel puțin la 
a afla rezolvarea.

Cum e și firesc, în fața refu
zurilor de angajare a absolven
ților, conducerea grupului școlar 
(ce mai putea să facă altceva ?) 
s-a adresat Direcției învățfcnînt 
din minister. La care în ziua de 
18 ianuarie 1968 Ministerul In
dustriei Chimice dă dispoziție ca 
absolvenții să fie repartizați în 
întreprinderile cu care au înche
iat contracte.

Ar fi fost de așteptat ca în 
urma acestei dispoziții situația să 
fie definitiv clarificată, să-i gă
sim pe absolvenți la locurile lor 
de muncă. Sesizarea făcută co
mitetului municipal Brăila al 
U.T.C. arată însă că, departe de 
a fi încheiat, caruselul adreselor, 
convorbirile telefonice, rugămin
țile continuă. Pînă cînd ? Este 
greu de precizat. Se pare că în
treprinderile menționate se com
plac, în acest joc „de-a contrac
tele”. O dovadă evidentă a aces
tui lucru, ne-o aduce tovarășul 
Oprișan Drugescu, secretar șef 
al grupului școlar. Combinatul 
de celuloză și hirtie Brăila ne-a 
comunicat că nu poate asigura 
angajarea unui număr de 31 din 
absolvenții promo1,iei din iulie 
1968, „Este posibil, deci, ca tn vi
itor să asistăm din nou la o si
tuație similară cînd tinerii, ter- 
minînd școala vor sta mai mult 
sau mai puțin timp în afara lo
cului de muncă, pentru care s-*u  
pregătit.

Situația în care se găsesc tine
rii absolvenți ai Grupului școlar 
sus-amintit este mai mult decît 
nefirească. Și în loc să se gă
sească o rezolvare acceptabilă, 
lucrurile sînt lăsate să se aran
jeze de la sine. Timpul trece, în
treprinderile „și-au făcut datoria” 
înaintînd adrese; ministerul a 
venit cu o altă adresă, iar școala 
e asaltată de foștii săi elevi.

Adresăm Ministerului Indus
triei Chimice, invitația de a cău
ta și a găsi rezolvarea așteptată, 
trăgînd la răspundere pe cei care 
se fac vinovați de asemenea ne
reguli.

GH. GHIDRIGAZT



„Femeia", „Săteanca", 
„Dolgozo No" la a 20-a 

aniversare
Se împlinesc 20 de ani 

de la apariția primelor nu
mere ale revistelor ..Fe
meia". „Săteanca" și „Dol- 
qozo N5“, publicații edita
te de Consiliul Național al 
Femeilor din țara noastră.

Prețuind și dezvoltind 
tradițiile progresiste ale 
presei din România. ..Fe
meia". ..Săteanca" și „Dol- 
qozo No" au reflectat in 
paginile lor . profundele 
transformări care au avut 
loc in țara noastră în anii 
construcției socialiste.

Adresindu-se milioanelor 
de femei, de la orașe și 
sate, revistele au militat 
activ, alături de întreaga 
presă de partid, pentru în
făptuirea politicii P.C.R. de 
construire a socialismului, 
de înflorire si dezvoltare a 
patriei. Reflectînd trans
formările petrecute în via
ța patriei, s-a constituit 
de-a lungul anilor, în re
vistele ce-și sărbătoresc 20 
de ani de existență o cro
nică vie a contribuției pe 
care femeile din țara noas
tră — de naționalitate ro
mână, maghiară, germană 
și de alte naționalități — 
au adus-o in activitatea e- 
conomică, obștească, la în
treaga viață socială și spi
rituală a țării.

La o conferință de presă, 
Automobil-CIubul Român — 
care împlinește un an de la 
înființare — ne-a pus la 
dispoziție o serie de infor
mații valabile pentru toți 
membrii clubului automobi
listic cît și pentru prezumtivii 
săi membri. Anul trecut prin 
A.C.R. peste 20.000 de per
soane au făcut excursii în 
străinătate. In 1968 numărul 
excursiilor, varietatea itinera- 
riilor și volumul deplasărilor 
peste hotare va crește simți
tor. In colaborare cu O.N.T. 
— A.C.R. va oferi în tot 
sezonul turistic excursii în 
Austria, Bulgaria, Cehoslova
cia, Franța, Italia, Iugoslavia, 
Polonia, U.R.S.S., Ungaria, 
Turcia. Pentru Informare, 
membri clubului și turiștii 
străini vor primi sprijin, 
asistență tehnică de speciali
tate, hărți turistice cu itinera-

VEȘTI DE LA
„AUTOMOBIL

CLUBUL

ROMAN"

rii, prioritate la cazare, etc. 
A.C.R. a încheiat anul acesta 
convenții cu mai multe clu
buri din Italia, Olanda, Belgia, 
Ungaria, Iugoslavia, Elveția, 
R.F. a Germaniei urmînd să 
organizeze pentru turiștii 
străini excursii în România. 
Pentru buna deservire a 
turiștilor, uzinele „Fiat" vor 
trimite în întreg sezonul tu
ristic mașini de asistență 
rutieră, care vor circula pe 
ruta Moravița — Sibiu, Bra- 
șov-București-litoral și vor 
acorda asistență tehnică gra
tuită tuturor automobiliștilor 
români proprietari de Fiat- 
uri. In curînd se va deschide 
pentru automobiliști un club 
cu un cabinet de documentare 
tehnică și turistică unde se vor 
găsi trasee prestabilite, hărți 
turistice, etc. In 1968 A.C.R. 
va extinde asistența tehnică 
gratuită și extinderea testării 
autoturismelor oferită tuturor 
membrilor săi pe traseele tu
ristice principale. Iar ca aso
ciație afiliată la Federația In
ternațională, A.C.R.. va parti
cipa la diverse concursuri și 
raliuri automobilistice, în țară 
și peste hotare.

I. M.

(Urmare din pag. I)

Spunem că înțelegerea unei 
științe este incompletă, sau 
chiar imposibilă, fără a cu
noaște, măcar în linii mari, tre
cutul (istoricul ei). în primul 
rînd, înțelegerea oricărui feno
men este ușurată de cercetarea 
sa în timp, de căutarea obîrși- 
ilor și a izvoarelor, de urmări
rea etapelor de creștere, compli
care, maturizare. în al doilea 
rînd, trebuie să ne convingem 
de faptul că actualitatea nu este 
decît un instantaneu al unui 
proces. Noi sîntem cufundați în 
fluxul istoriei și contribuim la 
acest flux. Dar activitatea noas
tră se înscrie numai ca un mo
ment al unei vaste epopei. Cu 
cît participarea noastră la pre
zent și Ia construirea viitorului 
este mai vie. mai angajată a- 
fectiv, cu atît mai mare este 
posibilitatea unei optici su
biective. determinată de im
perativele clipei. Judecăm în
tregul proces după chi
pul și asemănarea prezentului, 
în loc să situăm prezentul în 
curentul multimilenar al isto
riei și să-1 valorificăm în raport 
cu tendințele generale ale pro
gresului social. Ca să înțelegem 
prezentul, ca să putem prevedea 
viitorul, trebuie să facem să 
vorbească trecutul.

Istoria a fost înfățișată, de 
unii mari istorici, ca un izvor de 
optimism — sau ca o galerie de 
figuri și de fapte exemplare...

Revistele au inițiat în 
coloanele lor dezbaterea u- 
nor probleme majore pri
vind etica socialistă, culti
varea trăsăturilor moralei 
înaintate, creșterea respon
sabilității femeilor față de 
răspunderile cetățenești ce 
le revin în viața socială și 
viața de familie, în forma
rea și dezvoltarea tinerelor 
generații.

