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Totul în jurul nostru — soarele 
cu lumina lui orbitoare, noaptea 
cu imensa boltă a cerului înste
lat, copacii mîndri si florile gin
gașe — toate capătă parcă din- 
tr-odată altă profunzime, altă re
zonanță, altă culoare, altă viață, 
pe care mințea și sufletul unui 
tînăr le simțe pentru prima oară 
cu o intensitate nebănuită pînă 
atunci. Prim&vara vieții, adoles
cența, își deschide pe neașteptate 
mugurii, ca 'florile cireșilor tineri 
într-o noapte blîndă de april.

Cu anii, am aflat cei mai naulți 
dintre noi că, dincolo de aspec
tele sale lirice, această rapidă 
trecere de la copilăria, preocupa
tă de propriile sale probleme, la 
freamătul primei tinereți, este 
rezultatul unor schimbări biolo
gice, ce-și găsesc corespondentul 
în întreaga natură înconjurătoa
re. Mai bine studiat sub toate 
aspectele sale și mai bine înțeles 
astăzi ca altădată, acest proces de
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creștere nu va înceta niciodată 
să păstreze în amintirea celor ce 
l-au trăit, nostalgia primului fior 
al viețif conștiente de sine, di
mensiunile brusc lărgite ale în
tregului univers, nevoia de a ex
prima tutuVor experiența lor li
rică, convinși cu toții că e nu 
numai ceâ dintîi, dar și cea mai 
puternică din lume. O sete de 
dreptate, adesea jignită, o „foa
me de iubire’, adesea neînțelea
să, sînt tot atît de firești acestei 
vîrste fragede și frumoase între 
toate, după cum cîntă neistovit 
păsările în pădure și cresc, par
fumate, florile în grădină. Toți 
poftii au început atunci să-și de
pene firul magic al cîntecului lor, 
toți reformatorii au început a- 
tunci să simtă neVoia de a în
drepta ce era nepotrivit în lume, 
toți tinerii au adunat atunci în 
mintea și sufletul lor acea comoa
ră de nădejde și de vis, de uto
pie și de generozitate, fără de 
care viața noastră a tuturor, a 
generațiilor trecute și viitoare, ar 
fi fost și ar fi un imens pustiu.

Privită cu simpatie și înțele
gere, sensibilitatea sporită a tine
rilor nu numai c^_ nu poate fi 
neglijată dar poate, fi în chipul 
cel mai pozitiv folosită pentru 
cristalizarea armonioasă a perso
nalității umane. Pedagogi și psi
hologi străluciți au spus-o mai 
bine și mai limpede decît mine 
pentru a nu mai fi nevoie să re
pet calea argumentării lor.

Mai greu de străbătut este însă 
cealaltă cale : aceea pe care merg

(Continuare în pag. a IlI-a)
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După trei zile petrecute în 
Capitală, președintele Republicii 
Somalia, dr. Abdirashid Aii Sher- 
marke, cu soția, și persoanele 
din suita sa, au făcut, in cursul 
zilei de joi, vizite în județele 
Prahova și Brașov. 
^Eâ®p^finăria-Brazi și 

tul ■ petrochimic-Ploîeștl, ‘ oaspeții' 
au fost salutați de Dumitru Ba- 
lalia, președintele Consiliului po- 

județului Prahova, 
Boabă, ministrul pe- 
Nicolae Ionescu, ad- 
ministrului industriei

Cu aproape trei ani în urmă 
Bîrladul cunoștea forfota carac
teristică deschiderii unui nou și 
important șantier de construcții 
1 august 1965 — marca începu
tul lucrărilor la complexul de 
alimentare cu apă a municipiului, 
lucrări a căror valoare totală se 
ridică la peste 55 de milioane 
lei. Termen de punere în func
țiune a noului obiectiv: sfîrși- 
tul trimestrului IV — 1967.

Prin urmare, notați bine, de 
patru luni, complexul trebuia să 
funcționeze. Adevărat ? Da, dar 
numai în hîrtii. Căci iată cum se 
prezintă situația. Volumul total 
al lucrărilor neterminate pînă 
în prezent se ridică la 9,5 mi
lioane. Firește, ne întrebăm: 
care sînt cauzele tărăgănării, de

doar la trimestrul I al anului 
trecut, s-au atacat lucrări cu un 
volum mare de muncă, iar cele 
începute în anii precedenți, cu 
valoare mai mică, au fost lăsate 
în execuție ulterioară sau nici 
măcar n-au fost atacate.

Dar, la începutul anului 1966, 
la obiectivul nr 4 — Complexul 
de înmagazinare a apei — s-au 
afectat fonduri în valoare de 
peste 2 000 000 lei. Și totuși, timp 
de aproape jumătate de an, nu 
s-a lucrat nimic I Ce sa înțele
gem din așta ?

Este, desigur, felul în care 
conducerile Grupului de șantiere 
nr. 2 — Bîrlad și Trustului de 
construcții-montaje din Iași s-au 
preocupat pentru asigurarea la 
timp a șantierului cu materiile și

REVOLUȚIA DE LA 1848 LA 
ROMÂNI - UNA Șl NEDESPĂRȚITA

pular al 
Alexandru 
trolului și 
junct al 
chimice.

Vizitînd 
crează un_______r_____ r___
nuală de țiței a țării, oaspeții 
s-au oprit la instalația de disti
lare atmosferică și în vid, reali
zată după proiecte și înzestrată 
cu utilaje românești. Au fost, de 
asemenea, prezentate agregatele 
complexului de cracare catalitică 
a distilatelor grele și alte instala
ții de prelucrări avansate, datori
tă cărora valoarea unei tone de 
țiței a sporit în ultimii ani cu 
60 la sută.

rafinăria, care prelu- 
sfert din producția a-

O ÎNTREBARE CU 
ADRESE MULTIPLE

în istoria poporului nostru, 
anul 1848 reprezintă o verigă 
dintr-un lanț a cărui continu
itate nu poate fi pusă la îndo
ială. Revoluția a avut loc în 
momentul în care, pe teritoriul 
țării noastre, au fost create con
dițiile întemeierii națiunii bur
gheze. De asemenea, avîntul 
revoluționar și schimbările re
voluționare, din această pe
rioadă, pot fi integrate în con
textul luptei de dinainte și de 
mai tîrziu, a celor mai largi 
mase, pentru echitate socială și 
libertate națională.

Deși împrejurările istorice —

Prof. Ion Călin

CIND VA FI 
APROVIZIO 
NAT CU APĂ

IRLADUL
atîta timp, a lucrărilor la obiec
tivul mai sus amintit, și de ce 
a fost necesară decalarea cu încă 
o jumătate de an a termenului 
de dare în exploatare a complexu
lui ?

Pentru a răspunde la această 
întrebare ne-am adresat, mai în- 
tîi, tovarășului Gheorghe Crăciun, 
directorul întreprinderii comuna
le Bîrlad — beneficiarul lucrării. 
Și iată ce ne relatează dînsul.

— De la bun început, con
structorul, Grupul de șantiere 
nr. 2 — Bîrlad, a privit cu multă 
superficialitate și lipsă de interes 
desfășurarea lucrărilor la toate 
fronturile de lucru, începînd cu 
zona de captare și pînă la obiec
tivul nr. 4 — complexul propriu- 
zis de înmagazinare a apei. Nicio
dată pe acest șantier n-au exis
tat, între antreprenor și suban- 
treprenori, grafice de execuție a 
lucrărilor, care să permită desfă
șurarea lor într-o ordine firească, 
impusă de fluxul tehnologic și, 
din această cauză, ca să mă refer

materialele necesare desfășurării 
normale a activității productive. 
Pentru că, și în prezent, se simte 
lipsa a 400 m.l. țeavă de azboci
ment a compensatoarelor și a 
plăcilor dreptunghiulare de be
ton pentru cele două rezervoare 
de 5 000 m.c. Ca să hu mai 
amintim de faptul că ultimele 
cantități de conducte au fost 
aduse pe șantier în luna decem
brie, cînd de fapt obiectivul tre
buia să fie pus în funcțiune 1

Astfel stînd lucrurile, în ce, 
fir ivește aprovizionarea șantieru- 
ui cu materialele necesare, să In

sistăm mai pe laig asupra cali
tății lucrărilor executate.

— în repetatele controale pe 
care organele noastre le-au în
treprins în acești 3 ani — ne 
spune tovarășul Ion Condurache, 
directorul filialei Bîrlad a Băncii 
de Investiții, s-a'constatat de jie-

PETRU G. BRATU

(Continuare în pag. a Il-a)

bine cunoscute — au făcut ca 
pe acest teritoriu să se formeze, 
în decursul anilor trei state 
române, între ele au existat, în 
timp, permanente legături în 
toate domeniile vieții. Iată de 
ce este necesar să subliniem 
că despărțirea vremelnică a ro
mânilor n-a constituit o piedică 
în dezvoltarea multiplelor legă
turi — deosebit de puternice — 
care au contribuit Ia menținerea 
unității dintre români.

Un rol important l-a avut și 
faptul că, din cele mai vechi . 
timpuri, au existat puternice 
focare unitare de cultură în 
Oltenia, Muntenia, Moldova și 
Transilvania. Existența unei 
puternice unități de limbă și 
cultură pe teritoriul țării noas
tre a înlesnit menținerea uni
tății economice, schimburile

cele trei țări române. Docu
mentele atestă că circulația măr
furilor a fost intensă, chiar cu 
multă vreme înaintea formării 
statelor feudale.

în Transilvania, vechi „ate
lier al poporului român", bres
lele au apărut cu 100 de ani 
mai devreme ca în Țara Româ
nească. în secolul al XVIII-lea, 
Transilvania era centrul capi
talului care se forma, legătu
rile dintre cele trei țări fiind 
dintre cele mai strînse.

Pe măsură ce se dezvolta 
capitalismul, în secolul al 
XIX-lea, se clarifica tot mai 
mult, pentru burghezia română, 
ideea că noul mod de produc
ție nu se putea consolida numai 
în Moldova și Țara Româ
nească, mai ales că dominația 
străină constituia o puternică 
frînă în calea progresului 
Principatelor Române.

în anii premergători revolu-

făcîndu-se permanent între (Continuare în pag. a IlT-a)

In laboratorul pentru standul de durată dl întreprinderii Electro- 
far-București, tînăra Vasile Gabriela efectuează proba unui nou lot 

........... '....... de lămpi' ~ ' ....... ~...........

La Combinatul petrochimic, 
au fost date ample explicații în 
legătură cu procesul tehnologic. 
La o întrebare cu privire la ex
port, s-a arătat că astăzi combi
natul furnizează produse chimice 
pentru aproape 40 de țări.

Iii-cadrul unei convorbiri cu 
specialiștii români au fost puse 
întrebări privind istoricul și pers
pectivele prelucrării și' chimizării 
țițeiului în țara noastră, gradul 
de automatizare a întreprinderii 
și alte probleme tehnice. Miniș
trii somalezi s-au interesat de u- 
nele aspecte privind posibilitățile 
de colaborare cu România în do
meniul prospectării și explorării 
bogățiilor din subsolul țării lor.

Semnînd în cartea de onoare, 
președintele Somaliei a exprimat 
părerea că prețioasa activitate a 
muncitorilor și tehnicienilor ro
mâni din acest județ cu tradiție 
în industria petrolului, poate fi 
utilă pentru cercetările actuale 
din acest domeniu ce se desfășoa
ră în Somalia.

în continuare, coloana mașini
lor a traversat Valea Prahovei, 
îndreptîndu-se spre municipiul 

•' Brașov. La sosire, oaspeții au 
fost întîmpinați de Gheorghe 
Pană, președintele Consiliului 
popular județean care a oferit a- 
poi un dejun în saloanele ho
telului Sporturilor din Poiana 
Brașov, la care au luat parte 
Constantin Cîrțînă, primarul mu
nicipiului Brașov, și' alți repre
zentanți ai organelor locale.

In toastul său, președintele 
Consiliului popular al județului 
Brașov a exprimat admirația fa
ță de eforturile pe care hranicul 
și dîrzul popor somalez le depu
ne pentru dezvoltarea economiei 
și culturii sale naționale. Răs
punzând, președintele Republicii 
Somalia a evocat lupta pentru 
cucerirea și consolidarea 
independenței țării și a subliniat 
că în această luptă poporul său 
nu este singur, ci se bucură de 
sprijinul politic și economic al 
României și al altor țări. Vorbi-

-----(Continuare- în pag. a IlDa) -

Acel dulce compromis de pe
r

/

Aseară, la volei, Dinamo — 
Legia. Varșovia 3—0 în pri
mul meci din semifinalele 

C.C.E.
(Amănunte în pag. a IlI-a) 

Foto : VIOREL RABA

aleea bici cl iști lor...
Să ne imaginăm : în biroul 

directorului întreprinderii textile 
din Lugoj (sau un alt birou din 
acest oraș, n-are importanță care) 
intră secretarul comitetului mu
nicipal U.T.C., Emanoil Brîndu
șoni, și te roagă de la ușă încă.

— Dați-mi și mie un schimb.
Aici urmează un dialog scurt 

și cuprinzător în care unul în
treabă și celălalt explică despre 
ce schimb e vorba. Se ajunge la 
concluzia că se cere nici mai mult 
nici mai puțin decît transferul 
unuia din schimburile întreprin
derii la U.T.C.

— Nu, nu pentru multă 
vreme, precizează tovarășul 
Brîndușoni, așa din cînd în cînd.

—- Și ce să faceți cu el ? se

interesează binevoitor directorul 
(sau cine e în biroul acela).

— Acțiuni. Muncă patriotică. 
Acțiuni.

— Păi facem noi, cu toate trei 
schimburile.

— Da, dar noi de unde să 
luăm tineri pentru acțiunile 
noastre ? Doar avem și noi 
obiective de realizat: aleea 
bicicliștilor e a I.T.L., dar zonele 
verzi, ale U.T.C. Parcul de la 
stadionul tineretului e al I.T.L.. 
dar parcul Poștei e al U.T.C. ; și 
atunci ?

Și atunci schimbul a fost 
cedat. Prin rotație însă : schimbul 
care lucrează săptămîna aceasta 
dimineața e al U.T.C., toată săp
tămîna, dar de lunea viitoare 
trece din nou la I.T.L. și U.T.C.

preia schimbul-1- din săptămîna 
viitoare și tot așa cam la fel și 
cu obiectivele : unul la U.T.C.. 
altul la I.T.L., pe urmă altul la 
U.T.C. și unul la I.T.L. pînă la 
vară.

