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Socialist din Chile
la amiază, tovarășul 
Ceaușescu, secretar 

al C.C. al P.C.R., îm-

Proletari din toate țările, uniți-vă!

Anticipați

al IV-lea

trimestru al anului

școlar

I

Luni 
Nicolae 
general 
preună cu tovarășii Emil Bod- 
naraș, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., și 
Mihai Dalea, secretar al C.C. 
al P.C.R., a primit delegația 
Partidului Socialist din Chile 
formată din tovarășii Luis Je
rez, secretar general adjunct 
al P.S.C., membru al Comi
siei Politice a C.C. al P.S.C., 
Jaime Suarez și Mario Olea, 
membri ai Comitetului Cen-

tral al Partidului Socialist din 
Chile.

A participat tovarășul Mi
hail Florescu, membru al C.C. 
al P.C.R.

în cursul întrevederii, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
tovărășească, de chldă priete
nie, a avut loc un schimb re
ciproc de informații asupra ac
tivității celor două partide șl 
au fost abordate probleme pri
vind situația internațională ac
tuală, mișcarea muncitorească 
și democratică internațională 
și relațiile dintre cele două 
partide și țări.
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VACANȚA MARE

O NOUĂ FABRICĂ
PLĂCI IIIIO-IIMSOASE

Combinatul 
industriali-

La 
pentru 
zarea, lemnului din 
Bacău a intrat în 
probe tehnologice o 
fabrică de plăci fi- 
bro-lemnoase. Noua 
fabrică avînd o ca-

pacitate de 45 000 
tone plăci anual, va 
valorifica superior 
materia primă con
stituită din lobde 
de fag, deșeuri de 
cherestea și de fur
nir. Intrarea în

probe tehnologice a 
avut loc înainte 
de termen, iar pri
ma placă fibro-lem- 
noasă va fi produ
să în zilele imediat 
următoare.

CHIRIC IONEL
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DE LA BENEFICII LA PIERDERI PRIN

...Așadar. să anticipăm 
Vacanța Mare! E prea de
vreme, după calendar?

— Poate — vor spune tova
rășii profesori. Elevii mai au 
de străbătut cîteva săptămîni 
de școală cu greutățile și răs
punderile lor; nu se pot risipi 
în fel de fel de ocupații, au 
nevoie de întreaga atenție 
pentru absolvirea cu succes a 
anului școlar. Deci, proiectele 
de vacanță mai pot fi amina
te...

— Sigur — vor fi de acord 
părinții. Dacă copiii noștri în
cep să se gindească de pe a- 
cum la vacanță, care ori
cum va veni, ce se va mai 
întîmpla cu matematica, cu 
compunerile, cu istoria, ori 
franceza ? Chiar dacă nu se 
vor gîndi de pe acum la va
canță tot vor avea ce face 
atunci : vor fi excursii și ta
bere, se vor deschide ștrandu
rile, vor merge cu noi la 
munte ori la mare, sau sin
guri, la bunica...

Ce gîndesc elevii ? Și ei 
știu că mai au de muncit pînă 
cînd vacanța va intra în drep- 
turile-i depline; mai știu că 
bucuriile vacanței trebuie 
oricum meritate, că ea e ge
neroasă numai cu cei care 
și-au îndeplinit obligațiile 
școlare. Dar nostalgia vacan
țelor trecute și dorința de a 
profita din plin de cele viiI

BUNĂVOINȚA CAUZELOR SUBIECTIVE ’ Vara elevilor
Controloarea de calitate, Car
men Zeneti, de la „Rulmen
tul"" Brașov, zîmbește mulțu
mită. Un nou lot de rulmenți 
de bună calitate vor fi livrați 

beneficiarilor

FRONT CONTRA
SECETEI

în luncile inundabile 30.000 ha. vor evita 
lipsa de precipitații

Există în țara noastră terenuri 
a căror rodnicie este direct pro
porțională nu numai, cu calitatea 
lucrărilor agricole și productivita
tea soiurilor folosite, dar, para
doxal, și cu intensitatea secetei. 
Sînt terenurile din lunca inun
dabilă a Dunării și a unora din
tre râurile interioare scoase de 
sub stăpînirea apelor prin indi- 
guiij și desecări ; cele din vestul 
țăriji /înde — în anii normali — 
apa freatică se află la trei jpalme

adîncime. Lipsa precipitațiilor 
contribuie direct la coborârea ni
velului apelor subterane, înles
nește crearea unei umidități op
time în zona de activitate a ră- 
dăcinelor plantelor, aplicarea în 
condiții de agrotehnică excepțio
nală a lucrărilor de întreținere. 
Este de prisos să mai spunem că 
în condițiile anului acesta aseme
nea terenuri trebuie să fie culti

vate în întregime și numai cu 
culturile ce asigură maximum de 
eficiență, că suprafața amenajată 
și preluată pentru culturi, trebuie 