Cu prilejul împlinirii a 
20 de ani de activitate, co
lectivul de lucrători ai zia
rului „Scînteia tineretului" 
adresează redacțiilor „Fe
meia", ..Săteanca" și „Dol
gozo N6“, redactorilor și 
colaboratorilor, felicitări și 
urări de noi succese în e- 
forturile destinate reflec
tării la un înalt nivel pu
blicistic a problemelor ma
jore ale vieții noastre con
temporane, ale politicii in
terne și internaționale a 
partidului și statului nos
tru, a multiplelor aspecte 
ale muncii avintate desfă
șurată de femei, alături de 
toți oamenii muncii, pen
tru înfăptuirea obiective
lor mărețe puse de partid 
în fața întregului popor — 
obiective menite să asigure 
necontenita dezvoltare șl 
prosperitate a României 
socialiste.

FEERIA ÎN HAINE NOI
„Cea mai originală și deci 

cea mai valoroasă piesă na
țională — spunea G. Căli- 
nescu — este Sînziana și Pe
pelea, feerie, din care se 
trag viitoarele basme dra-

SPECTACOLUL 
CU PIESA 
„SÎNZIANA 

Șl PEPELEA"

NOUTĂȚI TURISTICE

După 300 de ani...
In Galeriile muzeului de artă Brukenthal din Sibiu s-a des

coperit o pînză extrem de valoroasă. Este vorba de un tablou 
atribuit pînă în prezent pictorului Boeî, dar care, în realitate, 
aparține celebrului pictor Jacob Jordaens. Autenticitatea a 
fost pusă în evidență în urma unor minuțioase cercetări efec
tuate de specialiștii muzeului. Potrivit datelor din literatura 
istorică, se pare că tabloul a făcut parte, alături de un altul 
aflat în Anglia, din colecția personală a artistului. După 300 
de ani de pribegie prin galeriile lumii, tabloul de Ia Sibiu și 
cel din Anglia, provenit tot din casa lui Jordaens, se vor 
relntîlni pentru scurtă vreme, la expoziția din noiembrie In 
Canada.

Istoria și luminile 
științei

ÎN DERBIUL DINAMO-STEAUA LA VOLEI
TINEREȚEA — ultimul cuvînt!

Aseară, în sala Floreasca — 
un cazan în care spectatorii — 
suporteri au pus flacăra și ex
plozia patimei și bucuriei — 
am asistat la un meci disputat 
într-o manieră de o rară fru
musețe si spectaculozitate, aces
te atribute oferindu-i-le nu 
atît nivelul tehnic — destul de 
obișnuit — cît răsturnările de 
situații, surpriza, acel imprevi
zibil tonifiant care în sport 
creează și încălzește atmosfera 
întrecerii, captivează oamenii 
și-i determină să se lege sufle
tește de Idolii care fac minuni 
cu mingea.

Dinamoviștii beneficiind, prin 
însăși componenta echipei, de

Foto i V. BABA

mestecă, într-o pitorească 
învălmășeală ; se invită ast
fel spectacolul spre identi
ficarea unui stil autentic 
popular românesc (nu o co
pie gen comedia dell’arte).

Nota originală a specta

și baruri de noapte. De ase
menea încă un hotel va fi 
construit în partea de nord 
a stațiunii: în plus se pre
vede ca în vara aceasta să 
se extindă cazarea în cam
pinguri și cabane, pină la 
6 000 de locuri.

• Pentru sporturile de 
iarnă, în care de altfel ex
celează stațiunea, se vor a- 
menaja noi pîrtii pe schi, 
cu trambuline, teleschiuri 
și o pirtie de bob.

• Pentru sporturile de 
vară, se amenajează o pis
cină, un ștrand și o sală de 
sport 

tiv!) al istoriografiei, este cel 
care face ca „istoria să se re
pete", adică să-și repete uneori 
pagini cenușii.

Istoria științelor privită în ra
port cu viața, entuziasmul, mun
ca și sacrificiile savanților 
face o „punte de legătu
ră" între evoluția ideilor ab
stracte și omul concret, cu 
speranțele, bucuriile și suferin
țele sale. Iată de ce unii gîndi- 

tori au văzut în Istoria științe
lor fundamentele unui nou u- 
manism. Problema are o oare
care urgență — căci se leagă 
strîns de educarea generațiilor 
tinere, care cresc într-o lume 
în care volumul cunoștințelor 
crește vertiginos, în care socie
tatea are nevoie de specialiști 
pricepuți, în care această nevoie 
este uneori satisfăcută printr-o 
îngustare de orizont. Dar lip
surile în cultura generală se 

experiența marilor confruntări 
își intră repede în cadență și 
cîștigă primele două seturi 
fără prea mari dificultăți și 
emoții. Oamenii de bază — 
Derzei, Tîrlici, Corbeanu, Gan- 
ciu, Stoian etc —- greșesc prea 
puțin la fileu, ca și în teren, 
pentru a lăsa speranțe steliști- 
lor care întîrzie să-și intre în 
mînă, greșind ținta uneori a- 
proape copilărește. Urma al 
treilea set a cărui soartă părea 
pecetluită. $1 cînd nimeni nu 
se aștepta, steliștii încep furtu
nos jocul, acumulînd un punct 
după altul. Setul se încheie cu 
15—10 în favoarea lor. Setul 
următor, al patrulea, are un 

colului o dă faptul că se va 
juca în aer liber, în piețe, 
în parcuri, ceea ce îi va 

conferi un și mai pronunțat 
caracter popular.

Ce poate o inimă...
Pînă la vîrsta de 70 ani, i- 

nima omului a bătut de 2500 
milioane de ori. In acest timp 
a cheltuit o cantitate de ener
gie egală cu aceea consumată 
de un tren care ar urca la 
înălțimea vîrfului Mont Blanc.

Statistica 
superstițiilor

In era ciberneticii psiholo
gul Edward Colwell, împreu
nă cu oameni de știință din 
18 țări, a studiat răspîndirea 
superstițiilor. Au fost chestio
nate 150 000 de persoane și 
s-a calculat că în țările res
pective există cel puțin 4 000 
diverse superstiții.

Astfel, printre oamenii de 
afaceri bîntuie credința su
perstițioasă că tranzacțiile im
portante trebuie încheiate 
marțea, lucru care trebuie

repercută, în cele din urmă, ne- | 
gatlv — și în propria activitate I 
de specialist, sau asupra struc
turii și adaptării sufletești. Un 
învățămînt care să introducă 
sistematic perspectiva istorică 
în predarea științelor, ar evita 
aceste riscuri.

Obiecția principală împotriva 
unei astfel de măsuri vine 
dintr-o neînțelegere a ceea ce 
înseamnă perspectivă istorică: 
ea nu cere „materii în plus în 
programul de studiu", ci res
tructurarea a ceea ce se include 
în programul de studiu ; nu nu
mai în programul oficial, ci -r- 
în primul rînd — în programul 
de studiu individual. Unul din
tre paradoxele fericite ale pe
dagogiei contemporane este ur
mătorul : un complex de noțiuni 
se reține mai ușor decît o sin
gură noțiune izolată ; o idee 
împreună cu faptele grupate 
în jurul ei se asimilează mai 
rapid decît Cîteva fapte dispa
rate. Studiind un adevăr în e- 
voluția sa ajungem să-1 pricepem 
în esență și în semnificații, dar 
și în aspectele succesive ale me
tamorfozei ; prezentîndu-1 izolat 
de contextul istoric și de origi
nile sale, nu suscităm interesul 
care să-i garanteze recepționa- 
rea. Astfel, în căutarea soluții
lor la problema economiei de 
timp și de efort intelectual — 
nu trebuie să trecem cu super
ficialitate pe lîngă ceea ce ne o- 
feră sau ne poate oferi — isto
ria științelor, cu luminile sale 
transfiguratoare. 

istoric dramatic. Dinamoviștii 
conduc după numai cîteva mi
nute cu 6—0. Dar adversarii 
lor descoperă rezerve și energii 
nebănuite. Egalează la 8 și 
preiau conducerea, în final 
cîștigînd tot cu 15—10. Deci 
2—2. Ultimul asalt urma să 
decidă. Situația după primele 
schimburi de mingi pare pe 
muche de cuțit. Cei care gre
șesc mai puțin, care sînt mai 
calmi și lucizi, aceia vor ciș- 
tiga. $i aceia au fost cei care 
au venit puternic, irezistibil din 
urmă — steliștii. Și din nou, 
pentru a treia oară, în favoarea 
lor 15—10. Au învins — și me
rită felicitări ■— Rotaru, Crețu 
Bînda, Bartha, Paroșnlcu, Cris
tiani și colegii lor — a învins 
vîrsta lor tînără și voința.