Scena de mai sus nu e însă 
chiar de domeniul fanteziei. 
„N-am avut încotro, trebuia să 
procedăm așa, ne relatează se
cretarul comitetului municipal, 
Emanoil Brîndușoni. Planificarea 
acțiunilor de muncă patriotică 
nu s-a făcut pe organizații, ci 
pe întreprinderi și de aceea s-au 
ivit suprapuneri, confuzii. De o 
singură acțiune răspund de fapt 
mai mulți factori: un deputat al 
Consiliului popular municipal, 
un delegat al conducerii între
prinderii respective, comitetul

U.T.C., responsabilul sindical. Și 
nu se mai știe cine și ce face".

Lucrurile s-au petrecut, presu
punem, cam în felul următor: 
în urma întocmirii unui plan de 
acțiuni al Consiliului popular 
municipal, toate părțile care 
urmează să-și aducă contribuția 
au fost chemate pentru a fi con
sultate. „Nu, n-am fost de fapt 
consultați; ni s-a adus pur și 
simplu la cunoștință".

Să rectificăm deci: au fost 
chemați pentru a li se aduce la 
cunoștință repartizarea. După ce 
căzuseră cu toții de acord în 
prealabil asupra obiectivelor pe 
care și le propuneau... („nu, pe 
noi, cei de la U.T.C., nu ne-a

(Continuare tn pag. a ’ll-a)

Brigada 
„S cin teii 
tineretului"—
N.
D.
M.
V.

ARSENIE, 
MA TALĂ, 
TA CC IU, 

VĂDUVA 
transmite:

DIN LUGOJ
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DESPRE STUDIILE PRIVIND 
DEZVOLTAREA I N VĂȚĂMINTU LU I

TELEVIZIUNE
VINERI, 19 APRILIE 1998

17,30 Pentru cel mici: 
A.B.C. La tele
vizor : radioul ; 

18.00 — Drumuri și po
pasuri —- emi
siune turistică.

18,20 — Buletinul circu
lației

18,30
rutiere, 
de limba 
(lecția a

13-a).
19,00 — Studioul pionie

rilor. Pasiune și 
inventivitate.

19,30 — Telejurnalul de 
seară. Buletinul 
meteorologic.

19.45 — Studioul muzi
cal. Cultura mu
zicală de^a lun
gul timpului. 
Clasicismul vie- 
nez H: 1

20,10 — Reportaj 
Lugojul < 
vii.

20.40 — Cronica
21,00 — Reflector.
21.15 — Film artistic : 

„Viața la castel" 
— film distins 
cu Premiul Lou
is Delluc 1966.

22.45 — Telejurnalul de
noapte.

23,00 — închiderea emi
siunii.

Mozart. 
’68. în 

de sub

ideilor

TEATRE
VINERI, 19 APRILIE 1968

19,30 j
Bu-

Mă- 
lui 

Studio

Opera Româna — Othello — 
ora 19,30; Opereta — Contesa 
Maritza — ora 19,30 ; Teatrul Na
țional sala Comedia — Regina 
de Navara — ora 19,30 ; Sala Stu
dio — Castiliana — ora 
Teatrul „ Lucia Sturdzâ 
landra" sala Schitu
gureanu — Moartea
Danton — ora 20 ; Sala
— Sfîntul Mitică Blajinu — ora 
20 ; Teatrul Mic —Baltagul — 
Ora 20; Teatrul #C» I. Nottarâ” 
sala Magheru — Acest animal 
ciudat — oră 19,30; Sala Studio
— Cînd luna e albastră —ț ora 
20 ; Teatrul Ciulești în sala Tea
trului Evreiesc de stat — Neîn
credere în foișor — ora 19,30 ; 
Teatrul „Barbu Delavrancea” — 
Hoții — ora 19,30 ; Teatrul „Ion 
Creangă**, Năzdrăvăniile lui Pă
cală Ora 16 ; Studioul Con
servatorului „Ciprîâh Poruihbes- 
cu” — Recital vocal — instru
mental —- oră 20 {Teatrul Țăn
dărică sala din calea Victoriei — 
ileana Sînziana —- ora 17, Sala 
din strada Academiei •— Vrăjito
rul din Oz — ara 17.

DESENUL
V V

In librării

de I. B ASG AN

Radu

I

Ghici, cine-i mal înalt ?

Di
nu 
în- 
Cu 
ca-

0
CENUȘĂREASA
A ȘCOLII

Desigur, în zilele noastre, 
științele exâcte, tehnic©, au un 
rol important, făcînd ca disci
plinele corespunzătoare din 
școală să capete Un prestigiu Și 
să reprezinte un interes deo
sebit.

Dar nu se greșește oare cînd 
Se consideră că celelalte dis
cipline au Un rol secundar ? Ce 
altceva înseamnă îriVățămîntul 
de cultură generală, dacă nu în- 
vățămîntul care are câ scop în
zestrarea elevilor cu cunoștințe 
din toate domeniile, urmînd ca 
în școlile' superioare sa se spe
cializeze pentru domeniul de ac
tivitate preferat ?

în contrast cu cele spuse mai 
sus, se poate arăta că unele dis
cipline, printre car© cele mai 
frecvente sint așa-zisele dexte
rități (educația fizică, muzica și . 
în special desenul) se bucură 
de cu iotul alt regim.

Este suficient să amintesc că 
ani și zedi de ani de-a fîndUl. 
desenul a fost predat de cadfe 
necalificate* nespecializate, ceea 
ce a dus treptat Ia scăderea pre
stigiului acestui obiect, la com
promiterea lui. Este, destul de 
răspîndită mentalitatea în 
parte moștenită, în parte cul
tivată cu destulă bunăvoință, nu 
numai de către cadrele didac
tice, dar și de către . forurile 
conducătoare de resort (direc
tori,, inspectori, și de ce nu și 
de către Ministerul învățămîn- 
tului), că desenul este disciplina 
Care poate fi predată de oricare 
profesor, mai mult sau mai pu
țin calificat.

Se crede, în mod eronat, că 
această disciplină, nefăcînd parte 
din domeniul științei, se poate 
preda la inspirație, într-un mod 
cu totul improvizat, ignorîndu-se 
faptul că. asemenea celorlalte, 
ea nu se poate ține decît con
form Unei metode, de către pro
fesori calificați în acest sens.

Ne putem imagina cît de efi
ciente sînt lecțiile de desen ar
tistic ținute de către profesorul 
de fizică sau matematici, profe
sori cate, în sistemul lor de pre
dare întrebuințează alte metode 
și care sînt obișhuiți cu noți
unile și datele exacte. Sau acele 

«edate de către profesorul de 
jpțele naturii sau gfrdjtrafi^ 

cadrul -cărora desene® ca| 
tă caracterul planșelor aldac* 

tice. Ne putem închipui, de ase^ 
menea, ce educație artistică pri-Ș 
mese elevii atunci cînd în loc 
de a fi îndrumați să deseneze, 
sînt puși să copieze din manuaj 
lele școlare (nu cele de desen) 
o imagine oarecare.

Practica suplinirii orelor de 
desen este atît de obișnuită, în- 
cît a devenit 6 lege nescrisă. 
S-ar crede — în ciuda efortului' 
general de a se da învățămîntu- 
lui tin caracter științific, modern 
— că orele de deSen (și în bună 
parte și ale celorlalte „dexteri- 
tăți“) sînt incluse în planul, de 
învățămînt, nu în scopul de a 
da elevilor cunoștințe multilate
rale, ci pentru a da posibilitatea,

— prin sacrificarea lor — ce
lorlalți profesori, să-și comple
teze și să-și suplimenteze nor
mele.

Calificarea profesorilor de de
sen, pare a fi devenit un peri
col pentru integritatea norme
lor celorlalți, sau pentru postu
rile pe care le dețin pe nedrept 
âtîtea cadre necalificate. Altfel 
nu se explică ciudatul și anor
malul fenomen care constă în 
reducerea cifrei planului de șco
larizare la facultățile de. spe
cialitate. Credem că nu poate fi 
vorba despre un număr exce
dentar al profesorilor de desen, 
atîta timp cît ei lipsesc, nu nu
mai în micile orașe, ci și în cel© 
mari, chiar și în Capitală într-o 
măsură inadmisibilă, fără a mâi 
vorbi de mediul rural, unde pre
zența lor ar fi cu totul ieșită, 
din comun.

Făcînd o analiză mai amplă 
a educației artistice din școlile 
de cultură generală, consider că 
este destul de important să su
bliniez necesitatea continuității 
ei pe întreaga perioadă de școla
rizare. Conform actualei pro
grame analitice, desenul înce
tează să mai fie predat, odată 
cu clasele VÎI—VIII, Cîfid este 
înlocuit treptat cu desenul teh-' 
nic. Avînd în yedere faptul că 
la această vîrstă (14—16 ani) co
piii sînt într-o perioadă de tran
ziție, de relativă maturizare, mi 
se pare inoportună Scoaterea 
desenului — ca formă de educa
ție artistică — din cadrul proco

nsulul de învățămînt, el fiind tot 
atîț de necesar ca și celelalte, 
obiecte la formarea culturii ge- 

•• neralo.
-i» Ar fi greșit să se creadă că 

desenul artistic este o preocu
pare exclusiv a copilăriei. El nu 
este un amuzament, ci un mijloc 
de cultivare a frumosului, a bu
nului gust și de dezvoltare a 
sensibilității.

Nu pledez pentru continuarea 
educației artistice sub forma 
strictă a practicării desenului, 
pentru că — așa cum este și 
normal — nu toți elevii pot de
veni artiști, dar consider că este 
foarte necesar să fie predată în 
continuare — adecvîndu-se vîr^ 
stei — sub forma cunoștințelor., 
teorețice astfel ca, dacă nu tâți, 
trei frtrtiîro bună parte dintre eL 
iă aibă pregătirea și capacitatea... 
de a gusta și a aprecia arta, de 
a fi admiratorii ei.

Toate aceste sugestii și obser
vații referitoare la educația ar
tistică — importantă latură 
componentă a culturii — privite 
în lumina recentelor documente 
referitoare la școală de cultură 
generală și asimilate împreună 
cu celelalte discuții și propu
neri, prin transpunerea lor în 
viață, pot aduce un real folos 
îmbunătățirii procesului de în- j 
vățămînt.

Lector MARIN PREDESCU
Universitatea București

In Editura Științifică a a- 
părut un nou volum din ca
drul colecției „Savanți de pre
tutindeni". Monografia ing. I. 
Basgan este consacrată uneia 
din personalitățile cele mai 
remarcabile ale tehnicii româ
nești : Dimitrie Leonida.

Autor al primului proiect 
de construire a unei mari hi
drocentrale la Bicaz, Dimi
trie Leonida a continuat, cu 
inepuizabili energie, să ela
boreze proiecte tehnice eco
nomice de oaltiriflcare hidro
energetice a apelor țării. Lu
crarea ing. I. Basgan închină 
do asemenea minunate pagini 
activității didactice a lui D. 
Leonida, realizărilor sale ca 
propagandist și popularizator 
al științei.
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Pînă seara lîrziu tractoare
le se află în dmp 

Foto: C. CONSTANTIN

Există un soi de emisiuni 
pe care — am o convingere 
oarbă tn aceasta privință 
— mart mulțimi de oameni 
le-ar urmări de la 12 noap- 
tea-n sus fără să cricneas- 
ci. O să rtdeți — nu s vor
ba de „drumul de la Giotto 
la Brâncufi", nici de „albu
mul de poezie", nici măcar 
de „Opus-pocus" al pasio
natului nostru avertist Va
leria Lazarov. Intelectualii 
suprarafinați vor deplînge 
situația — dar acesta e a- 
devărul: mari mulțimi de 
oameni ar sta de la 12 
noaptea-n sus să se uite la 
„telesport". Țin pariu 100 
contra 1 că dacă Mișu Tă- 
năsescu ar anunța că dumi
nica viitoare, la orele 24, 
studioul va transmite an
cheta sa, pe viu, privind 
cazul Ploieșteanu de la 
Brașov, dînd cuvintul im- 
pricinaților — Craiova 
Turda, Tulcea, mări muni
cipii, capitale de județ fi 
comune de fes fi munte vor 
prezenta enorm de multe 
ferestre tele luminate 
nețiu. Sincer vorbind, 
văd cine m-ar contra 
tr-un asemenea pariu, 
ochiul liber, nu vdd ce 
tegorie de telespectatori ar 
putea întrece tn număr fi 
In patimă categoria tele- 
sportiștllor. De ce e așa — 
n-ar fi rău să ne-o spună 
sociologii institutului de fi
lozofie (pini la apariția u- 
nui organ specializat în 
sondarea publicului), eu nu 
ftiu, nici nu vreau să ana
lizez, eu ftiu că mă număr 
printre telesportiftl cu plă
cere fi cu puternic instinct 
de solidaritate umană, ca 
orice om care a discutat 
ore întregi despre Ozon fi

Petchowsky în jurul unei 
agenții „Pronosport", ca la 
un modern Han al Ancuței.

Dar și mai sincer vor
bind, Mișu Tănăsescu nu 
va anunța o asemănea an
chetă — bombă pentru du
minica noaptea, ta ora ma
rilor drame. De ce ? (Poate 
pentru că acest Caz Ploieș
teanu ar aparține și „Tr&n- 
sfocatorului" 7 Am citit in 
„Sportul" un excelent arti
col al lui Călin Antonescu 
despre ce s-a întîmplat cu 
echipa Steagului roșu șt 
antrenorul său. E o proble
mă morală care ar interesa 
„Transfocatorul" ca și pe 
asportivii care privesc de 
sus lumea stadioanelor, 
convinși că acolo nu e loc 
de sentimente complexe). 
Revenind: de mai multă 
vreme „Telesportul" nostru 
a devenit un sec buletin de 
știri rostite repede și nein
teresant de către oameni 
care ne-au dovedit de atî- 
tea ori că știu să pună și 
suflet, și culoare, și chiar 
haz în problemele sportive. 
O astenie cam din iarnă se 
prelungește ciudat și în a- 
ceastă primăvară. Erau al
tădată nopți frumoase cu 
Efiimie lonescu care-și des
chidea carnetul cu note și 
începea să comenteze re
zultatele, intrind și in alte 
zone de idei decît cele 
strtn8 legate de scoruri, a- 
păn-eau performerii săptă- 
mîniit veneau Chirllă, Chi- 
riță, Voinescu, Dan Coe, 
veneau oameni mai mult 
sau mai puțin vorbăreți, 
dar veneau oameni — se 
mișca ceva în arta infor
mației, aveam multe su
biecte, era mișcare în stu
dio, tn oarecare început de

Cocațu
uiață specifică zilei tn care 
de peste tot te asaltează 
rezultate, recorduri, „bom
be" ?i surprize mai mici. 
Duminica e frumoasă pe 
planeta noastră și pentru 
asta, rioaptea vin in ga- 

■'r lop rezultatele atttor bătă- 
"• Iii, apar chipurile lui Spăl 

și Florentina, sosesc pe cal 
alb Emerson ți Jean Claude 
Killy, se țes basmele pe te
lex cu perla din Mozambic, 
cu morții din cursele de 
automobile, cu armăsarii 
care-și rup picioarele să
rind obstacole, cu „boabele" 
ca-n uis date de spanioli 
și englezi iar peste toate 

, mai plutefte răsuflarea de 
la apusul soarelui a cam
pionatului nostru amărît fi 
iubit cu dragoste, zgomot 
fi furie. E o sărbătoare 
noaptea de duminică, pen
tru cine înțelege că sportul 
e viață curată. „Telespor- 
tul" — fi stmbăta fi dumi
nica — nu are mai nimic 
din această feerie. Craini
cii sint obosiți după trans
misiile din aceeași zi sau 
din aeeedși săptămină (căci 
cu transmisiile nu stăm 
prost), inspirația e tare să
racă, vorbele n-au duh, 
studioul pare pustiu, redus 
la doi oameni care-și fac 
datoria repede căci simt că 
e „ora închiderii". Nici o 
inițiativă care să sară din 
pagină, o nerentabilă eco
nomie de idei: dteva cla
samente, clteva imagini 
din..., citeiia rezultate de 
la..i, pe urmă — slavă dom
nului, asta ne mai lipsea, 
să fi rămas fără campiona
tul englez... — meciuri din 
străinătate, reportaje de 
peste hotare fi pronosport 
fi noapte bună.