C. VASILE

ASTĂZI în „Cupa orașelor tîrguri* * la fotbal, la Bilbao, Atle
tico joacă meciul retur cu Ferencvaros Budapesta (în primul 
joc 2—1 pentru budapestani). La Bologna, echipa locală F. C. 
Bologna întîlnește în meci tur pe Vojvodina Novisad. La Nancy, 
Franța joacă cu Belgia. în turneul preolimpic Spania întîlnește 
la Madrid echipa Angliei.

matizate din literatura ro
mână".

Alecu Popovici s-a apro
piat de Sînziana și Pepelea 
căutînd să-i înlăture tenta
țiile hiperfeerice, idilice, 
concentrîndu-i hazul și, ceea 
ce e mai important, mutîn- 
du-1 acțiunea într-un origi
nal iarmaroc In care se a-

O.N.T. Carpați între
prinde vaste lucrări de a- 
menajare a stațiunii turis
tice montane din Poiana 
Brașov .
• La sfîrșitul anului a- 

cesta va fi dat în folosință 
patinoarul artificial — o- 
mologat olimpic.

• Va începe construcția 
telefericului cu cabine pen
tru a fi recepționat în vara 
anului 1969.

• In anul viitor în apro
pierea stației telefericului 
vor fi date in folosință 
două mari hoteluri prevă
zute cu restaurante, braserii

Dar ea este mai mult decît atît — 
și acest ..mai mult" se evidenți
ază cu claritate în istoria știin
țelor. Istoria științelor are mul
tiple fațete de importanță prac
tică nemijlocită : pentru cerce
tătorul științific ca și pentru cel 
care are răspunderea organiză
rii științei pe scară largă. Istoria 
științelor ne arată regularități 
în ce privește factorii de dina
mizare și de inhibiție a progre-

«nMMMBMMBBBanaBaHBBBBaaRaa

ssaaHHaannaaHBaagi

sulul: putem „învăța", nu nu
mai de la marile personalități 
ale trecutului, dar și din greșe
lile făptuite în trecut. Marile 
personalități își păstrează, peste 
decenii sau peste secole, actua
litatea ; gindirea lor poate fe
cunda, în continuare, minți mo
derne. Greșelile unor anumite 
momente din istoria științelor 
sînt instructive și în mare mă
sură ignorarea rolului instructiv 
(nu a celui formativ sau distrac-

MIERCURI încep în 4 orașe din țară : Sibiu, Constanța, Su
ceava și Baia Mare reuniunile zonale ale campionatelor indi
viduale de box pentru juniori. La aceste reuniuni participă 
aproape 300 de boxeri. Finalele vor avea loc între 22 și 27 apri
lie la București.

JOI va începe pe terenul special amenajat al clubului spor
tiv Voința din Capitală un turneu internațional masculin de 
handbal în 7. în prima zi se vor desfășura partidele : Voința 
București — Rapid București (ora 15,15) și Politehnica Bucu
rești — Start Opole-Polonia (ora 16,30). Vineri au loc parti
dele Rapid — Start Opole și Politehnica — Voința, iar sîmbătă 
jocurile Politehnica — Rapid și Voința — Start Opole.

KALINKA
A studiat la Con

servatorul din Bru
xelles. Talentul ei 
este remarcat de 
dirijorul Andrâ Con
cise și împreună cu 
formația condusă de 
acesta, „The Skyli- 
ners", obține un 
real succes. După 
participarea ei ia 
„Cupa Europei", la 
Knokke în 1964, de
vine favorita publi
cului cazinourilor de 
pe coasta belgiană, 
în anii următori, se 
afirmă tot mai mult 
în cadrul cîtorva 
festivaluri, ca cel 
de cântece populare 
si blues-uri (Folk 
Longs aud Blues), a 
unor emisiuni re
numite de televizi
une („Confetti", „E-

urosongs", „Music 
Maestro Please") și 
concerte radiodifu
zate.

In 1966, „Kalin- 
ka Show", o emisi
une de 45 de mi
nute în care are 
prilejul să-și dove
dească multilaterali
tatea talentului ei, 
constituie un ade
vărat triumf. Un an 
mai tîrziu atrage din 
nou atenția gene
rală, participînd la

k'iA^RȚD
svitat cu strășnicie vinerea 
ji cu atît mai mult dapă aceas
tă zi cade la data de 13 a 
lunii.

Fabricantul de 
globule roșii

Kestadin Ivanov din Plovdiv 
este campionul donator de 
sînge din Bulgaria. în 26 ani 
acest bărbat în vîrsta de 47 
ani a donat 137 litri de sînge, 
întrecîndu-I cu mult pe dona
torul canadian Bergeron care 
a donat 106 litri.

Lupi cheflii
Trei lupi mergeau pe două 

cărări, se împiedicau, cădeau, 
făceau din nou cîțiva pași 
după care cădeau din nou. Un 
țăran din Michalovce (Ceho
slovacia), care ascunsese pe 
cîmp niște șliboviță fabricată 
ilegal, i-a întîlnit și a înțeles 
imediat ce se întîmplase cu

INFORMAȚII
In zilele de 24—26 martie au 

avut loc în Capitală lucrările 
Conferinței internaționale a sin
dicatelor minerilor pe tema „Pro
blemele securității și igienei 
muncii în mine".

Timp de trei zile participanții,
— reprezentanți ai sindicatelor 
miniere din 25 de țări din Europa, 
Asia, Africa și America Latină
— au abordat probleme privind 
preocupările sindicatelor pentru 
exercitarea unui control tot mai 
eficace în vederea asigurării mă
surilor necesare de securitate și 
igiena muncii în acest domeniu 
de activitate.

Delegația guvernamentală din 
Republica Algeriană Democratică 
și Populară, condusă de Belaid 
Abdessalam, ministrul industriei 
și energiei, care se află în țara 
noastră a purtat în cursul zile
lor de luni și marți discuții cu 
Constantin Scarlat, ministrul in
dustriei chimice, Alexandru

Un portret pen

tru albumul dv.

SPORTUL
DE MASA

o serie de zece e- 
misiuni televizate, 
intitulate „Cauzoni- 
ssima" și urmate de 
altele de mare suc
ces. Ca reprezen
tantă a Belgiei la 
Festivalul Internați
onal de muzică u- 
șoară de la Brașov, 
(1968) Kalinka a ob
ținut Premiul III și 
Cerbul de bronz. In 
vara aceasta publi
cul nostru o va 
vedea din nou în Ro
mânia.

ei. Lupii gustaseră din alcolul 
său... Vrînd să profite de oca
zie, el a urcat lupii în căruță 
ca să-i predea autorităților și 
să încaseze premiul de 2000 
coroane de fiecare. Pe dram, 
animalele s-au desmeticit și 
au semănat panică în sat, pînă 
cînd pompierii i-au împușcat. 
In cele din urmă, țăranul a 
încasat 6000 le coroane, dar 
a trebuit să plătească pe loc 
100 de coroane amendă.

Case din sulf
In Franța se desfășoară lu

crări interesante în vederea fo
losirii sulfului ca material de 
construcție. Sulful ferbinte 
este amestecat cu fibre de sti
clă și răcit. Astfel se obține 
un material strălucitor, rezis
tent, care nu permite pătrun
derea umezelii și a frigului. 
Din acest material se pot con
strui pereți pentru clădiri 
care se sudează între ei tot pe 
bază de sulf.

Boabă, ministrul petrolului, Bu
jor Almășan, ministrul minelor, 
Mihai Suder, ministrul economiei 
forestiere și Dumitru Bejan, prim- 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior. Au fost abordate pro
bleme privind posibilitățile de 
dezvoltare a colaborării și coope
rării economice și tehnice în
tre cele două țări.

Membrii delegației au vizitat 
uzina constructoare de utilaj pe
trolier „1 Mai", Rafinăria Brazi, 
Combinatul petrochimic Ploiești 
și Fabrica de mașini-unelte și 
agregate București.

Marțî dimineața a plecat la 
Budapesta o delegație a Consiliu
lui Național al Organizației Pio
nierilor pentru a participa la re
uniunea comună a Prezidiului 
Comitetului Internațional al Miș
cărilor de Copii și Adolescenți 
și a Biroului F.M-T.D.

Delegația este condusă de E- 
lena Ponarad, vicepreședinte al 
Consiliului Național al Organiza
ției Pionierilor.

(Urmare din pag. I)

a U.T.C. care a clarificat modul 
cum trebuie organizată pe viitor 
activitatea sportivă. Pentru a 
veni în sprijinul organizațiilor, 
comitetelor U.T.C., Comitetul 
Central al U.T.C. a editat în
tr-un tiraj de masă, în afara ma
terialelor elaborate cu ocazia 
Consfătuirii, două lucrări tehni- 
co-metodice: „Activitatea spor
tivă de masă la sate" și „Educa
ția fizică și sportul de masă în 
școală", ghiduri indispensabile 
pentru toți aceia care se ocupă 
de organizarea sportului în școa
lă și ia sate. In curînd, organi
zațiile U.T.C. vor primi instruc
țiunile financiare și formularele 
pentru întocmirea bugetelor 
sportive : sînt în curs de tipărire 
regulamentul model al asociației 
sportive precum și carnetele de 
membru și caietele de evidență.

Trecînd la obiectul întrebării, 
aș vrea să arăt că pe coordonata 
activităților sportive actuale se 
înscriu următoarele obiective :

Organizațiile U.T.C. din școli
— unde este cuprinsă cea mai 
mare parte a tineretului nostru
— trebuie să stimuleze la elevi 
deprinderea de a începe fiecare 
zi cu practicarea gimnasticii de 
înviorare, să organizeze, cu regu
laritate, concursuri pentru obți
nerea „Insignei de polisportiv" 
astfel ca în cel mai scurt timp 
toți elevii apți pentru sport să 
obțină această insignă. Trebuie 
reînnoită tradiția serbărilor și de
monstrațiilor sportive, a crosuri
lor școlare de masă care să cu
prindă toți elevii în întreceri pe 
clase, școli și localități. Un prim 
pas va fi făcut acum, cînd se 
organizează „Crosul tineretului" 
ce va antrena, desigur, elevii din 
întreaga țară.

Avînd în vedere rolul deose
bit pe care îl are atletismul în 
dezvoltarea și pregătirea multi
laterală a elevilor, comisiile spor
tive vor acorda o deosebită a

tenție dezvoltării pe scară largă 
a acestui sport în toate școlile, 
inițiind cît mai multe întreceri 
pe clase, școli, înterșcoli, pe ca
tegorii de probe și vîrstă, con
cursuri pentru stabilirea și do
borârea recordurilor. în această 
sferă a preocupărilor majore se 
înscriu campionatele școlare și 
întrecerile pentru cucerirea in
signei „Cercurile olimpice" pentru 
elevi. De asemenea, o atenție 
deosebită e necesar să fie acor
dată dezvoltării în fiecare școală 
a fotbalului, șahului, gimnasticii 
precum și a celorlalte jocuri 
sportive, urmărind antrenarea e- 
levilor într-o activitate continuă, 
în așa fel îneît să se poată or
ganiza, la nivelul localităților, a- 
devărate campionate — gen di
vizie — pe serii, cu participarea 
tuturor școlilor de cultură gene
rală, a școlilor profesionale și 
tehnice.

Pentru organizațiile U.T.C. de 
la sate, principala sarcină este 
de a organiza, potrivit calenda
rului sportiv elaborat de C.C. al 
U.T.C. și programelor de desfă
șurare a concursurilor pe ramuri 
de sport, competițiile de mare 
anvergură „Cupa tineretului de 
la sate", și „Crosul tineretului". 
Paralel cu aceste două mari com
petiții se vor desfășura, în toate 
comunele, în mod sistematic (pe 
grape de comune) duminici cul
tural-sportive, întreceri tradițio
nale între asociații, campioanate 
ale asociațiilor sportive, concur
sul pentru obținerea insignei de 
polisportiv și altele. Pe plan cen
tral s-au luat măsuri îmbună
tățire a sistemului de premiere 
și stimulare a participanților la 
etapele superioare ale competi
țiilor sportive de masă. Același 
lucru trebuie să preocupe și co
misiile sportive județene și co
mitetele comunale U.T'C., care 
pe plan local au posibilități și 
vor trebui să găsească mijloace 
și forme atrăgătoare și cît mai 
adecvate de stimulare a tinerilor 
să participe la toate genurile de 
întreceri.

Nu ne propunem să vorbim 
mai pe larg, cu acest prilej, de 
atribuțiile organizațiilor U.T.C.

Sub auspiciile Comisiei na
ționale române pentru 
UNESCO, Ministerului Invă- 
țămîntului și Consiliului popu
lar al Municipiului București, 
marți la amiază s-a deschis, în 
holul Liceului „Nicolae Băl- 
cescu" din Capitală, o expo
ziție intitulată „Lumea văzută 
de copiii cehoslovaci". Expo
ziția a fost pusă la dispoziție 
de Comisia națională pentru 
UNESCO din Cehoslovacia.

în expoziție sînt prezentate 
peste 30 de picturi, acuarele, 
gravuri realizate de copii ce
hoslovaci între 5—15 ani, care 
dezvăluie un generos univers 
de gînduri și sentimente, sur
prinzătoare prin expresia de 
sinceritate și entuziasm.

(Agerpres) 

din întreprinderi și instituții în 
acest domeniu : este cert însă că 
și aici se impun măsuri practice, 
concrete care să determine o co- 
loborare mai fructuoasă între 
principalii factori responsabili — 
sindicatele — și cei de sprijinire 
— organizațiile U.T.C. — să 
urnească lucrurile din loc cu 
mai multă hotărâre și răspundere, 
să valorifice mai deplin posibili
tățile ce există făcînd în așa fel 
ca sutele de mii de tineri din 
aceste locuri de muncă să be
neficieze de efectele tonice și în
tăritoare pe care le poate furniza 
o activitate sportivă organizată 
rațional și inspirat.

— O activitate sportivă de 
masă, intensă, sistematică, cu un 
larg ecou și coeficient de cuprin
dere a masei de tineri de toate 
categoriile, presupune existența 
unei baze și a unor mijloace ma
teriale. Deocamdată, în această 
direcție sînt destule neajunsuri. 
Cum vedeți o rezolvare fericită a 
acestei probleme ?