CIND VA FI APROVIZIO-
NAT CU APÂ BIRLADUL?

(Urmate din pag. I)

cate dată lucrări de slabă cali
tate pentru remedierea cărora vot 
fi necesare, în viitor, alto fon
duri materiale și bănești.

I Dezinteresul eu care privește 
conducerea Grupului iir. 2 de

Ilar, Trustul de construcții 
taje Iași, direct răspur

le subordonate, 
nant în evident

șantiere — Bîrlad, forul ei tute- 
Ilar, Trustul de construcții mon

taje — Iași* direct răspunzători 
de mersul lucrărilor pe șantiere- I le subordonate, iese și mai preg- I nant în evidență dacă ne referim 
și la calitatea lucrărilor de mon- I tâj de la Cele două rezervoare de I apă de 5 000 m.c.

M s.,S-a ajuns, totușij la o solu- 
Locuitorii muiiicipiului Bîr- 

w I vor puteft* totuși, beneficia de 
apâ pe card O așteaptă de atîta 

Itimp ? Nu. Pentru că nici în pre- 
zeht nu s-a luat vreo hotărîre. 
Și iată de ce. Proiectantul, pe

la1

CINEMATOGRAFE
EDDIE CHAPMAN AGENT 
SECRET

rulează la Patria orele 13 ; 15 ț 
19 ; 31 ; Luceafărul orele 0 ; 
11,15: 13,30; 16,15: 18,30 : 20.45.

PRAȘTIA DE AUR
rulează la Feroviar orele 9; 
11,15: 13,30; 16; 18,15; 30,30. 
Festival orele 9 ; 11,15; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21.

APA CURATIVA
rulează la Excelsior orele 9 ;
11,15; 13,30: 16; 18,15; 20,30.

topkafy
rulează la Modern orele 9,30 ;
12,16 : 15,30 : 18,15 ; 21, Bucu
rești orele 9 ; 11,15 ; 13,45 ;
16,18 : 18,45 ; 21, Melodia orele
8.45 ; 11; 13,30 ; 16 : 18,30 ; 21.

BINT ȘI EU NUMAI O FEMEIE 
rulează la Republica orele 
9,30; 11,45; 14,15; 16,30 ;
18.45 ; 21.

EU, «t, EU.. ȘI CEILALȚI...

rulează la Capitol orele 9;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.

PENTRU ClȚIVA DOLARI ÎN 
PLUS

rulează la Victoria orele 9,15 ;
12: 15: 18 î 20.45. Floreasca 
orele 9,30 ; 12 j 14,30 ; 18 ; 20,30, 
Tomis orele 9 ; 11*45 ; 14,30 ;
18 ; 20,45. Flamura orele 9 ; 
12 : 15 ; 18 ; 20,45.

TREI GRĂSUNI
rulează la Ltimîna orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45, 
Dacia orele 8,30—15,30 în con
tinuare ; 18,15 ; 20.45.

FRAGII SĂLBĂTICI
rulează la Central orele 9;
11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21.

VALETUL DE PICĂ
rulează la Union orele 15,30; 
18; 20,30 ; duminică ora 10.

TOM ȘI JERRY
rulează la Doină orele 9;
10,30 ; 12 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;

20.30, Bucegi orele 9; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.

RĂPIREA FECIOARELOR
rulează la Grivița orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 : 18,15 ; 20,30, 
Giulești orele 10 ; 15,30 ; 18 ;
20.30.

INTOARCE-TE I
rulează la înfrățirea între po
poare orele 16 ; 18,15 ; 20,30.

CAPCANA
rulează la feuzești oțele 15,30 : 
18 : 20.30.

LEUL AFRICAN
rulează la Unirea orele 15,30 ; 
18 ; 20.30. Lira orele 16 ; 18 ; 
20.

POST.8EZON
rulează la Drumul Sării orele 
15 ; 17*30 ; 20; duminica ora 11.

DOCTORUL AUMĂDOARE 
rulează la Cotroceni orele
15.30 ; 18: 20,30.

MUZICANTUL

rulează la Volga orele 10; 12;
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20.45.

HOCUS-POCUS
rulează la Gloria orele 9;
11,15{ 13,30; 16; 18,15; 20,30. 

CU TOATA VITEZA, ÎNAIN
TE l

rulează la Aurora orele 9;
11,15 ; 13,30 ; 15,45 j 18 ; 20,30. 

CELE TREI NORȚI ALE UNEI 
IUBIRI

rulează la Miorița orele 9;
11,13 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30. 

BLESTEMUL RUBINULUI NE
GRU

rulează la Moșilor orele 15,30 ;
18 ; 20*30.

DOUA BILETE LA MATINEU
ruleâăă la Popular orele 15,30; 
18 : 20,30.

JOCURI NESCHIMBATE
rulează la Mutica orele 16; 
10; 20.

bună dreptate, riu accepta re
luarea activității decît în ipoteza 
refacerii complete a lucrării. Con
structorul înclină spre o soluție 
de compromis, de cîrpeală (x^că 
n-ar fi bine să se demonteze 
rezervorul în întregime* ci numai 
cele 14 doage sărite...).

în ultima convorbire cu tova
rășul director Spirea, mi s-ă spus 
că se „așteaptă să vină de la 
Iași tovarășul profesor Anatolie 
Mihu, șeful catedrei de beton 
armat de la Institutul politehnic, 
să cadă de acord asupra soluțiilor 
posibile". Și, apoi, să se coiriunice 
proiectantului.

Bine, bifie, însă tovarășul pro
fesor Mihti, după curii ne spunea 
apelași director Spirea, vine 
la Bîrlad a 10—11-a Oară(l) Și 
atunci ? Sau urmează a se da 
„soluțiile" de rigoare și pentru 
cel de al doilea rezervor care, se 
pare, urmează âceeași soartă ca 
și primul.

Să fie vorba* oare, de alte 
950 000 lei aruncați pe apa sîm- 
betei ? De uh aît termen de 
punere în funcțiune ?

— După cum se lucrează aici 
— ne spune în continuare tova
rășul director Crăciun, se pare 
că da. Și cred că promisiunea 
făcută de constructor cum că va 
fehiiina lucrarea pînă lâ începutul 
lui itiiie a.c., răinîne o simplă 
promisiune.

întrebăm, cu această ocazie, 
factorii mai susamintiți: Grupul 
de șantiere nr. 2—Bîrlad, bene
ficiarul lucrării — întreprinderea 
comunală din ,localitate și proiec
tantul — institutul de planificări, 
amenajări și construcții hidro
tehnice (IPCAH.) — București, 
cînd vor cădea, în sfîfșit, de 
acord, asupra uneia și aceleiași 
soluții: punerea în funcțiune a 
complexului de alimentaro cu 
apă din Bîrlad ?

MIHAI STOIAN
Reabilitarea unui haiduc

N. D. COCEA : Nu-mi pot lua nîdi angajamentul âceăta, cîtă 
vreme voi fi aci trimisul unui ziar.

POLIȚISTUL COROIU : (ridicînd din umeri) : Cu tot regre
tul meu, voi fi silit să vă trimit cu forța „la urmă“.

N. D. COCEA : Nu mă voi opune, în nici un caz, forței, și 
sînt la ordinele dv.

POLIȚISTUL COROIU : (după o clipă de gîndiră) : Nu acum..* 
mîine dimineață... pînă ce voi face formalitățile necesare.

Apoi, altă telegramă anunță redacția i

TELEGRAMA
NEAMȚ. 14 AUG. LUNI FIIND HRAMUL BISERICII DIN 

RĂUCEȘTI — COMUNA NATALĂ A LUI PANTELIMON — 
SE PREVEDE SOSIREA ACESTUIA PRIN APROPIERE. 

N. D. COCEA

UN HAIDUC ÎN SECOLUL XX l

(VERSIUNE PRESCURTATA)

MOLDOVA. Anul 1911. Haiducul Pantelimon e urmărit de 
jandarmi rurali, de polițiști și agențl secreți veniți tocmai de 
la București. Fără succes. Paralel eu toți aceștia — insă evi
dent cu alt scap — 1,1 continuă cercetările ,1 reporterul pe 
oare „Dimineața" l-a trimis pe urmele haiducului : N. D. Co
cea.

La numai cîtav* ore după acest dialog, Cocea e invitat la 
Corolu, șeful poliției din Tg. Neamț. După ce-1 întreabă de 
sănătate, cum se simte în oraș, dacă-i plac împrejurimile, măr
turisește, In sfirșlt, că nu mai trebuie si nu mai poate să stea 
in orașul păzit de poliția dumnealui. Răspunsul e net :

N D.COCEA : Intenția mea fermă e să stau și de aici înainte. 
POLIȚAIUL COROIU : Bine, rămîneți, dar luați-vă angaja

mentul că n-0 să treceți de bariere.
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Ipoteîele de acest tip fac ca, în orașele din nordul Moldovei, 
să se pară că s-a proclamat starea de asediu ; ceea ce nu-1 îm
piedică pe reporterul-detectiv să strige, în gura măre, că un 
„stol de agent! secret!" s-a lăsat asupra județului Neamț : un 
inspector general, un comisar special, o serie întreagă de a- 
genți și pseudo-agenți. Instalați în oraș ca la ei acasă, au 
pus stăpînire pe birouri, pe telegraf, pe telefoane, dau dispo
ziții, trag cu urechea șl Încasează diurne respectabile.

REPORTERUL : Ce caută oamenii aceștia aici ? S-ar fi cre
zut c-ău venit să-l descopere pe Pantelimon. Dă’ de unde! Au 
venit numai și numai ca să stingherească acțiunea jandarmilor 
(rivalitatea col. Berlescu — dl. Panaitescu), sau măcar să 11-1 
sufle de sub nas pe Pantelimon.

Oricum, pe teren se înfruntă efectiv două tabere : jandarmii 
șl agenții secreți. Imparțial, reporterul ii ascultă calm, atit pe 
unii, cît și pe ceilalți :

JANDARMII : (prin gura căpitanului Sandu Chiriac) Ce să 
fac ? Nu e vina mea... Dumnealor (agenții secreți) raportează 
telegrafic ceea ce află de la mine, și rapoartele mele, fiindcă 
merg cu poșta, ajung mai tîrziu. Colonelul meu — comandantul 
jandarmeriei — îmi reproșează că tint in urmă ! Eu muncesc 
zi și noapte, am o groază de cheltuieli suplimentare, necesitate
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ACEL HUI CE COMPROMIS
(Urmare din pag. I)

întrebat nimeni mai înainte ce și 
eum ne propunem*'). Atunci să 
mai rectificăm odată: după ce 
nu căzuseră de acord ci s-a făcut 
pur și simplu o repartizare și 
gata, au fost invitați într-o șe
dință toți („da, eram într-adevăr 
aproape toți : deputâți ai con
siliului municipal, secretari de 
partid, și de U.T.C. din întreprin
deri și instituții," directori de în
treprinderi, președinți de comitete 
de bloc și de comitete de 
stradă etc.“).

Bun ! înseamnă că la ședința 
aceea s-a spus : I.T.L. se ocupă 
de cutare obiectiv, Filatura de 
celălalt, O.C.L. de încă unul, 
U.T.C. de altul ș.a.m.d. . „Da, 
chiar așa s-a și făcut. Numai 
că în felul acesta, cînd am vrut 
noi într-o duminică să mobili
zăm organizația U.T.C. de la 
O.C.L., am întîmpinat greutăți 
fiindcă tinerii ieșiseră și Vineri și 
sîmbătă dih îndemnul ©onducerii 
instituției".

Pînă aici toate bune. Nu în
țelesesem însă un amănunt care 
era necesar pentru reconstituire : 
comitetul municipal U.T.C. a luat 
parte !a ședința amintită ?

„Bineînțeles, am fost prezenți 
și noi printre cei din sală. Cum 
altfel ?“

Atunci tocmai de aici pornește 
încurcătura, de la faptul că 
tovarășii din comitetul municipal 
U;T.C. s-au mulțumit doar să fia 
dice Inîna și să răspundă „pre
zent* oîhd li s-a strigat numele. 
Dar n-au schițat nici tin gest 
care să semnaleze confuziile 
efeate. Fără îndoială înfrumuse
țarea orașului e o treabă care 
privește întregul oraș în egală 
măsură, însă munca patriotică e 
prin definiție Un domeniu al 
tineretului. îi aparține printr-o 
tradiție pe care el singur și-ă 
creat-o. iar în cazul acesta 
comitetul municipal U.T.C. avea 
datoria să se afle tot timpul 
alături de Consiliul popular, de-a 
dreapta lui, în întregul proces de 
concepere și organizare a activi-
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tății patriotice. Âstfei s-ar fi 
putut impune printr-0 pfezența 
convingătoare și ar fi înlăturat 
din timp posibilitatea ca prin 
U.T.C. să se înțeleagă numai cei 
trei salariați ai comitetului mu
nicipal. Așa cum s-a procedat 
acum, U.T;G. a fost pus pe 
același plan ou orice altă între
prindere și în Consecință i s-ă 
repartizat un singur obiectiv. Dar 
U.T.C. nu se limitează doar la 
comitetul municipal, ci îi cu
prinde pe toți cei 5.700 de tineri, 
răspîndiți în toate întreprinderile, 
instituțiile și școlile orașului. Ceea 
ce înseamnă că organizației 
U.T.C., îi revenea de fapt mult 
mai miilt, în orice caz nu doar 
un singur obiectiv, ci o partici
pare însuflețită, dirijată direct de 
comitetul municipal la întreaga 
operă de înfrumusețate, de în
tinerire continuă a străzilor și 
parcurilor Lugojului.