— In condițiile în care ne 
propunem să dezvoltăm conside
rabil această activitate, să facem 
din sport un aliat, un prieten 
statornic al tineretului este fi
resc să ne gîndim și la o dezvol
tare corespunzătoare a bazei ma
teriale, dar mai ales, la o folo
sire și gospodărire cît mai ju
dicioasă a terenurilor, instala
țiilor, materialului și echipamen
tului sportiv ce există. Avem în 
vedere faptul că bazele spor
tive sînt insuficiente, iar multa 
dintre cele existente sînt prost 
întreținute. De aceea, fiecare or
ganizație U.T.C. va stabili mă
suri concrete pentru ca, o dată cu 
venirea primăverii, să înceapă 
imediat construirea și amenaja
rea de baze sportive în incintele 
școlilor, acolo unde, bineînțeles, 
există posibilități. Pentru aceasta 
trebuie ca încă de pe acum, în 
fiecare școală, organizațiile U.T.C. 
să solicite sprijinul conducerilor 
școlilor șl consiliilor populare în 

stabilirea obiectivelor propuse a 
se realiza prin acțiuni de mun
că patriotică. Aceasta pe de o 
parte. Pe de altă parte, organi
zațiile U.T.C. trebuie să lolicite 
organelor sportive locale, clubu
rilor și asociațiilor, chiar consi
liilor populare locale și munici
piilor care dețin baze sportive, 
să fixeze în programul folosirii 
acestora, accesul liber al elevilor 
cel puțin o zi pe săptămînă.

La sate sînt și mai puține ba
ze sportive. Dar există, în schimb, 
posibilități mai mari. De aceea, 
în perioada care urmează, un o- 
bîectiv important pentru organi
zațiile U.T.C. de la sate îl con
stituie organizarea unor largi 
acțiuni de muncă voluntar- 
patriotică pentru amenajarea ba
zelor sportive simple în toate 
localitățile din mediul rural. în 
lunile martie și aprilie trebuie 
pus un accent deosebit pe inten
sificarea ritmului de reamenajare 
și înfrumusețare a bazelor spor
tive existente, îneît fiecare sat 
sau comună să fie în măsură a 
pune la dispoziția tinerilor tere
nuri de sport și instalații cores
punzătoare pentru organizarea 
etapelor de masă a celor două 
competiții sportive, organizate do 
Comitetul Central al U.T.C. 
„Cupa tineretului de la sate" și 
„Crosul tineretului" precum și 
pentru celelalte acțiuni. Acolo 
unde nu există nici o bază spor
tivă, organizațiile U.T.C. vor 
trebui să ia măsuri, și cu spri
jinul consiliilor populare locale 
să stabilească terenuri corespun
zătoare în vatra satului pentru 
amenajarea în cel mai scurt 
timp a acestora. Apelînd la con
ducerile unităților economice 
(C.A.P., T.A.S., S.M.T. etc.) a- 
cestea pot să le pună la îndemî- 
nă diferite mijloace materiale 
tot așa după cum cooperativele 
de consum sătești pot să asigure, 
prin vînzare, echipamentul și ma
terialele sportive necesare, ast
fel îneît asociațiile să-și poată 
procura la timp tot ce au ne
voie, și chiar tinerii să-și creeze 
un mic inventar sportiv perso
nal.

Organizațiile U.T.C. trebuie
să procedeze la întocmirea pla
nurilor de venituri și cheltuieli 
pe anul 1968, cu care ocazie se 
vor stabili și sursele de venituri 
bănești pentru fiecare asociație 
în parte. Fiecare asociație spor
tivă va trebui ajutată să facă 
inventarul materialelor sportive 
existente și să procure un mi
nim de echipament sportiv nece
sar activităților care urmează a 
fi organizate. In acest sens un 
rol important revine comisiilor 
sportive județene care voi tre
bui să sprijine direct, concret, 
fiecare organizație în organiza
rea întregii activități sportive 
pentru sezonul care urmează, 
punînd un accent deosebit ne 
organizarea de întreceri și com
petiții locale, cu caracter perma
nent. în colaborare cu consi
liile pentru educație fizică și 
sport vor trebui organizate. în 
funcție de cerințe și posibili
tăți. instruiri comune, sau con
sfătuiri legate de problemele 
practice pe care trebuie să le 
rezolve fiecare organizație, aso
ciație și comisie sportivă în 
parte.



CONFERINȚA DE LA NEW DELHI

Adoptarea unui proiect de 
rezoluție inițiat de România

Imagine de la standul românesc din cadrul Tîrgului internațional de artizanat, deschis 
recent la Miinchen (R. F. a Germaniei)

Lupte violente în apropierea 

orașului Trang Bang
în noaptea de luni spre marți, forțele patriotice au atacat 

baza aeriană americană de Ia Phu Bai, situată la aproxima
tiv 12 kilometri sud de Hue. Asupra bazei au fost lansate 
55 de rachete și obuze de mortiere.

Se apreciază că pagubele 
produse sînt considerabile. Pe 
de altă parte, o unitate de ar
tilerie americană —- scrie a- 
genția France Presse — a bom
bardat din greșeală poziții ale 
trupelor saigoneze. Potrivit 
primelor rapoarte, 7 soldați 
saigonezi au fost uciși.

în cursul zilei de luni a avut 
loc una dintre cele mai violen
te lupte din ultima vreme. 
Lupta s-a desfășurat în regiu
nile mlăștinoase și orezăriile 
care înconjoară orașul Trang 
Bang, din apropierea Saigonu- 
lui. De o săptămînă, mai multe 
divizii americane și saigoneze 
încearcă să degajeze împreju
rimile capitalei sud-vietname- 
ze, unde se află concentrate 
mari forțe ale patrioților. La

lupte au luat parte unități de 
aviație americane și saigoneze. 
Bătălia a fost atît de înverșu
nată, iar pagubele atît de mari, 
încît un colonel din armata sai- 
goneză a declarat că „în întreg 
orașul Trang Bang n-a mai 
rămas absolut nimic". Conco
mitent cu această bătălie, for
țele patriotice au atacat divizia 
a 9-a aeropurtată saigoneză în 
apropiere de Hoc Mon, la a- 
proximativ 12 kilometri nord- 
vest de Saigon. Lupta a durat 
peste trei ore.

în prezent, forțele patriotice 
acționează pentru a întrerupe 
legăturile de comunicație care 
duc spre provincia Tay Ninh, 
la 100 de kilometri nord-vest 
de Saigon.

„în Vietnam și pretutin
deni trebuie să abandonăm 
politica falimentară a căutării 
de soluții militare pentru pro
blemele politice și diploma
tice", a declarat senatorul Ro
bert Kennedy într-o cuvîntaie 
rostită la Portland, care a 
marcat deschiderea campaniei 
fratelui fostului președinte în 
vederea alegerilor preliminare 
ce vor avea loc în statul Ore
gon la 28 mai. Robert Kenne
dy, care se află în lupta pen
tru obținerea candidaturii de
mocrate la președinție, și-a 
axat și această cuvîntare asu
pra problemei războiului din 
Vietnam. El s-a pronunțat 
pentru încetarea „bombarda
mentelor ineficiente asupra 
Vietnamului de nord", pentru 
găsirea unei soluții nemilitare 
și recunoașterea de către Sta
tele Unite a Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietna
mul de sud.

Celălalt pretendent la can
didatura democrată, senatorul 
Eugene McCarthy, a declarat 
că nu se va alia cu Robert 
Kennedy în cursul alegerilor 
preliminare care vor avea loc 

11a 7 mai în districtul Colum
bia.

Plenara Conferinței Națiuniu- 
nîlor Unite pentru comerț și dez
voltare a adoptat în unanimitate 
proiectul de rezoluție, inițiat de 
delegația română, privind „măsu
rile care urmează a fi întreprinse 
pentru infofmatea opiniei publi
ce mondiale asupra lucrărilor 
U.N.C.T.AD. și a problemelor 
dezvoltării". Rezoluția invită gu
vernele să informeze opinia pu
blică din țările lor asupra lucră
rilor U.N.C.T.A.D. și a conclu
ziilor celei de-a doua conferințe 
do la Delhi și să antreneze popu
lația din țările respective la pro
movarea obiectivelor acestei con
ferințe. Este subliniat, de aseme
nea, rolul determinant al efortu
lui propriu în mobilizarea resur
selor naționale ale țărilor în curs 
de dezvoltare, conjugat cu spriji
nul ce trebuie acordat acestor 
state. în documentele de lucru 
ale conferinței se menționează 
aportul delegațiilor României, Tu
nisiei, Pakistanului, Austriei, Re
publicii Chile, Ecuadorului, Fin
landei, Suediei și Tanzaniei la 
adoptarea acestei rezoluții.

Tot în Plenara conferinței au 
mai fost adoptate șapte proiecte 
de rezoluții propuse de Comite

tul nr. 4, care a dezbătut proble
mele transporturilor maritime și 
ale comerțului invizibil, precum 
și o declarație în problema ali
mentației mondiale supusă de 
grupul de lucru nr. 1 în care 
Petre Tănăsie, director în M.A.E., 
a reprezentat țara noastră în ca
litate de vicepreședinte al grupu
lui.

Plenarei conferinței i-a fost 
trimis, de asemenea, spre apro
bare raportul Comitetului nr. 1 
(pentru produsele de bază) care 
recomandă stabilirea unui pro
gram de acțiune în vederea în
cheierii de acorduri internațio
nale asupra unor produse de 
bază.

Lucrările Conferinței Națiuni
lor Unite pentru comerț și dez
voltare, care urmau să se înche
ie marți, au fost din nou prelun
gite cu încă 24 de ore pentru a 
se găsi o formulă de compromis 
în problemele cheie cum sînt in
stituirea unui sistem general de 
preferințe la produsele manufac
turate și semifinite ale țărilor în 
curs de dezvoltare și asistența fi
nanciară din partea țărilor dez
voltate la nivelul de 1 la sută 
din produsul național brut al 
acestora.

Ziarele turcești con
semnează intensificarea 
prezenței generației tine
re în viața politică a țării 
și în mod deosebit înmul
țirea acțiunilor întreprin
se de studențime.

Informațiile și comentariile a- 
părute conduc la ideea că ti
neretul își afirmă nu numai re
vendicări cu caracter specific ci

nemulțumirea față de ceea ce 
ziarul DEMOKRAT IZMIR de
numește „scandalul provocat în 
Medjlis de reprezentanții Parti
dului Dreptății". Reprezentanții 
studenților din cele două orașe 
au publicat un comunicat in 
care se afirmă că „a sosit timpul 
să se spună un NU hotărît duș
manilor democrației care acțio
nează lipsiți de orice responsabi
litate". Este plin de semnificații 
faptul că tineretul studios nu o- 
colește nici problemele com
plexe, spinoase, ale legăturilor 
externe ale țării. Același comuni
cat subliniază că „în scopul asi
gurării prosperității și fericirii 
vieții poporului din Turcia și 
pentru aplicarea învățămintelor 
moștenite de la Ataturk conside
răm că retragerea Turciei din 
N.A.T.O. este prima condiție". 
Opoziția față de acest bloc mi
litar a fost exprimată și cu alte 
prilejuri. De astă dată s-a sem
nalat. însă, termenii categorici 
folosiți în comunicatul studen-

lor arestați. „Judecătorii s-aa 
baricadat în birourile lor — rela
tează ziarul. în cele din urmă, 
judecătorul principal, sub presiu
nea tinerilor care demonstrau 
afară, a fost nevoit să elibereze 
pe cei arestați".

în diferite cercuri se analizea
ză consecințele activizării politi
ce a generației tinere. La o întîl- 
nire cu tineretul, Ismet Inonu, 
liderul Partidului republican al 
poporului, se adresa studenților 
afirmînd : „Noi am apreciat în 
mod deosebit întotdeauna rolul 
vostru în desfășurarea vieții po
litice. Voi sînteți cei care v-ați 
asumat cea mai mare răspun
dere. în trecut so considera ca 
puternic un stat care dispunea 
de arme sau bani. Apoi cei ce 
dispuneau de tainele atomului... 
Astăzi numai un popor cu o in
strucție și o pregătire temeinică, 
poate să nu se aplece în fața 
presiunilor. Voi sînteți marea 
mea speranță și imboldul activi
tății mele". Desigur, fiecare din

Tineretul și 
problemele Turciei 

Ziarele despre intensificarea acțiunilor politice ale 
tineretului turc
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AU ÎNCONJURAT CLĂDIREA ADUNĂRII NAȚIONALE
Situația politică din Panama 

rămîne în continuare încordată 
după hotărirea de duminică a 
Adunării Naționale, controlată de 
deputății opoziției, privind demi
terea președintelui țării Marco 
Robles și înlocuirea acestuia cu 
vicepreședintele Max Delvalle. 
Garda națională panameză (for
țele, armate), care a refuzat să 
recunoască pe noul președinte și 
guvernul acestuia pînă la o hotă- 
rîre a Curții Supreme privind va
liditatea votului de demitere a 
președintelui Robles, a ocupat 
luni sediul „Uniunii Naționale", 
care grupează patru partide de 
opoziție. S-a anunțat că au fost 
arestate 190 de persoane și a fost 
descoperită o cantitate de arme.

în timp ce președintele Robles 
continuă să se afle în palatul pre
zidențial, el refuzînd să recunoas
că hotărirea de demitere a sa, 
noul președinte Delvalle s-a in
stalat în clădirea Adunării Națio
nale. Aceasta este înconjurată de 
un important cordon de trupe 
care nu permite accesul niciunei 
persoane, nici chiar a deputat
ion

Este pentru a doua oară în is
toria politică turbulentă a Repu
blicii Panama cînd această țară 
are doi președinți. în 1945 Adu
narea Națională a încercat să răs
toarne de la putere pe președin
tele Enrique Jiminez, dar garda 
națională l-a menținut în funcție.

abordează curajos probleme care 
privesc dezvoltarea țării și mai 
ales apărarea drepturilor demo
cratice. Ziarul ULUS sublinia că 
„în Turcia există un tineret ca
pabil să apere democrația" și că 
„mișcarea începută de studenți 
este plină de speranțe".

Manifestații studențești s-au 
produs în principalele centre u- 
niversitare dar, concomitent, se 
face vizibilă o tendință de uni
ficare a acțiunilor protestatare 
pentru a le asigura un ecou mai 
puternic. Studenți din Istanbul 
s-au îmbarcat în 40 de autobuze 
îndreptindu-se spre Ankara spre 
a demonstra împreună cu colegii 
lor din capitală. Președintele A- 
sociației studenților de la Uni
versitatea din Istanbul și preșe
dintele Asociației studenților din 
Ankara au organizat o conferin
ță de presă în cursul căreia au 
exprimat un punct de vederi co
mun. Studenții și-au exprimat

țese, accentuarea convingerii că 
o „primă condiție" pentru pros
peritatea și fericirea poporului 
turc o reprezintă abandonarea 
N.A.T.O. Tineretul universitar se 
pronunță pentru o politică ex
ternă care să nu fie împovărată 
de obligații unilaterale și care 
să țină seama de imperativele 
realității.

Comentariile presei turcești 
relevă măsurile luate de autori
tăți. Puternice forțe polițienești 
au fost mobilizate spre a pre
întâmpina pătrunderea studenți
lor în Medjlis. în jurul facultăți
lor și la unele instituții s-a întă
rit paza. La Izmir, autoritățile 
judiciare au cerut arestarea unor 
tineri acuzați că „fac politică 
comunistă și incită poporul la 
dezordine". Pe baza acesțpr acu
zații s-au operat mai multe ares
tări. Potrivit ziarului DEMO
KRAT IZMIR numeroși tineri 
au acționat în sprijinul colegilor

partidele politice — prin proce
dee ce diferă, avînd la bază in
tenții ce nu pot fi simplificate — 
încearcă să capteze generația 
tinără. Unul din liderii studenți
lor din Izmir, Osman Biliner, 
sublinia că „în marea sa majo
ritate tineretul universitar pro
vine din rîndul poporului și de 
aceea nu poate privi indiferent 
problemele ce frămîntă poporul". 
Ideea o regăsim exprimată în 
coloanele lui DEMOKRAT IZ
MIR care scrie : „Tineretul stu
dios nu poate fi departe de pro
blemele ce frămîntă națiunea și 
trebuie să fie conștient de mă
reția sarc'iii ce îi revine în dez
voltarea țării. El trebuie să dis
tingă și să aleagă pe cei ce sînt 
alături de el sau împotriva sa 
în lupta pentru independența 
națională și independența econo
mică".