Comitetul U.T.C. s-a mulțumit 
însă cu simpla participare fizică, 
lipsită de atitudine, a fost na un 
organizator direot, ci mai curând 
un spectator cuminte. Cel mult 
atitudinea sa a fost aceea de 
resemnare, de împăcare cu situa
ția, lucru pe care I-am sesizat și 
ndi în discuția purtată.

Am participat, de pildă, la două 
din acțiunile către care ne-au în-

demnat activiștii coifii0tUÎtii iiiti- 
nicipal U.T.C. Prirria a aVut loc 
într-o după âriiiâ2ă lâ pafeul 
Poștei după o ședință câre nti se 
mai ți’nusd. De îa ședință 
pînă la parc aii ajtihs însă din 
60 numai 30 de tineri; după o 
oră nici din ăceștla iiu mai erau 
decît 15. Și efeea ce făcuseră în
tre timp era doar că 2vîrliSefă 
pămînhil de colo ofevă mai încolo. 
Am stat de vorbă cu mum din- 
tfe cei țfrezenți 'și am aflat că 
aproape Aici unul nu știa că avea 
să vină și la o acțiune patriotică. 
Li; se spusese nuiiiai de ședință. 
„Noi. am anUnțat sGdffetârii să le 
comunice, dat s-aii gîndit pro
babil că nu o să mai vină nimeni > 
pe urmă” — ne-a spus VibtoT 
Gutei, activist ai comitetului 
municipal U.T.C. Cu d aseme
nea optică despre propria-i acti
vitate, cu această lipsă de în
credere în puterea de convingere 
a entuziasmului, cuvintele despre 
prestigiul acțiunilor, despre auto
ritatea prezenței tinerilor în viață 
orașului rămîn simple vorbe 
frumoase. A două Zi dimineața 
ne-am dus la I.T.L. la o altă 
acțiune de milncă patriotică. 
Vreo 20 de fete se îndeletniceau 
cu bîte ceva pe aleea bicicliștilor. 
Mai mult deoît atît, cirievâ căuta, 
să ne convingă că iriițiâfivâ apar
ține oOmîtetultii sindical în vreme 
ce noi am aflat că tndbiilifcârea se 
făcuse prin organizația de partid. 
Și când te gîndești că la munici
piu primisem asigurări ferme că 
eiste o acțiune eacltisiv a U.T.C. 1

în fața unor asemenea situații 
nu putem adăuga dfeclt un singur 
lucru : ceea ce trebuie să facă 
de urgență Comitetul municipal 
Lugoj al U.T.C. este să-și revizu
iască atitudinea Sa îii primtfl rînd 
și să preia așa cum este firesc 
conducerea tineretului din oraș 
fără să se mai împace ou com
promisul.

ARSENIE N1COLAE 
MAtALĂ DUMITRU 

TACC1U MIRCEA 
Văduva vasile

Casa părintească a lui Pantelimon din comuna Răuceștl 
de urmărirea lui Pantelimon, și totuși nu mi se acordă nici o 
diurnă. Aceasta e o nedreptate ! Un sublocotenent de jandarmi,; 
trimis cu delegație specială, are 10 lei diurnă, iar eu n-am nimic. 
Drept e ? Nu se mai poate face nimic și vina n-o poartă decît 
acești încurcă-lume, agenții secreți. Ziua-n amiaza mare, la o 
circiumă oarecare, s-au îmbătat și-au început să se bată cu 
pumnii în piept, față de toți cîți erau de față, jurîhdu-se ca 
ei îl vot prinde pe Pantelimon. Ba. se zice că unul din ageriți 
ar fi mirosit Gam pe une-i vizuina banditului, dar o vreme 
(tocmai bine cît i-a trebuit lui Pantelimon ca s-o șteargă) n-a 
spus nimic, de teamă să nu punem mîna pe el, noi, jandarmii.

DOMNII DE LA SIGURANȚA : Noi slntem enulii d-lui. Pa- 
naitescu* avem uri aef fin, știm Să zîmbim Intr-tul anume fel, 
dar știm și să privim pieziș, și rîdem de prostia jandarmilor, 
ca și de brutalitatea lor proverbială. Tactica noastră : șiretenia !
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Cu țăranul n-o scoți la capăt dacă-1 bați, că-i obișnuit și tace 
mîlc. Dacă-1 lei însă pe departe, și-1 momești, și i te pretinzi 
prieten, așa da, scoți ceva de la el. Și pe urmă n-ai decît să-l 
iei și la bătaie.

Dar reporterul ascultă de asemenea27) :
PARTEA ADVERSĂ (ȚĂRANII) : Trei țărani, suspectați că 

l-ar fi adăpostit pe Pantelimon, Sînt luațî cu duba da-âcasă și 
azvîrliți în arest* o dată c!u încă unul, necunoscut, care primea 
din mers pumni în cap și picioare în fund, cu duiumul. Omul 
se fringe pe podea, geme, înjură și se declară gata de răzbunare, 

.jiumai să -se vadă el înapoi în codru etc., etc. Pe urmă zice 
că-4-din Suceava,-că de tînăr i-au prigonit cei ăvuți fifrtdcă a 
fo<î"d6' ^hrtea țăranilor l^potfi^'ăfd'âdâȘÎlâf, că î-flte-6 primă
vară i- l-a scos soarta în cale pe Pantelimon, de -S-au legat frați 
de cruce, și cum de-atuftef nu 1-a jmaî fost dat să-l întîlneaseă, 
dar și-ar da și zece ani din viață, numai să-i strmga o dată, 
vîrtos, în brațe etc., etc. După care urmează un șir de întrebări 
rostite cu- aer feciorelnic : „Cam pe uride-0 fi?' Dâc-âm tull-o 
din pușcărie, în codru, la Pantelimon ?" etc., ătc. Țăranii însă 
stau neclintiri și întunecați2"). ' •

Așadar, peste toăte, reporterul incomod și indiscret folosește 
„zîZâniâ" dintre șeful Siguranței generale și inspectorul general 
al jandarmeriei. Să se descurce ei între ei. Fiind mai ocupați, 
poate că-i lasă ceva mai liber în mișcări. E și aceasta o tactică...

A DOUA VIZITA UA RAUCEȘTI
Cînd s-a dus prima dată în comuna Răucești, Codea tt-â putut 

Să stea de Vorbă și cu fratele mai mic âî lui Pantelimon, Niculae 
(de 18 ani); Tînărul mai era încă în mîna poliției. Câ să vorbeas
că cu el, dar și ca să facă rost de o semnătură autografă de-a 
lui Pantelimon, Cocea merge pentru a doua oară la Răucești 
însoțit de astă dată de avocatul Crețu. .

*’) Țăranul care îmi povestea scena âfitâ — splină N. D; Cocea — 
își netezea încetișor pletele cărunte, zîrtibea în barbă și mă privea 
în ochi cu ochii lui limpezi de inteligență și de vioiciune, pe cînd 
eu simțeam îri mine flerbînd revolta Că asupra Unor asemenea oa
meni, inteligerîți să cucerească o ltlme, «Hau năpustit. tesa- 
cele jandarmilor și spionajul imbecil și pervers al âgenților dlui Pa- 
naitescu.*•) „Au înțeles ce vrea surtucârul ăsta șiret ca oaia și nu-și dau 
măcar osteneala să-l spuie că 1-âm ghicit. îl lasă în plâta Domnului 
Să se 'SVÎrcOlească Și să creadă că e pișicher lucru mare ; și s© gîn- 
desc oamenii la necazurile, la truda șl la năpasta Cate Cade p6 țăran 
din cer senin". -

(Continuare în numărul de MARȚI)
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Conferința pe țară a U.A.P.
Joi, în cea de-a doua zi a 

Conferinței pe țară a Uniunii 
Artiștilor Plastici, care se des
fășoară în sala mică a Palatului, 
au continuat discuțiile generale. 
Au luat cuvîntul pictorul Corne- 
liu Baba, artist al poporului, ar
hitectul scenograf Ștefan Norris, 
pictorii Mihai Horea, Aurel Ciu- 
pe, maestru emerit al artei (Cluj), 
sculptorul Patriciu Mateescu, Ol
ga Horșia,- director adjunct al 
Direcției de artă populară din 
cadrul U.C.E.C.Q.M., pictorii 
Petre Hîrtopeanu (Iași), Camilian 
Demetrescu, Constantin Piliuță, 
Virgil Miu, Mircea Vărzaru 
(Constanța), criticul N. Argintes- 
c<i-Aniza, arhitectul scenograf 
Paul Bortndvschi, criticul Dan 
Hăulică, pictorii Traiân Brădean, 
Costin îoanid, sculptorul Oscar 
Han, maestru emerit al artei, pic
torii Virgtl Demetrescu-Duval, 
Marius Câtevifci, graficianul Oc- 
tav Grigorescu, scenograful Ion 
Oroveanu, graficianul Gheorghe 
Ivancerico, pictorul Pavel Codi
ță.

Conferința a fost ______
Pompiliu Macovei, președintele 
Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, Ion Iliescu, prim- 
secretar al C.C. al U.Ț.C^ mi
nistru pentru problemele, tinere
tului, prof, urțiv. dr. Jean Li- 
vescu, adjunct al ministrului în- 
vățăihîntuluij arh. Ascanio Da
mian, vicepreședinte al Uniunii 
Arhitecților.

în cuvîntul său, tovarășul Ion 
Iliescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru proble
mele tineretului, a transmis în 
numele Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, al 
întregului tineret al țării un căl
duros salut Conferinței pe țară a 
Uniunii Artiștilor Plastici.

Exprimînd prețuirea tineretu
lui pentru opera artiștilor noștri 
plastiei, care continuă filonul de 
aur al creației populare, tradițiile 
prestigioase ale artei românești și 
exprimă cu o înaltă măiestrie, în 
variate stiluri și modalități, viața 
și aspirațiile poporului, tovarășul 
Ion Iliescu a spus în continuare : 

Uniunea Tineretului Comunist 
își face o datorie de onoare din 
a cultiva în rîndul tinerilor 
respectul și dragostea pentru artă, 
interesul pentru o mai largă cu
noaștere și o mai bună înțelegere 
a creațiilor artistice. Tineretul 
nostru iubește faimosul, este re
ceptiv față de tot ce e autentic, 
nou, față de operele în care re
găsește climatul specific ambian
ței noastre sociale și naționale, 
față de operele care exprimă cele 
mai nobile idealuri ale contempo
raneității.

Subliniind faptul că în rîndul 
artiștilor plastici desfășoară o rod
nică activitate creatoare un nu
măr mare Je tineri,, cărora par
tidul și statul nostra le-au oferit 
multiple posibilități de afirmare 
înconjurindu-i cu atenție și sti-
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salutată de

mă, sprfjimndu-i eficient în efor
tul lor creator, tovarășul Ion Ili
escu a arătat că pentru a duce 
mai departe realizările predece
sorilor, tineretul creator, izvor 
nesecat de talente, trebuie să se 
călăuzească în permanență de 
conștiința înaltei răspunderi a 
artistului, care izvorăște din mi
siunea deosebită a artei în socie
tate.

în strînsă colaborare cu Uni
unea Artiștilor Plastici și Comite
tul de Stat pentru Cultură și 
Artă — a spus în încheiere vor
bitorul — Uniunea Tineretului 
Comunist se străduie să acorde 
sprijinul său tinerilor artiști în 
cunoașterea aprofundată a vieții, 
a țării, a realizărilor poporului 
nostru, pentru afirmarea plenară 
a talentului lor prin exprimarea 
într-un stil personal a realității 
bogate, dinamice, complexe a 
țării și oamenilor care construiesc, 
a ideilor generoase ale epocii în 
care trăim.

Discuțiile au prilejuit un 
schimb larg de opihii în proble
me multiple și Variate ale mișcă
rii plastice din țâra noastră. Vor
bitorii au subliniat evoluția com
plexă â artei românești contem
porane și făptui că artiștii, din 
toate generațiile, au simțit în 
activitatea lor prețuirea deosebită 
pe oare partidul și statul o acor
dă creatorilor și rolului lor în so
cietatea socialistă.

Din discuții s-a conturat faptul 
că Direcția artelor plastice din 
Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă și Uniunea Artiștilor Plas
tici au datoria să-și îndeplinească 
mai bine răspunderile ce le au în 
ce privește sprijinirea evoluției 
creației și difuzării roadelor a- 
cestei creații. Se impune, au su
bliniat unii vorbitori, îmbunătă
țirea activității de achiziție care 
să contribuie la promovarea ce
lor mai valoroase realizări ale ar
tei noastre contemporane. Drep
tul de a folosi banul public nu 
trebuie transformat într-o atitu
dine filantropică, atitudine care 
nu poate decît să dăuneze artei. 
Pe de altă parte, în discuții s-au 
propus forme mai eficiente de sti
mulare a achizițiilor de opere 
contemporane de către particu
larii amatori de artă.

Numeroși vorbitori au solicitat 
o cunoaștere mai aprofundată din 
partea conducerii Uniunii â acti
vității creatorilor din alte orașe 
ale țării, a problemelor care îi 
frămîntă, acordîndu-se astfel pro
vinciei importanța pe care o are 
ca factor de cultură națională- 
S-a remarcat că filialele Uniunii 
și Comitetele județene de cultură 
și artă ar trebui să stimuleze cu 
mai multă grija tradițiile artistice 
locale cristalizate de-a lungul is
toriei culturii noastre. în mu
zeele din țară va trebui să-și 
capete locul potrivit operele 
reprezentînd tradiția sau crea
ția actuală locâlă, aparținînd
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artiștilor români și ai naționalită
ților conlocuitoare, care își des
fășoară ^forturile lor creatoare, în 
vastul curent al culturii socialiste 
pe care o făurește întregul nos
tru popor.

S-a remarcat, în cursul dezba
terilor, că arta decorativă — a- 
cest gen care se adresează direct 
marelui public—este încă tratată 
ca o soră vitregă, nu i se acordă 
importanța cuvenită. Artiștii de
coratori sînt chemați să înfrumu
sețeze în permanență mediul am
biant, apropiind tot mai mult 
arta de marele 
pus amenajarea 
creație, crearea 
ale de estetică 
unui atelier de 
perimentări în acest domeniu 
necesitatea unei legături mai 
strînse între artiștii decoratori și 
fabricii.

A fost criticat faptul că sceno
grafiei nu i s-a rezervat locul cu
venit în raportul comitetului, ce
ea ce relevă necesitatea unei mai 
atente priviri asupra acestui gen 
în care avem cert© realizări și 
talente.