M. RAMURĂ

Ședința Prezidiului C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia

PRAGA 26 (Agerpres). — 
După cum anunță C.T.K, în 
ședința sa din 25 martie, Prezi
diul C.C. al P. C. din Ceho
slovacia a recomandat ca alege
rile în comitetele naționale să 
fie amînate pînă Ia sfîrșitul lunii 
iunie a.c. și ca Adunarea Națio
nală să procedeze la modifica
rea legii electorale pentru ca a- 
ceasta să reflecte actualul proces 
larg de democratizare și cereri
le care se identifică cu conclu
ziile plenarei din ianuarie și cu 
postulatele programului de ac
țiuni al P.C. din Cehoslovacia.

Potrivit comunicatului dat pu
blicității, Prezidiul a discutat 
principiile perfecționării activită
ților guvernului și organelor sale 
și a aprobat propunerile și mă
surile concrete elaborate de gu
vern care privesc în esență dez
voltarea drepturilor și libertăți
lor cetățenilor, politica externă 
de pace și capacitatea de apăra
re a țării, aplicarea consecventă 
a noului sistem de conducere și 
a politicii economice a statului

Pentru îndeplinirea acestei ul
time sarcini, se preconizează în
ființarea Consiliului economic, a 
unei direcții de stat pentru pre
țuri, a Ministerului muncii și 
prevederilor sociale și reglemen
tarea organizării Băncii de stat.

diului C.C. al P.C. din Ceho
slovacia de Uniunea scriitorilot 
și de Uniunea lucrătorilor din 
domeniul cinematografiei și tele
viziunii conținînd propuneri cu 
privire la activitatea de creație 
a oamenilor de artă și la dezvol
tarea societății socialiste Ceho
slovace.

Prezidiul a discutat, de ase
menea, problema pregătirii ale
gerilor pentru președintele Re
publicii, a luat cunoștință de in
formarea primului secretar al 
C C. al partidului, AI. Dubcek, 
despre activitatea delegației C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia la în- 
tîlnirea de la Dresda și a dezbă
tut o serie de propuneri pregă
tite pentru apropiata plenară a 
C.C. al partidului.

PRAGA 26. — Corespondentul 
Agerpres, E. Ionescu, transmi
te : în ședința sa de marți, 
Prezidiul Adunării Naționale 
a R. S. Cehoslovace a stabilit 
ca sesiunea Adunării Naționa
le, în cadrul căreia va fi ales 
președintele Republicii să aibă 
loc la data de 30 martie 1968. 
Prezidiul a hotărît, de asemenea, 
să amîne alegerile pentru co
mitetele naționale în a doua ju
mătate a lunii iunie.

• ••••••••

După o activitate 
intensă de 7 luni, o 
comisie guvernamen
tală formată din 11 po
liticieni și juriști, con
dusă de guvernatorul 
de Illinois, Otto Ker
ner, însărcinată cu a- 
naliza cauzelor care 
au condus la tulbură
rile rasiale din anu' 
trecut — așa-numita 
„vară fierbinte" — a 
prezentat recent ra
portul său cu privire 
la evenimentele care 
continuă să preocupe 
in inalt grad opinia 
publică americană. Ra
portul, considerat un 
document al scindării

• ••••••••

Din a doua categorie, 
condițiile nesatisfăcă
toare de educare, po
sibilitățile reduse de 
odihnă, ineficienta 
structurii politice și 
influența adincă a stă
rii de mizerie în care 
trăiesc negrii ameri
cani. Din a treia cate
gorie, justiția discri
minatorie, insuficiența 
programelor guverna
mentale de ocrotire 
socială, serviciile co
munale nesatisfăcă
toare, practicile de 
vînzare și credit dis
criminatorii etc.

Raportul comisiei 
subliniază că discrimi-

• •••••••••

dublu iar cel al mun
citorilor necalificați și 
auxiliari triplu față de 
cei albi. Venitul mun
citorilor de culoare 
era cu 30 la sută mai 
mic, numărul celor ce 
trăiau în mizerie du
blu iar chiriile relativ 
mai mari, deși condi
țiile de locuit sînt 
mult mai proaste de- 
cît ale albilor.

Comisia trage con
cluzia că poporul a- 
merican este scindat 
deja în două socie
tăți : una săracă, lo
cuind în ghetourile 
marilor orașe și con
stituită in general din

• •••••••••

țin, o societate albă îl 
aprobă".

Intervențiile brutale 
ale poliției împotriva 
demonstrațiilor pașni
ce au format factorul 
exploziv al tulburări
lor. Dar nu numai 
atît. Căci pentru mulți 
negri, constată comi
sia, aceasta a devenit 
„simbolul puterii albe, 
al rasismului alb și al 
asupririi albe".

In raportul său, co
misia cere programe 
guvernamentale efi
ciente, care să ofere 
populației de cnloare 
posibilitatea de a ieși

Ciocniri violente intre studenți 
și poliție la Milano

Ciocniri violente între studenți și forțele polițienești au avut 
loc la Universitatea din Milano luni seara cînd aproximativ 2 000 
de studenți au încercat să ocupe facultățile universității. 22 de 
polițiști, 15 jandarmi și 15 studenți au .fost răniți, iar 59 de stu
denți ou fost arestați. In cele din urmă studenții au fost îndepăr
tați, iar toate căile de acces la cartierul universității au fost blo
cate de detașamente de polițiști și jandarmi. Luni dimineața, din 
ordinul procurorului general, poliția evacuase clădirile universi
tății, care erau ocupate de studenți. Aceștia își continuă campa
nia lor pentru o reformă a învățămîntului superior și îmbunătă
țirea condițiilor de studiu.

CAUZELE „ VERB FIERBINȚI" • KUWEITUL și R. P. D. Co
reeană au încheiat un acord cu 
privire la stabilirea de relații 
comerciale. Totodată, a avut loc 
ceremonia de deschidere a pri
mei reprezentanțe comerciale a 
R. P. D. Coreene în Kuweit.

Actuala comisie de stat pentru 
problemele tehnicii va fi trans
formată în Ministerul pentru pro
blemele tehnicii, Comisia de stat 
a planificării — în Ministerul 
planificării economiei naționale, 
iar Comisia de stat pentru fi
nanțe, prețuri ți salarii va fi des
ființată.

Jozef Lenart, președintele gu
vernului, va prezenta la Plenara 
Comitetului Central al partidului 
o amplă informare asupra prin
cipiilor activității guvernului și
organelor sale. Noile principii 

prezentate Adunării Na
ționale împreună cu o analiză a
activității actuale a guvernului, 
în continuare Prezidiul C.C. al
partidului a discutat probleme 
privind organizarea juridică de 
stat a republicii, reabilitarea 
participanților Ia mișcarea de re
zistență care au fost supuși 
unor represiuni juridice și discri
minări.

Studenții de la Institu
tul Tuskegee (Alabama), 
frecventat în principal 
de tineri de culoare, au 
boicotat luni cursurile, în 
semn de protest împotri
va condițiilor proaste de 
locuit în cămine și a re
crutărilor în forțele ar
mate ale S.U.A. Studenții 
au blocat intrările în să
lile de cursuri și în clă
direa corpului adminis
trativ. Cinci studenți au 
fost trimiși în fața unei 
comisii de disciplină pen
tru participarea lor Ia 
aceste acțiuni.

interne a societății a- 
mericane, ajunge la 
concluzii, care vor 
exercita, fără îndoială, 
o influență apreciabilă 
asupra campaniei elec
torale din acest an.

în urma anchetei 
făcute in 20 de orașe 
americane în care au 
avut loc tulburări ra
siale, comisia a stabi
lit trei categorii prin
cipale de cauze ale 
tulburărilor. Din pri
ma categorie fac par
te practicile brutale 
ale poliției, șomajul și 
condițiile de locuit 
nesatisfăcătoare ale 
populației de culoare.

narea și sărăcia popu
lației de culoare con
stituie, in fond, cauza 
cauzelor atmosferei 
extrem de încordate 
care s-a creat în car
tierele locuite de 
negri. Astfel, numai 
în trei din cele 20 de 
orașe în care s-a des
fășurat ancheta, popu
lația de culoare era 
reprezentată în consi
liile comunale prin 
mai mult decit un 
deputat, iar alte pos
turi importante erau 
ocupate de negri nu
mai în patru orașe. în 
rîndul negrilor pro
centajul de șomaj era

negri, cealaltă în car
tierele vilelor de lux 
— societatea avută a- 
parținind in cea mal 
mare parte albilor. 
Vina pentru această 
scindare, subliniază 
raportul comisiei, a- 
parține societății ame
ricane însăși: „Ceea 
ce americanii albi nu 
au înțeles niciodată în 
întregime, negrii nu 
pot uita niciodată: 
faptul că societatea 
albă a contribuit în 
mod decisiv la consti
tuirea ghetoului. In
stituții albe l-au creat, 

instituții albe îl men-

din ghetouri, progra
me al căror țel să fie 
„o societate americană 
unică, în care fiecare 
cetățean să poată trăi 
și munci liber, cores
punzător calităților și 
dorințelor sale, indife
rent de culoarea pielii 
sale". Este vorba de 
acea „mare societate" 
promisă cu mărinimie 
de președintele John
son și rămasă o făgă- 
duială neîmplinită.

BAZIL ȘTEFAN

• DECLARAȚIA MINISTRULUI 
SUEDEZ AL COMERȚULUI
• MINISTRUL suedez al co

merțului, G. Lange, a declarat 
la posturile de radio și televizi
une că S.U.A. au exercitat pre
siuni asupra Suediei ca aceasta 
să-și limiteze comerțul cu țările 
socialiste din Europa. „Răspun
sul nostru, a declarat Lange, a 
fost că Suedia este o țară neu
tră și numai noi sîntem în mă
sură să hotărîm politica noas
tră comercială".

• IN cadrul sesiunii științifi
ce de la Moscova „Gorki și 
contemporaneitatea", consacra
tă centenarului nașterii scriito
rului, Tatiana Nicolescu, confe
rențiar universitar, doctor în 
filologie a vorbit la 26 martie 
despre „Gorki și critica litera
ră românească în secolul XX".

• GEORGE Brown, fost mi
nistru de externe al Marii Bri
tanii, a declarat marți că în 
ciuda demisiei sale din guvern, 
va continua să-și păstreze pos
tul de lider adjunct al parti
dului laburist.

După cum se știe, George 
Brown a demisionat acum 10 
zile în urma unor neînțelegeri 
cu premierul Wilson în ce pri
vește influența exercitată de 
unele bănci centrale occidenta
le asupra politicii economice a 
guvernului englez.

• VN purtător de cuvînt al
armatei indoneziene, citat de

Patrioți laoțieui într-o misiune de luptă

Ultimele știri din Lagos 
menționează că trupele fe
derale nigeriene își continuă 
înaintarea spre localitatea 
Port Harcourt, ultimul mare 
oraș rămas sub controlul se- 
cesioniștilor biafrezi. In a- 
cest sens, un comunicat mi
litar dat publicității la Lagos 
menționează că în urma a 
două acțiuni ofensive inițiate 
separat de către unitățile ar
mate ale generalului Gowon, 
șeful statului nigerian, au fost 
cucerite orașele Obubra și 
Ediba. O altă parte a trupe
lor federale a reușit să ocupe 
localitatea Eket, un însemnat 
punct strategic situat la con
fluența a trei mari căi co
merciale.

în acest mod, precizează 
comunicatul citat de agenția 
U.P.I., trupele federale nige
riene se află la numai 60 de 
mile distanță de ultima cita
delă a secesioniștilor, orașul 
Port Harcourt.în cadrul ședinței a fost dis

cutată scrisoarea adresată Prezi-
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VIENA: Conferință pentru codificarea 
unor principii de drept internațional

• PREȘEDINTELE Austriei 
Franz Jonas a deschis marți lu
crările Conferinței Națiunilor 
Unite pentru codificarea princi
piilor de drept internațional re
feritoare la tratate. Conferința 
se va desfășura în două etape. 
Prima, cea deschisă marți, va 
dura pînă la 24 mai. Următoa
rea va avea loc în 1969. Confe
rința este menită să mobilizeze 
eforturile tuturor statelor în ve

derea realizării unei convenții 
internaționale care, avînd la bază 
consensul cel mai larg al na
țiunilor, să poată fi folosită cu 
maximum de eficiență în prac
tica internațională pentru așe
zarea pe baze noi a relațiilor 
dintre state. Delegația țării 
noastre este condusă de Gheor- 
ghe Pele, ambasadorul Republi
cii Socialiste România la Viena.

Țările scandinave acuză 
guvernul grec

Comisia drepturilor omului a Consiliului european de Ia Stras 
bourg se va întruni la 1 aprilie pentru a examina criticile aduse dt 
țările scandinave și Olanda regimului militar din Grecia. Guver
nele Danemarcei, Norvegiei și Suediei au depus luni textul memo
riului scris asupra fondului demersului lor. între altele, țările 
scandinave acuză guvernul grec de numeroase încălcări flagrante 
ale convenției drepturilor omului în ce privește libertatea indivi
duală, respectul vieții particulare și de familie, libertatea de conș
tiință, a cuvîntului și a întrunirilor.

agenția France Presse, a de
clarat că în ultimele trei luni au 
fost arestate aproximativ 300 
de persoane, considerate drept 
„comuniști și suspecți". Prin
tre aceștia — a afirmat purtă
torul de cuvînt — se află foști 
membri ai Comitetului Central 
al Partidului Comunist.

9 „DISCUL ROMÂNESC” LA 
PRAGA

• 1N sălile de expoziție ale 
Teatrului muzical din Praga s-a 
deschis luni expoziția „Discul 
românesc", organizată de între
prinderea pentru comerț exte
rior din Republica Socialistă Ro
mânia „Cartimex".

Catalogul discurilor expuse de 
„Electrecord" cuprinde peste 
150 de titluri de muzică simfo
nică, de cameră, muzică de ope
ră și operetă, muzică de dans și 
folclorică, înregistrări de versuri 
și proză.

• Orientul Apropiat
IERUSALIM. — „Izraelul cere 

guvernului de la Amman să înce
teze orice sprijin direct sau in
direct acordat organizațiilor tero
riste", a declarat în cursul unei 
reuniuni a Parlamentului, primul 
ministru izraelian Levi Eshkol. 
Totodată el a avertizat Iordania 
că își asumă o foarte mare res
ponsabilitate permițînd în conti
nuare ca de pe teritoriul său să 
fie efectuate acte teroriste.

AMMAN. — în cadrul unei re
uniuni prezidate de regele Hus
sein al Iordaniei, la care au par
ticipat o serie de oficialități mi
litare și civile iordaniene, a fost 
prezentat un plan de crearea a 
unui „front național destinat lup
tei împotriva eventualelor noi a- 
tacuri ale Izraelului". Totodată 
a fost abordată problema activi
tății desfășurate împotriva Izra
elului de diversele organizații a- 
rabe de guerilă.

După cum se anunță din Am
man, regele Hussein și-a reînnoit 
apelul către șefii de state arabi 
pentru convocarea de urgență a 
unei conferințe arabe la nivel 
înalt.