Referindu-se la problemele cri
ticii de artă, o serie de vorbitori 
și-âu exprimat dezacordul cu ten
dințele de inventariere și etiche
tare a operei și artistului, ca și 
cu excesiva teoretizare. Pe de 
altă parte — s-a remarcat în tim
pul dezbaterilor — atmosfera de 
creație este uneori tulburată de 
preocupări mărunte, discuții ste
rile departe de problemele artei, 
în care se consumă energiile alt
fel decît la șevalet. în același 
timp, n-a fost trecută cu vederea 
nici tendința de căpătuială, de 
favorizare și autofavorizare care 
este străină de etica artistică. A- 
semenea practici pot avea efecte 
nedorite și asupra tinerei gene
rații de artiști, care are nevoie, 
în primul rînd, de mare atenție 
și sprijin în cunoașterea jaloane
lor artei, în menținerea sincerită
ții și dragostei sale de frumos și 
orientarea sa către reala împli
nire artistică.

Au reținut atenția participan- 
ților referirile la formarea și pro
movarea tinerilor artiști, reeoman- 
dîndu-se în această direcție o 
mai atentă îndrumare și valori
ficare a posibilităților absolven
ților institutelor de artă. S-a snus 
că tinerele talente trebuie edu
cate cu mai multă stăruință în 
spiritul unei înalte etici profesio
nale.

în cadrul lucrărilor Conferin
ței a fost exnrimată părerea că 
Uniunea Artiștilor Plastici, co
mitetul de conducere ce va
fi ales trebuie să asigure o mun
că colectivă mai operativă și 
ef’cientă, aXată în permanență ne 
cele mai importante probleme de 
rezolvarea cărora depinde înain
tarea întregului front al creației 
noastre plastice.

După închejerea dezbaterilor, 
delegații la conferință au votat 
r»np1 statut al Uniunii Artiștilor 
Plastici.

Lucrările Conferinței continuă. 
(Agerpres)

(Urmare din pag. J)
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mult 
public. S-a pro- 
unor ateliere de 
unei școli speci- 
industrială și a 
cercetări și ex-

torii au făcut urări pentru prie
tenia și dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două țări, pentru pros
peritatea popoarelor român și so
malez, pentru pace și progres în 
lumea întreagă.

După dejun, oaspeții au vizi
tat Uzina de tractoare, unde au 
fost întîmpinați de Mihai Ma
rinescu, ministrul industriei cons
trucțiilor de mașini. Directorul 
general al uzinei a evocat în sec
vențe elocvente istoricul tracto
rului românesc al cărui act de 
naștere a fost semnat la Brașov 
cu aproape două decenii în ur
mă. A reținut atenția faptul că 
în acest răstimp producția a 
crescut de 70 de ori și ca de pe 
banda de montaj a uzinei au ie
șit peste 200 000 de tractoare, 
dintre care o parte au fost ex
portate în circa 50 de țări.

Oaspeții s-au interesat de po
sibilitățile de adaptare a tractoa
relor românești la diferite tere
nuri și lucrări agricole, precum 
și de unele aspecte privind achi
ziționarea lor pe piețe străine.

La solicitarea doamnei Shermar- 
ke au fost prezentate unele da
te despre munca femeilor în in
dustria brașovean». După vizita
rea secțiilor motoare și de mon
taje a urmat prezentarea cîtorva 
dintre noile tipuri de tractoare.

înainte de plecare, președinte
le Somaliei a înscris în cartea de 
onoare a uzinei cuvinte de apre
ciere la adresa calității tractoare
lor românești, exprimîndu-și spe
ranța că va vedea lucrind pe 
solul patriei sale aceste tractoare, 
care vor sosi în cadrul colaboră
rii româno-somaleze.

Seara, oaspeții s-au înapoiat în 
Capitală, trecînd prin munici
piul Ploiești. Aici, ca și pe în
tregul traseu numeroși oameni ai 
muncii i-au salutat călduros.

în timpul vizitei solii poporu
lui somalez au fost însoțiți de 
Ștefan Peterfi, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Constantin 
Stătescu, 
de Stat, 
junet al 
externe, 
tăți.

secretarul Consiliului 
Petru Burlacu, ad- 
ministrului afacerilor 
și de alte oficiali-

(Agerpres)

INFORMAȚII
Ambasadorul Republicii Cuba 

la București, Manuel Yepe Me
nendez, a oferit joi o masă în sa
loanele restaurantului Athenee 
Palace, cu prilejul vizitei în țara 
noastră a delegației guvernamen
tale cubaneze, condusă de Arturo 
Guzman» ministrul minelor, com
bustibilului și metalurgiei.

Au participat Gheorghe Bădu- 
lescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Bujor Almășan, 
ministrul minelor, și alte persoane 
oficiale.

★
In baza prevederilor planului 

privind aplicarea acordului de 
colaborare culturală și științi
fică între Republica Socialista 
România și Republica Populară 
Bulgaria pe anii 1967—1968, la 
18 aprilie a fost semnat la 
București un protocol adițional 
pentru completarea înțelegerii 
de colaborare pe anul 1968 între 
uniunile scriitorilor din cele 
două țări.

Protocolul a fost semnat de 
Simion Pop. vicepreședinte al 
Uniunii scriitorilor din Româ
nia și de Bojidar Bojilov, mem
bru al conducerii Uniunii scrii
torilor din Bulgaria.

La semnare au fost de față 
acad. Zaharia Stancu, președin
tele Uniunii scriitorilor din Ro
mânia, membri ai conducerii u- 
niunii. precum și membri 
Ambăsadei R. P. Bulgaria 
București.

★
Joi dimineața a părăsit Capita

la îndreptîndu-se spre Istanbul 
ansamblul folcloric al Centrului

ai 
la

Universitar Iași, care, la invitația a 
Uniunii studenților de la institu- " 
tul „Robert College", va partici
pa, în perioada 20—26 aprilie A 
a.c., la festivitățile organizate în v 
cadrul celei de a II-a Săptămîni 
culturale anuale. A

★

Joi după amiază a sosit în Ca- £ 
pîtală o delegație a Uniunii Ti
neretului Cehoslovac (C.S.M.), 
condusă de Miloslav Hlăsek, vi- 
cepreședmte al C.S.M., care va 
face o vizită în țara noastră. g

La sosire, pe aeroportul Bă
noasa oaspeții au fost întîmpinați 
de Iosif Walter, secretar al C.C 9 
al U.T.C., de activiști ai C.C. al 
U.T.C.

★

în pavilionul A al Complexu- A 
ltii central de expoziții din Bucu- " 
rești, a fost deschisă expoziția de 
aparate de măsurat, organizată A 
de întreprinderea ungară de co- w 
merț exterior METRIMPEX. Ex
poziția este deschisă pînă Ia 26 A 
aprilie, zilnic între orele 10—18.

*
Uniunii Ziariștilor 
a avut loc o masă

Comitetul Uniunii Artiștilor 
Plastici, în ședința sa plenară, a 
acordat premiile Uniunii pe anul 
1967.

Premiul Uniunii Artiștilor Plas
tici a fost decernat pictorului Ion 
Musceleanu pentru lucrările sale 
realizate în cursul anului 1967 
și pentru expozițiile personale 
deschise în același an la Bucu
rești și Menton (Franța).

Pe diferite genuri de creație 
au fost atribuite următoarele 
premii :

LA PICTURĂ : I — Constan
tin Piliuță și Marius Cilievici ; 
II — Constantin Blendea ; III — 
Adrian Pnîoleanu, Sever Mer- 
meze, Mihai Olosz, Henry Ma- 
vrodin. LA SCULPTURĂ s I — 
Ovidiu Maitec, Andras Koss î III 
— Mircea Ștefănescu, Vasilica 
Marinescu Kaznovschi. LA GRA
FICĂ • I — Marcela Cordescu 
și Vasile Dobrian ; II — Nico-

ției de la 1848, concomitent cu 
dezvoltarea relațiilor capita
liste, crește lupta țăranilor 
dăcași, se înmulțesc cazurile de 
fugă de pe moșii, împotrivirile 
la plata dărilor, izbucnesc tot 
mai multe revolte locale.

Rolul conducător al luptei 
pentru abolirea feudalismului 
și înlăturarea stăpînirii străine 
i-a revenit burgheziei, dar forța 
socială în revoluție a constitu
it-o țărănime^, care forma ma
joritatea populației din Princi
patele Române și era stăpînită 
de un adine spirit de revoltă 
împotriva grelelor condiții de 
muncă și de viață înăsprite de 
prevederile Regulamentului 
Organic. La orașe, revoluția a 
fost sprijinită de toate catego
riile sociale interesate în des
ființarea relațiilor feudale și 
dezvoltarea noilor relații de 
producție capitaliste : negustori, 
comercianți, meseriași, lucră
tori, acestora alăturîndu-li-se 
intelectualii.

Principalele sarcini puse în

La sediul 
din Capitală 
rotundă cu tema „Probleme ac- 
tuale și de perspectivă apropiată 
ale energeticii românești ' Îd'a sebită 
știință, tehnică și industrie în lu- - 
mina particularităților și dezvol
tării ei pe plan mondial".

• fața revoluției de Ia 1848 erau : 
desființarea feudalismului, de
mocratizarea statului, împroprie
tărirea țăranilor și înlăturarea 

1 jugului străin care apăsa româ
nii din teritoriile ocupate. Ală
turi de aceste sarcini, realizarea 

I unității naționale era, de ase
menea, un deziderat major.

în martie 1848, la Iași, izbuc
nește o mișcare revoluționară 
urmărind să înlăture de la 
cîrma țării domnia tiranică a 
lui Mihail Sturdza și a boieri
mii conservatoare, cu scopul de 
a dezvolta în viitor lupta revo
luționară pentru înlăturarea 
orînduirii feudale. Caracterul 
revoluționar al acestei mișcări 
a fost, însă, limitat, determinat 
de slăbiciunea burgheziei și de 
colaborarea ei cu boierimea li
berală moderată, interesată și 
ea, în instaurarea noii orîndu- 
iri, dar pe calea reformelor, 
ceea ce a dus la neintroducerea, 
în petiția către domnitor, a 
cerinței desființării servitutilor 
feudale și împroprietăririi țăra
nilor cu pămînt. Dar, îafrînge- 
rea mișcării n-a însemnat și 
sfîrșitul luptei revoluționare din 
Moldova în 1848. în trecerea 
spre cea de-a doua etapă, în 
programele și proiectele ela
borate de conducătorii ei, ca și 
în rîndul maselor, se clarifică 
tot mai mult dorința de a con
tinua revoluția. Contactul pe 
care-1 iau moldovenii cu revo
luționarii din Tara Românească 
și Transilvania, izbucnirea re
voluției în aceste provincii în
tăresc convingerea în necesita
tea luptei comune.

în broșura intitulată „în nu
mele Moldovei, a omenirii și a 
lui Dumnezeu", V. Alecsandri 
se adresează „fraților 
din toată România4* — 
înseamnă că se făcea 
rea pentru o mișcare 
cu muntenii și transilvănenii — 
iar în „Proclamația partidului 

.național din Moldova către ro
mâni44 se acorda o atenție deo- 

î „locuitorilor săteni**, 
cărora li se promitea „un viitor 
frumos și fericit". Cel mal îna- 

W intat program revoluționar

români 
ceea ce 
pregăti- 
eomună

moldovean este, însă, cel inti
tulat oPrințipiîle noastre pen
tru reformarea patriei11, redac
tat la Brașov la 12/24 mai 1848, 
program care înscrie abolirea 
privilegiilor feudale, desființa
rea iobăgiei și împroprietărirea 
țăranilor „fără nici un fel de 
răscumpărare din partea lor", 
aproape în aceiași termeni ca 
Protocolul de la Blaj care 
cerea fără întîrziere desființa
rea iobăgiei fără nici o despă
gubire din partea țăranilor io
bagi11. Pentru prima dată se 
pune, într-un program de re
forme, problema unirii și inde
pendenței naționale, punctul al 
6-lea prevățînd „Unirea Moldo
vei cu Valahia într-un singur 
stat neatîrnat românesc41. în 
„Dorințele partidei ' naționale 
în Moldova11, text redactat de 
Mihail Kogălniceanu la Cernă
uți, este expus un larg program 
de revendicări sociale și poli
tice, avînd la bază „prințipiile" 
elaborate la Brașov, în care se 
precizează „că nu este omenesc 
ca omul să exploateze pe om, 
ca cei mulți să fie instrumen
tele de muncă ale celor puțini" 
și că unirea celor două țări ro
mâne este „cheia bolții fără de 
care s-ar prăbuși tot edificiul 
național4*.

în Tara Românească, revolu
ția izbucnește pe pămîntul Ol
teniei, la Izlaz, în ziua de 9 
iunie 1848. încă din primul 
moment, datorită celor 22 de 
articole care prevăd un larg 
program de înnoiri politice și 
sociale, revoluția reușește să-și 
atragă sprijinul maselor, pre- 
văzînd schimbările cerute de 
popor, în general, și de burghe
zie și boierimea liberală, în 
special. în primul articol este 
formulată revendicarea cu pri
vire la independența „adminis
trativă și legislativa44 a țării și 
neamestecul nici unei puteri 
din afară, marcînd un pas spre 
independența națională. Punc
tele înscrise în fruntea procla
mației cuprind desființarea 
privilegiilor feudale și schim
barea vechilor instituții cen
trale ale statului, printr-o lăr
gire a bazei lor.

Nicolae Bălcescu, analizînd 
mai tîrziu conținutul Proclama
ției de la Izlaz, aprecia că 
„era dezvoltarea progresivă a 
revoluției din 1821, era de a 
organiza democrația și de a 
dezrobi pe țăran, făcîndu-1 pro
prietar. într-un cuvînt, trebuia 
să fie o revoluție democratică 
și socială4*.

Victorioasă, timp de peste 
trei luni de zile, sprijinită de 
masa țăranilor și de pături largi 
sociale din orașele țării, revolu
ția din Țara Românească — 
deși înfrîntă prin trădarea ma
jorității burgheziei și prin in
vazia masivă a armatelor oto
mane și țariste — a deschis 
drum luptei pentru înfăptuirea 
statului național român, inde
pendent.

In. tot timpul cît a durat 
lupta revoluționară, între cele 
trei țări române au exfctat 
strînse legături. Lupta revolu
ționară a românilor din Tran
silvania a trezit în Țara Româ
nească speranța unirii întregu
lui popor român, în vreme ce 
românii de peste Carpați urmă
reau cu cea mai mare atenție 
mișcarea revoluționară din 
Moldova și revoluția din Tare 
Românească. In articolul „Tara 
Românească și Moldova4*, apă
rut în „Gazeta de Transilvania" 
se arăta că „Publicul stă să ne 
scoată din casă cu silirea de a 
împărtăși 
pate4*.

Alături 
luționâri, , _
de la Blaj, din zilele de 3—5 
mai 1848, pe Cîmpia Libertății, 
au participat peste 40 000 de ță
rani care au strigat într-un 
glas : „Noi vrem să ne unim cu 
țara4*.

între 20 iunie și 2 iulie 1848, 
August Treboniu Laurian îi 
scria lui Nicolae Bălcescu : 
„Ar trebui să stăruim ca să 
facem un congres general din
tre toți românii. Ințelegeți-vă 
cu toți patrioții cei vrednici și 
să ne scrieți44. Iar Golescu 
(Negru), constatînd însuflețirea 
generală între români propu
nea : „Bălcescule, a sosit timpul 
ca să organizăm o frăție se
cretă și grandioasă, care să se 
întindă peste toate părțile Ro
mâniei și să aibe cîțiva capi în 
fiecare province, iar centrul ei 
în București, unde este și mai 
multă libertate de acțiune*4.

în timpul revoluției, un nu
măr însemnat de transilvăneni 
au luptat în Tara Românească, 
în calitate de comisari de pro
pagandă, pentru pătrunderea 
ideilor constituției în rîndurile 
maselor populare. Astfel, în 
Oltenia întîlnim pe Florian Aa
ron, Alex. Bătrîneanu, Eremia 
Verzea ș.a Ei au ridicat legătu
rile dintre românii de pe o 
parte și alta a Carpaților, la 
cea mai curată expresie a 
luptei comune pentru unitatea 
politică națională.

Revoluția de la 1848 a fost 
înfrîntă și nu și-a împlinit 
idealurile de luptă din cauze 
legate de nerezolvarea imediată 
a unor 
esențiale, _  ________
burgheziei și de intervenția ar
matelor otomană și țaristă ; în 
Transilvania s-au adăugat și 
neînțelegerile dintre revoluțio
narii români și maghiari.

Evenimentele care au urmat 
anului revoluționar 1848 —
Unirea Principatelor Române, 
dobîndiraa independenței de 
stat și desăvîrșirea unității na
ționale a României, în 1918 — 
demonstrează că revoluția de la 
1848 a dat un deosebit impuls 
spiritului revoluționar al mase
lor și luptei lor pentru unitate, 
libertate și independență națio
nală.

din vecinele Princi-

de conducătorii revo- 
la adunarea națională

revendicări sociale 
de inconsecvența

E L AN UL
TINEREȚII

cipanți la expoziția 
Tineretului Uniunii.

lae Saftoiu, Ana-Maria Smigel- 
schi, Vasile Pintea ; III — Mag
da Ardeleana, VintHă Făcăianu; 
LA ARTĂ DECORATIVĂ : I - 
Teodora Stendl ; II — Florica 
Farcașu și Lena Constante ; III 
— Zizî Frențhi. LA ARTĂ MO
NUMENTALĂ : I — Pani Vasi- 
lescu ; II — colectivului de pic
tori : Fodor Kalman, Szilagy A- 
dalbert Szilagy Geza, Bianu Ele
na, Fodor Frieda, Maty as Iosif, 
Nagy Ervin, Szlamka Adalbert, 
Tellman Iosif. LA SCENOGRA
FIE : I — Hristofenia Cazacu. 
LA CRITICĂ : I — Vasile Dră
guț. PREMIUL SPECIAL (pen
tru activitate deosebită în Filiala 
U. A. P. Iași) — a fost acordat 
pictorului și graficianului Victor 
Mihăilescu Craiu

Au fost atribuite, de asemenea, 
mențiuni unor tineri artiști parti- 

i Cenaclului

(Urmare din pag. .1)

Plenara Consiliului Național 
Organizației Pionierilor

în ziua de 18 aprilie a.c. a 
avut loc plenara Consiliului Na
țional al Organizației Pionierilor, ’ 
care a dezbătut activitatea spor
tivă și turistică desfășurată în 
rîndul pionierilor și școlarilor.

Evidențiind experiența și suc
cesele obținute în activitatea 
sportivă și turistică din cadrul 
detașamentelor și unităților de 
pionieri, participanții la dezbateri 
au subliniat sarcinile specifice care 
decurg din hotărîrile și indicațiile 
conducerii de partid și de stat 
referitoare la dezvoltarea educa
ției fizice, sportului și turismului,- 
făcînd numeroase propuneri me- • 
nite să asigure perfecționarea și

a acestordezvoltarea continuă 
activități.

La plenară au mai luat parte, 
ca invitați, conducători ai unoi 
instituții centrale și organizații 
obștești, președinți ai. consiliilor 

. județene ale organizației pionie
rilor, comandanți de unități și de
tașamente, profesori de educație 
fizică, reprezentanți ai presei ceu- 
trale. pedagogice și pionierești.

în încheierea lucrărilor. ple
nara a adoptat recomandări cu 
privire la sarcinile care revin 
consiliilor pionierești, comandan
ților de unități și detașamente în 
vederea îmbunătățirii acestei im
portante laturi a activității pio
nierești.

• SPORT • SPORT •
Speranțe pentru finală

JURISTUL
Aseară, în sala Dinamo din 

Capitală, s-a disputat prima 
partidă dintre echipele Di
namo București și Legia 
Varșovia contînd pentru se
mifinalele Cupei campionilor 
europeni la volei masculin. 
Rezultatul final, 3—0 (la 13, 
8, 10), favorabil sportivilor 
noștri, a fost obținut la ca
pătul unui joc animat, pre
sărat cu numeroase faze reu
șite de volei autentic. Dina- 
moviștii nu au oferit, totuși, 
o evoluție pe măsura poten
țialului lor maxim. Excep- 
tînd jocul în linia a doua și, 
parțial, atacul ei au comis 
unele Inexactități de blocaj 
și plasarea unor mingi de fi
nețe, lucru de care au profi
tat Voleibaliștii polonezi. Ju
cătorii oaspeți alcătuiesc o 
formație robustă, cu cel pu- 
țin doi trăgători remarcabili»

care probabil, pe teren pro
priu vor crea mult mai mul
te dificultăți dinamoviștilor. 
Să nu trecem cu vederea 
faptul Că meciul, deși cîștigat 
Ia zero, a însemnat luptă 
strînsă în fiecare set, și mai 
ales, în al treilea, cînd ele
vii antrenorului Sebastian 
Mihăilescu s-au desprins în 
ciștigători cu destule efor
turi.

Corbeanu, Co»anici și 
Schreiber, care ieri ni s-au 
părut cei mai buni, mai au 
un scurt răgaz pînă la me
ciul retur pentru ca, împreu
nă cu colegii lor de echipă, 
să mai efectueze unele retu
șuri în jocul team-ului dina- 
movist. Calificarea în finala 
C.C.E. le este, acum, un lu
cru la îndemînă...

VIOREL BABA

Un grup de tineri aflați într-o 
unitate militară din Cluj, 
ne-au pu» deunăzi, într-o scri
soare, mai multe întrebări. Iată 
ce le răspunde colaboratorul 
nostru, procurorul VICTOR PO
PESCU :

Cele 8 întrebări pe care ni 
le-ați adresat, pot fi, de fapt, 
înmănunchiate într-una singură: 
Ce obligații are o întreprindere 
sau o instituție față de tineri, 
atunci cînd aceștia se întorc 
după ce șl-au satisfăcut servi
ciul militar ? Problemele la 
care vă referiți sînt reglemen
tate de Codul Muncii în artico
lele 102 și 136, aliniatul 2, care 
prevăd că cei ce angajează, 
sînt obligați să primească în 
muncă pe tinerii care după în
deplinirea serviciului militar se 
reîntorc la acele unități de Ia 
care au plecat și solicită reîn
cadrarea în postul avut sau unul

echivalent. De precizat, însă, că 
vom încerca să le trecem pe 
scurt în revistă. Primul lucru se 
referă la faptul că textele mai 
sus menționate și circulara Co
mitetului de Stat pentru Muncă 
și Salarii și a Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sin
dicatelor, nr. 23245 din 15 decem
brie 1961, nu prevăd termenul 
în care angajații trebuie să 
revină la locul .de muncâ după 
satisfacerea stagiului militar. 
De aceea, Tribunalul Suprem, 
interpretînd prevederile art 133 
din Codul Muncii a decis că 
angajații în cauză pot cere re
încadrarea într-un răstimp nu 
mai mare de 90 de zile de la 
lăsarea la vatră.

De asemenea, art. 651 din De
cretul nr. 687/1964 pentru re
glementarea îndeplinirii servi
ciului militar, prevede că an-

gajațn care au fost lăsați la 
vatră înăuntrul termenului de 
60 de zile de la data încorpo
rării, trebuie să se prezinte la 
locul de muncă în cel mult 10 
zile de la lăsarea la vatră, fără 
însă a depăși termenul inițial 
de 60 de zile, socotit de la data 
încorporării.

S-ar putea Insă întîmpla ca 
unitatea să n-aibă posturi va
cante similare cu funcția deți
nută anterior de angajat. In
tr-un asemenea caz, ea îi poate 
oferi orice post, pentru că le
gea nu prevede posibilitatea 
desfacerii contractului de mun
că a angajaților care au ocu
pat postul rămas liber prin în
corporarea altui angajat. Acest 
lucru se întîmplă din motive 
lesne de înțeles : unitatea nu 
este obligată să păstreze ne
ocupat postul celui care a ple
cat să-și satisfacă serviciul mi
litar peste termenul prevăzut de 
lege. Dacă unitatea unde 
ați lucrat are posturi vacante, 
dar refuză totuși, din diverse 
motive, angajarea — caz destul 
de rar întîmplat — fostul anga
jat poate să se adreseze comi-

siei pentru soluționarea litigiilor 
de muncă spre a se dispune reîn
cadrarea sa în muncă pe func
ția avută sau pe alta similară. 
Același lucru îl poate face an
gajatul, dacă unitatea i-a des
făcut contractul de muncă îna
inte de îndeplinirea termenului 
de 60 de zile, de la data pre
văzută în Ordinul de chemare 
și dacă în acest timp a fost lă
sat la vatră.

în problema transferului, este 
de precizat, de asemenea, că ce
rerea angajatului poate fi satis
făcută numai dacă au fost 
lăsați la vatră în termen de 60 
de zile de la data prevăzută în 
ordinul de chemare, pentru 
că pe această perioadă, legea 
prevede că unitatea nu poate 
să le desfacă contractul de 
muncă. Peste acest termen se 
poate 
jaților 
muncă 
ciulul
fost reîncadrați,
timpul cît au satisfăcut servi
ciul militar ei au pierdut cali
tatea de angajați.

acorda transferul anga- 
care revin la locul de 
după satisfacerea servi- 
mllitar numai dacă au 

deoarece, în

tinerii înșiși. Firea lor atît de va
riată, izvorînd nu o dată dintr-o 
moștenire biologică și socială in
suficient adaptată noilor condiții 
de viață ; mediul înconjurător —- 
părinți, rude, colegi și profesori 
— nu o dată inegal în înțelegere 
și comportare, pot stînjeni, dacă 
nu chiar devia, cele mai fru
moase năzuințe ale unor tineri. 
Se cuvine deci să-i ajutăm, mă
car în măsura puterii noastre de 
convingere. Se cuvine deci să le 
arătăm că pasiunea proprie ti
nereții lor este nu numai ceva 
firesc, dar și frumos, că genero
zitatea, care înflorește pentru în- 
tîia oară cu adevărat la vîrsta 
lor, că „foamea de iubire", ade
seori tulburătoare, a fost și va 
rămîne un act de dăruire și de 
înțelegere a propriei ființe în 
marea armonie universală, cîn- 
tată de poeți și descoperită de în- 
vățați. Trebuie să le arătăm și 
putem adeseori să-i convingem 
că acest elan cîștigă în intensita
te pe măsură ce îmbrățișează a- 
cele forme de manifestare, care 
au adus nu numai individului, 
dar întregii colectivități umane 
un spor de progres și de înflo
rire. Intr-adevăr, oricît ar părea 
de curios și indiferent de for
ma individualistă, uneori anarhi
că, în care se manifestă această 
nevoie de dăruire — sentimen
tul datoriei nu lipsește din acest 
complex de fenomene psihice, ce 
întovărășesc adolescența și tine
rețea. Și ceea ce e mai încura
jator, acest sentiment al datoriei 
crește spontan și cu atît mai mult 
cînd este solicitat cu încredere 
și pricenere.

A-și făuri o profesiune, a o 
stăpîni bine pentru a deveni fo
lositor întregii societăți, nu sînt 
idei străine de sufletul și de ela
nul propriu tinereții. Dimpotri
vă : putem afirma ca și din 
punctul de vedere al entuzias
mului și din acela al numărului, 
tinerii pot fi mai repede și mai 
viu atrași spre astfel de nobile 
ambiții, decît cei care, intrați pe 
făgașul Vieții, pierd adesea difi 
intensitatea primelor lor năzuin
țe. Marea problemă a celor mai 
mulți dintre tineri nu este aceea 
a lipsei de entuziasm și de gene
ros elan, ci aceea a stăruinței, a 
tenacității, care singure pot asi
gura celui mai frumos dintre 1- 
dealuri drumul realizării. Orice 
profesiune bine învățată, pusă 
în slujba societății, poate fi fă
cută ca un act de dăruire, ca un 
răspuns al fiecărui individ față 
de societatea în mijlocul căreia a 
crescut și a trăit. Vîrsta marilor 
idealuri nu respinge a priori ast
fel de forme de devotament, în 
aparență minore și nu o dată con
siderate monotone în desfășura
rea lor, lipsită cel mai adesea de 
marile contraste. Setea de mani
festare, firească tuturor tinerilor 
sănătoși, poate fi canalizată, de-

sigur, în parte, și pe făgașul unei 
activități profesionale, în care e- 
fortal individual poate îmbrăca 
haina unui respect și a unui e- 
lan generos față de ceilalți se
meni ai tai* Un viitor medic, ce 
va avea să aline atîtea suferințe, 
un viitor inginer, ce va avea să 
realizeze în folosul omenirii toa
te minunile tehnicii modeme, un 
viitor om de știință, ce va avea 
să deslușească tainele lumii, un 
viitor profesor în grija căruia 
vor fi lăsate noile generații, un 
viitor maestru al marilor noastre 
uzine, toți trebuie și pot fi co
vin,și că nu irosesc nimic din bo
găția elanului lor dacă și-I în
dreaptă în egală măsură si în al
te direcții decît cele exclusiv și 
integral lirice.

Exemple ? Sînt atît dc nume
roase ! îmi place totuși să rea
mintesc tuturor tinerilor din ța
ra mea, cuvintele marelui învățat 
istoric și arheolog, V. Pârvan, 
care n-a obosit niciodtă sa predice 
dreptatea pentru toți oamenii și 
dragostea de muncă :

„Să muncim în libertate, să 
creăm în libertate, e să cîntăm 
vieții cel mai frumos imn pe ca
re l-ar putea sufletul nostru cu
prinde în adîncurile lui. Munca 
e ritmul vieții. Ea dă ca și li
bertatea tărie și frumusețe și ca
racter propriu ființei noastre. Ea 
aprinde în noi lumina aceea ce
rească de care se luminează toți 
cei mai slăbi îil jurul nostru și 
car°, recunoscători, înconjură cu 
iubirea lor lumina mai puternică 
a sufletului nostru. Iar multa 
muncă a milioanelor de lucrători 
harnici, luminează omenirea ca 
soarele în amiază. Și ritmului e- 
tem în care poartă luminile in
finite în cosmos îi stă, în măr
ginirea lui, cu vrednicie alăturea, 
ritmul veșnic în care umanitatea 
își treoe sîrguința ei luminoasă 
de la veac la veac și de la mile
niu la mileniu".

Exploziile entuziasmului juve
nil nu exclud deci răbdarea unei 
îndelungi pregătiri, dacă la ca
pătul ei se menține vie flacăra 
unei dăruiri, pe care tinerețea 
simte nevoia să o facă și, în 
fond, o face adesea. „Setea de iu
bire , firească și legitimă, nu se 
manifestă în chip necesar în sen
sul limitării obiectivelor sale, mai 
imediate sau mai apropiate. 
Spunea odată înțeleptul Socrate : 
„a cunoaște binele, este și a fa
ce binele". în măsura în care 
tinerii, cu mintea și cu inima 
proaspătă, se vor gîndi mai cu 
atenție la bucuria vieții lor de
pline, se vor convinge că a-și fă
uri, conștient și tenace, o pro
fesiune — indiferent care va ii 
ea, — a o pune în serviciul uma
nității, căreia tineretul i-a dăruit 
mai des de cît se crede îndeob
ște tot elanul și generozitatea sa, 
în egală măsură vor avea și bu
curia datoriei împlinite, fără de 
care cu adevărat viața este goa
lă, monotonă și inutilă.



Lovitură Dezbaterile din Consiliul
t/e stat in de Securitate în pro-

Sierra Leone blema rhodesiană
Agențiile de presă relatează ci

tind știri provenite din unele ca
pitale africane că în Sierra Leone 
a avut loc o lovitură de stat. Pre
ședintele țării, vicepreședintele și 
o parte din ofițerii superiori ai 
armatei s-ar afla sub stare de a- 
rest. Potrivit unor știri din Mon
rovia — capitala Liberiei — a- 
genția France Presse relatează 
că lovitura de stat a fost 
condusă de sergentul major 
Mamadou Rogers, din for
țele armate ale țării. El fa
ce parte din tribul Mende, 
cel mai numeros din Sierra Le
one, căruia îi aparține și fostul j 
prim-ministru Albert Margai. Se g 
pare, scrie agenția citată, că ini- J 
țiatorul loviturii de stat ar fi, însă, I 
colonelul Black, șeful statului ma- | 
jor al armatei, care reproșează ge- I 
neralului Andrew Juxon Smith, j 
președintele Consiliului Național • 
al Reformei, că nu a luat toate j 
măsurile necesare pentru îndepli- I 
nirea programului de refor ă a- J 
nuntat. I

Comunicațiile telefonice din- I 
tre Freetown și Londra erau în
trerupte joi seara iar postul de 
radio din capitala țării își între- 
rupsese emisiunile. Nici un co
municat oficial al autorilor lovi
turii de stat nu a fost dat pu
blicității.

★
Statul Sierra Leone, cu o supra

față de 72 300 kilometri pătrați 
și o populație de 2,5 milioane lo
cuitori, a fost la scurt timp de la 
dobîndirea independenței teatrul 
mai multor lovituri militare. Pri
ma lovitură de stat militară a 
avut loc la 23 martie 1967, cînd 
șeful statului major al forțelor 
armate, generalul David Lansa- 
na, a preluat puterea, contestînd 
alegerile legislative în urma că
rora liderul partidului de opozi
ție, Congresul întregului popor, 
Siaka Stevens, a fost desemnat să 
formeze guvernul. Lansane a fost 
înlăturat apoi de colonelul Pa
trick Genda care, înainte de a 
ajunge în capitala țării,fost în
locuit de generalul ’ Andrew 
Juxon Smith. !

FINLANDA. Imagine din Helsinki

ÎN drum spre New York, 
ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Ro
mânia, Corneliu Mănescu, 
președintele Adunării Gene
rale a O.N.U., a făcut o es
cală la Roma.

Miercuri seara, ministrul 
de externe italian, Amintore 
Fanfani, a oferit un dineu în 
cinstea oaspetelui român. Cu 
acest prilej a avut bac un 
amplu schimb de păreri pri
vind situația internațională 
actuală și relațiile dintre cele 
două țări.

La dineu, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cor
dială, prietenească, a parti
cipat, de asemenea, Cornel 
Burtică, ambasadorul Româ
niei la Roma.

Joi la amiază, Corneliu 
Mănescu a părăsit Roma, 
plecînd cu avionul Ia New 
York.

JOI după-amiază s-a des
chis la Paris, în prezența mi
nistrului industriei, Oliver 
Guichard, a V-a Bienală 
franceză de mașini-unelte și 
echipament mecanic. Partici
pă peste 600 de expozanți din 
Franța și din alte țări. Româ
nia este prezentă cu un stand 
de mașini-unelte și rulmenți, 
instalat pe o suprafață de 
circa 200 mp. în standul ro
mânesc expun întreprinde
rile de comerț exterior Ma- 
șinexport și Tehnoimport. 
Printre exponate se remarcă 
mașina de alezat și frezat, 
produs al F.M.U.A.B., mașina 
de frezat roți dințate FD 320, 
freze pentru sculărie FUS 
200 P, strunguri universale, 
printre care strungul revol

Consiliul de Securitate s-a 
întrunit joi după-amiază pen
tru a continua dezbaterile în 
problema rhodesiană, începu
te luna trecută.

Reprezentantul Etiopiei, En- 
dalkachen Makonnen, a pre
zentat proiectul de rezoluție 
elaborat de cinci țări afro-asia- 
tice — Algeria. Etiopia, India, 
Pakistan și Senegal — în care 
se cere instituirea unui embar
go total asupra comerțului cu 
Rhodesia. Autorii rezoluției 
preconizează folosirea forței 
pentru înlăturarea regimului 
rasist de la Salisbury și deza
probă atitudinea Portugaliei și 
Republicii Sud-Africane care 
nu au respectat rezoluțiile an
terioare ale Consiliului de Se
curitate privind aplicarea de 
sancțiuni selective față de Rho
desia.

După cuvîntarea rostită de 
reprezentantul etiopian, dez
baterile s-au amînat pentru o

Sesiunea Adunării

Naționale a

R. S. Cehoslovace

Agenția C.T.K. transmite că 
la Praga s-au deschis joi lu
crările sesiunii Adunării Na
ționale a R. S. Cehoslovace. 
Adunarea a aprobat demisia 
lui Bohuslav Lastovicka din 
postul de președinte al Adu
nării Naționale și a ales în 
această funcție pe Josef 
Smrkovsky.

în cuvântul rostit cu acest 
prilej, Josef Smrkovsky a sub
liniat că în fața Adunării Na
ționale stau sarcini importan
te, angajîndu-se să depună 
toate eforturile pentru înde
plinirea misiunii sale. 

ver vertical, mașini de șlefuit 
bile, mașini de dințat pile și 
o gamă largă de mașini de 
perforat.

LA Paris a avut loc Con
gresul de pedagogie al Școlii 
moderne. La congres a par
ticipat din România scriitoa- 
reă-’Mioara Cremene. Au fost 
prezentate comunicări ur
mate de discuții privind cu
rentele noi din pedagogia 
modernă.

LA Tours a avut loc un 
Congres internațional al a- 
națomiștilor, la care au par
ticipat medici și biologi din 
31 de țări. Din România a 
luat parte o delegație con
dusă de acad. prof. Vasile 
Mîrza.

ÎN capitala niponă s-a des
chis cea de-a 14-a ediție a 
cursului de limba română 
pentru începători, organizat 
de Asociația de prietenie 
Japonia-România. Cursurile 
vor dura pină în toamnă.

ÎNTR-O conferință de 
presă, ținută miercuri la 
Stockholm, Eduard Mezin- 
cescu, ambasadorul României 
în Suedia, a vorbit despre 
baza materială a turismului 
în România, precum și des
pre facilitățile acordate tu
riștilor. Cu această ocazie, 
au fost prezentate filmele 
„Eforie 1967“, „Mînăstirile 
din nordul Moldovei" și 
„Brâncuși". Au participat re
prezentanți ai presei și ra
dioului, precum și directori 
ai unor firme de turism din 
Stockholm.

dată care nu a fost încă stabi
lită.

★
Un secret absolut învăluie lici

tația anuală a tutunului care s-a 
deschis la Salisbury. Achizițiile 
de tutun rhodesian au devenit 
secrete după ce Anglia a decre
tat sancțiunile economice împo
triva regimului lui Ian Smith. Au
toritățile de la Salisbury impun 
această atmosferă de total secret 
pentru a camufla mijloacele prin 
care ele reușesc să eludeze sanc
țiunile economice care stipulează, 
printre altele, și embargoul asupra 
achizițiilor de tutun rhodesian, una 
din principalele surse de valută 
ale regimului lui Smith. Este cu
noscut că, în ciuda acestor sanc
țiuni, tutunul rhodesian, precum 
și alte mărfuri continuă să soseas
că în Anglia, care a fost importa
torul tradițional al mărfurilor 
rhodesiene, în R.F.G. și în alte 
țări occidentale. în felul acesta, 
rasiștii reușesc să obțină fonduri
le necesare consolidării poziției 
lor. Ei folosesc mijloacele finan
ciare obținute pentru achiziționa
rea de armament necesar pentru 
înăbușirea mișcării de eliberare 
națională a populației africane.

Măsurile adoptate de regimul 
lui Ian Smith în vederea organi
zării în cel mai strict secret a li
citației, dovedesc încă o dată în
cercările autorităților de la Salis
bury de a camufla comerțul ilegal 
care prosperă în ciuda interdic
ției oficiale a guvernului englez 
și a protestelor opiniei publice 
mondiale.

Contradicții 
nipone

în Japonia a devenit o tra
diție ca, în primele luni ale 
primăverii, să aibă loc o 
largă ofensivă a maselor 
populare pentru îmbunătăți
rea condițiilor lor de trai, 
în acest scop, organizații 
sindicale reprezentând aproa
pe 7 milioane de membri, au 
creat chiar un organism pro
priu, însărcinat cu inițierea 
și conducerea manifestații
lor. Este vorba de „Consiliul 
comun pentru organizarea 
luptei de primăvară". în a- 
cest an, ofensiva a fost inau
gurată în februarie, prin de
monstrații puternice, la care 
au participat, în 600 de orașe, 
2 milioane de manifestanți.

Care este explicația aces
tor acțiuni care demonstrea
ză o stare de nemulțumire a 
maselor ? Se știe doar ”U 
cît interes este urmărită 
dezvoltarea economiei nipo
ne, care înregistrează de 
mai mulți ani ritmul cel mai 
înalt al lumii capitaliste — 
in medie circa 10 la sută a- 
nual. Se știe, de asemenea, 
că datorită acestui fapt Ja
ponia a reușit să cucerească 
într-o serie de ramuri ale 
industriei moderne poziții de 
prim-plan, invidiate deja de 
multe din statele vest-euro- 
pene, pînă mai ieri „profe
sori" de tehnică ai japone
zilor.

în domeniul construcțiilor 
navale, spre exemplu, dato
rită unui procedeu propriu, 
secret, de sudare, japonezii 
sînt în stare să construiască 
vase de capacități uriașe, o- 
cupînd de departe primul loc 
în producția mondială. Cel 
mai mare tanc petrolier din 
lume, dat pînă in prezent in 
folosință, cu un deplasament 
de 210 000 tone, a fost con
struit pe șantierele navale 
nipone. Dacă în Europa Oc
cidentală abia acum se con
struiește primul vas cu o ca
pacitate trecînd de 200 000 
tone, la Yokohama se află 
în lucru un tanc petrolier de 
312 000 tone, existînd deja 
proiecte pentru nave de ca
pacități între 400 000 și 
500 000 tone. Pe lingă supre
mația in construcțiile navale. 
Japonia ocupă, între țările 
capitaliste, al doilea loc după 
S.U.A. în domeniul electro
nicii, siderurgiei și industriei 
de automobile și poziții de 
frunte în alte ramuri indus
triale — aparate optice etc.

Este adevărat că în 1967 au 
apărut și citeva fenomene în
grijorătoare : balanța de 
plăți externe a înregistrat 
pentru prima dată un deficit 
— destul de sensibil — iar 
exportul de bumbac a scăzut 
cu 20 la sută. Cu toate a- 
cestea, față de locul al șap
telea în ierarhia țărilor in
dustriale capitaliste in 1950, 
se consideră că Japonia va 
ocupa în 1968 deja poziția a 
doua, cînd va realiza pentru 
prima dată, conform revistei 
DER SPIEGEL, un produs 
social total superior celui al 
R. F. a Germaniei. Cum se 
explică, deci, față de aceste 
succese ale economiei, ne
mulțumirea maselor ? Cauza 
rezidă în disproporția dintre 
dezvoltarea economică și 
stagnarea, ba chiar scăderea 
veniturilor muncitorilor da
torită fluctuației prețurilor, 
în acest sens, este semnifica
tiv faptul că ofensiva de pri
măvară din anul acesta a 
fost inaugurată tocmai cu o 
zi de luptă împotriva poli
ticii de creștere a prețurilor.

BAZIL ȘTEFAN

LONDRA. Demonstrație studențeasca Împotriva atentatului asupra lui Rudi Dutschke.

Pe urmele celor dm
asasinate

Memphis: Martin Luther King 
a fost victima unui complot

Biroul Federal de Investigații (F.B.I.) a anunțat, miercuri seara 
că liderul populației de culoare din S.U.A., Martin Luther King, 
a jfost asasinat în urma unui complot. Concomitent, s-a comu
nicat emiterea unui mandat de arestare împotriva unei persoane, 
răspunzînd la numele de Eric Starvo Gait, care, potrivit legilor 
federale americane, s-a făcut vinovat de „complot menit să-l 
priveze de exercitarea drepturilor civile pe pastorul Martin Luther 
King". La 5 ore după ce F.B.I-ul l-a acuzat oficial pe Galt, procu
rorul ge>îral al statului Tennessee, pe teritoriul căruia se află 
orașul Memphis, unde s-a petrecut crima de la 4 aprilie, a lansat, 
de asemenea, un mandat de arestare împotriva lui Eric Starvo 
Galt, în care acesta este inculpat de asasinat cu premeditare. 
Vina este pasibilă de pedeapsa cu moartea pe scaunul electric.

în comunicatul dat publicității 
de F.B.I., se arată că Galt, cu
noscut și sub numele de Harvey 
Lowmeyer și de John Willard, 
împreună cu o persoană „despre 
care se presupune că este fra
tele său, au pus la cale un com
plot în scopul de a vătăma, a o- 
prima, amenința sau intimida pe 
Martin Luther King". Galt a fost 
prezentat drept o persoană albă 
„fără trecut", ale cărei urme s-au 
pierdut brusc în orașul Atlanta, 
a doua zi după asasinat. F.B.I. 
afirmă că împreună cu cealaltă

Dallas: „Foarte puține 
de a afla adevărul"

Dr. Josiah Thompson, profesor 
de filozofie la Colegiul Haver
ford — a cărui carte „Șase se
cunde în Dallas", publicată în 
noiembrie anul trecut, a criticat 
raportul comisiei Warren cu 
privire la asasinarea președinte
lui Kennedy — a declarat că 
există foarte puține șanse ca 
adevărul să devină vreodată cu
noscut. El a subliniat că, după 
cîte se pare, ancheta în legătură 
cu asasinatul de la Dallas „este 
o problemă cu numeroase impli
cații politice", ceea ce a făcut ca 
20 la sută din documentele 
strînse de Comisia Warren să 
fie ținute secrete de către gu
vernul federal „din motive de 
securitate națională".

Descrise ca fiind cele 
mai puternice demon
strații protestatare de 
la instaurarea — în 
1964 — a actualului re
gim, demonstrațiile stu- 
dențimii braziliene, că
rora Ii s-au alăturat nu
meroase alte categorii 
sociale, indică o recru
descență a frămîntări- 
lor politice și sociale 
din marea țară latino- 
americană.

Influentul cotidian 
JORNAL DO BRASIL 

FRÂMINTĂRI LA RIO
sintetiza astfel „tempe
ratura pe arena publi
că" braziliană: „Dacă 
pe planul politicii ex
terne guvernul preșe
dintelui Costa e Silva 
se arată decis să apere 
o serie de poziții cores
punzătoare intereselor 
naționale și care sînt 
larg sprijinite și aplau
date, în schimb poli
tica internă provoacă 
nemulțumiri profunde 
și dezaprobări masive. 
Redemocratizarea țării 
și reformele sociale in
dispensabile rămîn de
ziderate". In acest sens, 
se relevă larga mișcare 

persoană, Galt a sosit la Mem
phis cu o zi înaintea împușcării 
lui King. Poliția federală nu a 
explicat cum a ajuns la aceste 
concluzii, arătînd numai că auto
mobilul alb „F ord-Mustang", 
cumpărat de Galt la 30 august 
1967, a parcurs 30 000 kilometri 
pînă cînd a fost găsit abandonat, 
la 5 aprilie, în orașul Atlanta. A- 
genții F.B.I.-ului au stabilit că 
criminalul a călătorit în această 
perioadă la Los Angeles, New 
Orleans, Birmingham și Ciudad 
de Mexico.

Thompson a afirmat că la 
Dallas au fost trase patru gloan
țe din trei locuri diferite și nu 
două gloanțe cum pretinde Co
misia Warren. Unul din ele a 
fost tras de la etajul șase al de
pozitului de cărți, unde se pre
supune că se găsea Harwey Lee 
Oswald și a lovit în spate pe 
președintele Kennedy. Un al doi
lea glonte a fost tras de pe aco
perișul unei alte clădiri și a 
lovit pe guvernatorul statului 
Texas, John Connaly. Thompson 
a subliniat că o recunoaștere a 
acestor fapte ar elimina teoria 
Comisiei Waren privind exis
tența unui singur asasin.

a muncitorimii brazi
liene pentru asigurarea 
libertăților sindicale și, 
într-un sens mai larg, 
pentru drepturi demo
cratice. Actualmente se 
desfășoară o campanie 
pentru strângerea de 
semnături pe memo
randumul cerând ^abro
garea legilor care le
zează drepturile celor 
ce muncesc" și aplica
rea în practică a pro
misiunilor autorităților 
de a începe dialogul în

pentru interzicerea de
monstrațiilor, autorită
țile au ordonat în ace
lași timn, interzicerea 
tuturor Activităților po
litice ale „Frontului 
larg" organizație care, 
la înființarea ei în 
noiembrie trecut își de
clara ca scop crearea 
unei „mișcări civile de 
opoziție". Aceste mă
suri sînt interpretate de 
mulți observatori la 
Rio ca o expresie a 
unei „linii râure" vizînd

vederea discutării și re
zolvării problemelor 
stringente care frămîntă 
masele muncitoare (în 
primul rînd creșterea 
masivă a costului vie
ții). „Demonstrațiile 
studenților — remarcă 
JORNAL DO BRASIL 
— n-au făcut decît să 
aducă în stradă nemul
țumirile latente care 
alimentează o mișcare 
mult mai amplă".

Reacția echipei gu
vernamentale nu oferă, 
în acest moment, indi
cii clare asupra inten
țiilor de viitor. Adop
tând măsuri drastice

înăbușirea oricărei o- 
poziții.

In același timp însă, 
se remarcă și elemente 
care ar putea indica 
ceea ce DIE WELT 
denumește, într-o co
respondență din Bra
silia „o poziție mai su
plă decît cea promova
tă de Castello Branco". 
Săptămîna trecută, mi
nistrul brazilian al 
muncii afirma într-un 
interviu că unele legi 
antisindicale vor fi a- 
brogate „într-un ter
men de cel mult trei 
luni". A fost, de aseme
nea, anunțată oficial 
pregătirea unui decret

Sosirea lui 
Corneliu Mănescu 

la New York
La 18 aprilie a sosit la New 

York Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, președintele 
celei de-a XXII-a sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U. La aero
portul internațional Kennedy, 
Corneliu Mănescu a fost întîmpi- 
nat de Gheorghe Diaconescu, re
prezentantul permanent al Româ
niei pe lîngă O.N.U., și de Cornel 
Bogdan, ambasadorul român la 
Washington. Au fost de față, de 
asemenea, reprezentanții perma- 
nenți ai unor state membre ale 
O.N.U., ziariști. Președintele 
Adunării Generale a fost salutat 
la sosire de șeful protocolului 
O.N.U., Pierre Meulemeester.

jp e
MIERCURI după-amiază s-a 

deschis la Viena cea de-a Il-a 
Sesiune a Consiliului dezvol
tării industriale, organ delibe
rativ al Organizației Națiuni
lor Unite pentru Dezvoltarea 
Industrială (U.N.I.D.O.). Par
ticipă 45 de țări membre ale 
Consiliului, precum și obser
vatori. România este repre
zentată de o delegație con
dusă de Gheorghe Pele, am
basadorul României la Viena, 
reprezentant permanent al ță
rii noastre pe lîngă U.N.I.D.O.

COMISARUL federal pen
tru problemele externe ale gu
vernului Nigeriei, Okoi Arik- 
ba, a declarat joi că autori
tățile de la Lagos sînt dis
puse să înceapă în orice mo
ment discuții cu secesioniștii 
biafrezi. Adresîndu-se ziariș
tilor, Arikbo a declarat, to
tuși, că renunțarea la sece
siune și acceptarea de către 
Biafra a noii constituții nige- 
riene, care consfințește îm
părțirea țării în 12 state, ră- 
mîn două condiții prealabile 
măsurii privind încetarea fo
cului dintre cele două părți.

ÎN R. F. A GERMANIEI con
tinuă să aibă loc manifestații 
studențești în urma atentatului 
împotriva lui Rudi Dutshke, li
der al Federației studenților so
cialiști. La Universitățile din 

care urmează să asigu
re „revenirea parțială 
la autonomia universi
tară".

Insistența cu care, în 
ultimele săptămîni, pre
ședintele Costa e Silva 
încearcă să determine 
partidul de opoziție 
„Mișcarea democratică 
braziliană" să se ală
ture partidului de gu- 
vernămînt „Arena", în 
elaborarea unei „poli
tici economice echili
brate" e interpretată, 

de asemenea, în sensul 
unei „maleabilități în- 
tr-o situație care ar pu
tea deveni explozivă" 
(DIE WELT). Pe fon
dul acestei conjucturi 
politice, reîntoarcerea 
precipitată dintr-o vi
zită în S.U.A. a fostu
lui președinte Juscelli- 
no Kubitschek (unul 
din protagoniștii „Fron
tului larg") este viu 
comentată. Circulă zvo
nuri despre tratative 
între Costa e Silva și 
Kubitschek în vederea 
unei „reconcilieri na
ționale".

E. R.

Moment electoral 
italian

Cînd observatorii din capitala italiană se refera la consumarea 
primei jumătăți a campaniei electorale din această țară, ei au în 
vedere nu numai factorul cronologic (întrucît a trecut o lună și ceva 
de la dizolvarea vechiului parlament), ci și stadiul actual al bătăliei. 
Se consideră că epoca deliberărilor și clarificărilor în cadrul fiecărei 
grupări politice s-a încheiat și că de acum înainte se va desfășura 
înfruntarea propriu-zisă, cu mitinguri de mare amploare, susțineri de 
programe, critici reciproce etc.

Dat fiind că bilanțul guvernării de centru-stînga a lui Moro-Nenni 
a fost apreciat, în linii generale, ca pozitiv, partenerii fostei coaliții 
au abordat actuala campanie cu vădite intenții de a recompune, după 
alegeri, guvernul precedent. După cum observa LE MONDE, „noul 
echilibru pare, în prezent, destul de consolidat pentru ca viitoarea 
consultare electorală să nu-1 repună în cauză". Atît democrat-creștinii, 
cît și socialiștii-unificați și republicanii sînt „pe deplin de acord" 
să continue experiența. Se afirmă, însă, că refacerea coaliției este 
singura chestiune asupra căreia au căzut de acord ; în rest, există 
serioase deosebiri de păreri atât între cele trei partide, cît și în 
interiorul fiecăruia dintre ele. La democrat-creștini, de pildă, s-au 
auzit voci cerînd ieșirea Italiei din N.A.T.O., deși acest partid, în 
ansamblu, este pentru menținerea adeziunii la pactul atlantic. Recenta 
conferință națională a Partidului socialist-unificat a evidențiat 
disensiuni și în rîndul socialiștilor ca și între aceștia și social-creștini. 
Participanții Ia conferință au subliniat necesitatea unei critici „ferme 
și viguroase" a orientării Partidului democrat-creștin și au cerut „O 
mai largă autonomie" a Italiei față de Statele Unite,

Rămîne de văzut, în această a doua parte a campaniei, ce înnoiri 
vor propune cei trei parteneri, întrucît ei înșiși își dau seama că 
nu poate fi vorba de o revenire la putere exact în termenii vechi; 
alegătorii au arătat limpede că așteaptă de la noul guvern schimbări 
radicale.

Definind poziția Partidului Comunist Italian în actuala campanie, 
Luigi Longo a arătat, zilele trecute, că P.C.I. se pronunță în 
favoarea unui guvern care să rezulte din contribuția tuturor forțelor 
democratice. Partidul Comunist Italian, a spus Longo, a făcut 
totul pentru a se realiza unitatea forțelor de stânga, a celor care 
doresc 'o politică în stare să înfrunte problemele la ordinea zilei în 
sensul pro lovării intereselor țării, al reînnoirii politice și sociale. 
După cum se știe, în programul electoral al comuniștilor este 
înscrisă lupta pentru democratizarea țării, pentru îmbunătățirea 
condițiilor de viață și de muncă ale maselor muncitoare, pentru 
reforma aparatului administrativ. P.C.I. se pronunță pentru „ieșirea 
Italiei din N.A.T.O.", pentru „îndepărtarea din țară a tuturor bazelor 
militare străine".

Programul electoral al P.C.I. subliniază, totodată, că gruparea de 
centru-stînga nu reprezintă unica posibilitate pentru alcătuirea 
viitorului guvern și că apropiatele alegeri pot să deschidă calea unor 
soluționări fundamentale.

ION D. GOIA

sloiul r* ut
Koln, Miinster și Kiel, unde 
miercuri au fost reluate cursu
rile după vacanța de Paște, au 
avut loc adunări la care au par
ticipat studenți și cadre didac
tice. Ultimele manifestații stu
dențești s-au desfășurat într-o 
atmosferă mai calmă, fără să se 
înregistreze incidente.

EXPEDIȚIA condusă de Ralph 
Plaisted a anunțat miercuri prin 
radio că se află la 126 km de 
Polul Nord și că s-a stabilit ca 
forțele aeriene americane să 
confirme atingerea Polului Nord. 
„Vizibilitatea este nelimitată, 
iar timpul este perfect pentru 
călătorie", a anunțat un mem
bru al expediției.

LA 17 aprilie, anunță agen'ia 
Centrală Telegrafică Coreeană, 
un grup de militari americani

încheierea convorbiilor de la Honolulu
Miercuri a luat sfîrșit vizita 

făcuta în capitala insulelor Ha- 
wai, Honolulu, de președintele 
S.U.A., Lyndon Johnson. In ul
tima zi, el a purtat convorbiri 
cu președintele Coreei de sud, 
Pak Cijan Hi. In comunicatul dat 
publicității se menționează că 
Statele Unite își vor spori ajuto
rul militar și financiar acordat 
regimului sud-coreean. Referitor 
la problema vietnameză, comuni
catul reafirmă că așa-zișii aliați 
ai S.U.A. trebuie să participe la 
orice acțiune legată de conflict.

Convorbirile de la Honolulu în
tre președintele Johnson și co
mandanții militari americani din 
zona Oceanului Pacific, urmate 
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înarmați a pătruns într-un sec
tor al zonei demilitarizate in 
apropiere de localitatea Masa- 
dong, aflat sub controlul R.P.D. 
Coreene, atacînd un post al Ar
matei Populare Coreene. Atacul 
a fost respins. Agenția averti
zează partea americană că va 
purta întreaga răspundere pen
tru consecințele pe care le vor 
avea asemenea acțiuni.

FUMĂTORII au reacții mai 
puțin rapide decît nefumătorii, 
consideră doi cercetători ame
ricani de la Universitatea din 
Michigan. Dr. Edwin F. Do
mino și dr. Alona von Baumgar
ten, au comunicat în cursul 
unei întruniri a biologilor ame
ricani că nicotină pare să afec
teze sistemul nervos pînă la a 
reduce capacitatea de reacție a 
organismului cu 40 la sută.

de întrevederile cu șeful regimu
lui de la Seul sînt caracterizate 
de observatorii politici drept un 
un „nou consiliu de război". în
tr-o informație transmisă din 
Hawai corespondentul ziarului 
■„New York Times" menționează 
că președintele Johnson s-a în
tâlnit cu „ofițerii care sînt cei 
mai activi partizani ai conti
nuării bombardamentelor asu
pra Vietnamului de nord". Cunos
cutul comentator al ziarului „New 
York Times", James Reston, sub
liniază că Statele Unite pun tot 
felul de piedici organizării pri
melor contacte cu reprezentanții 
Republicii Democrate Vietnam, 
incercînd să cîștige timp.
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