"’’J? în acest sens 
toate posibilitățile ce ne stau la

I

și preluată pentru c
| extinsă, folosind îi

Iîndemînă. Ce s-a realizat pînă 
acum în acest sens ? Discutăm

I

ICombătînd concepția conform căreia eco
nomia socialistă și-ar permite să subvențio
neze la nesfîrșit întreprinderi și producții ne
rentabile, Plenara C.C. al P.C.R. din decem
brie 1966 sublinia necesitatea rentabilizării în 
cel măi scurt timp a tuturor unităților eco
nomice. Vasta acțiune inițiata în acest sens a 
scos la iveală și repus în circuitul productiv 
mari rezerve, existente în, stare latentă în ca
drul întreprinderilor, fapt ce a făcut posibilă 
în diverse ramuri industriale, dinamizarea 
producției și reducerea sau lichidarea dota- 
țiilor de stat. Pe alocuri însă acțiunea de ren
tabilizare nu și-a atins ținta fie datorită nea- 
plicării măsurilor stabilite în practică, fie 
conceperii lor formale, neeficiente — volumul 
pierderilor planificate grevînd în continuare 
inadmisibil bugetul de stat, diminuînd rezer
vele bune obținute pe ansamblul economici. 
Așa stau lucrurile în cazul Combinatului chi
mic din Craiova.

în scopul declarat al atingerii capacităților 
proiectate, al realizării sarcinilor anuale — 
factorii principali ai rentabilizării, s-au stabi
lit în lunile octombrie 1967 și ianuarie 1968 
un număr de 158 măsuri tehnico-organizato- 
rice.

— La elaborarea lor — ne informa tov. Du
mitru Vîlceanu, contabilul șef al Combinatu
lui, au participat și specialiști din minister 
(M.I.Ch.) iar avizarea s-a făcut de către pro
iectant (IPROCHIM).

Parcurgerea planului de măsuri pune pe 
oricine în fața întrebării : care este eficiența 
ce se sconta prin aplicarea lor ? întrebare 
rămasă fără răspuns, întrucît cei care l-au 
fundamentat nu au făcut nici un calcul de 
această natură. Omisiunea care dintr-odată 
schimbă optica prin care trebuie privită în
treaga acțiune. Care este raționamentul unei 
întregi perioade de timp în care s-a muncit la 
întocmirea lui dacă nu a fost determinat pre
cis, în ce mod anume fiecare măsură va in
fluența realizarea planului de producție și re
ducerea prețului de cost ? Cum a fost posibil 
ca existînd și colaborarea ministerului și a 
proiectantului acest lucru să fie lăsat în sus
pensie ? Răspunsul, ca și răspunderea revine

GH. GHIDRIGAN
(Continuare în pag. a V-a)
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Unul din marile 
obiective ale pa
triei : Combina
tul chimic Cra-
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toare, se strecoară ușor prin
tre preocupările diurne, fără 
a le estompa, fecundînd ima
ginația, conturînd începuturi 
de proiecte. E foarte firesc; 
pentru elevi fiecare vacanța 
reprezintă un unicat, trăirile 
sale merg crescînd în raport 
cu vîrsta, cu noile cunoștințe 
și exigențe dobîndite, nu e un 
hazard și nici o repetiție a 
edițiilor sale trecute. Vor 
pleca de bună seamă în tabere 
și excursii, vor beneficia de 
aer și soare și apă, le va fi 
mai bogată lectura, se vor în- 
tîlni cu oameni interesanți și 
vor cunoaște probabil satis
facțiile muncii pe șantier ori 
pe ogor. Dar cum, în ce fel ? 
Ce virtuți noi i se vor adăuga 
vacanței din acest an, cu ce 
nestemate necunoscute pînă 
acum, se va tezauriza ea în 
memoria lor ?

Nici un fel de opreliști nu-i 
pot împiedica pe elevi să gin
dească așa la vacanța care se 
apropie. Cu atît mai mult cu 
cit chiar și scurta vacanță de 
primăvară le-a oferit anul 
acesta cîteva modalități — al
tele decît pînă acum — de pe
trecere a timpului liber:

MARIETTA VIDRAȘCU

(Continuare în pag. a 11-a)
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Iproducție de cel puțin DOUĂ

SPREZECE MII tone".
Acestei mărturisiri a tovarășu

lui Popa i se pot adăuga încă 
altele, care, la un loc, exprimă 
preocuparea manifesbată aici pen
tru a răspunde prin fapte lăuda
bile chemării conducerii partidu
lui și statului nostru. Numărul 
drumurilor interioare a fost redus 
la strictul necesar, iar terenurile 
din imediata' ’vecinătate a cana
lelor — pînă acum socotite zonă 
de protecție a acestora — și cele 
din jurul digului, — la un loc 
în suprafață de aproape cincizeci 
de hectare — au fost cultivate 
cu plante furajere. Nu-i o supra
față mare dar, producțiile ce se 
vor obține vor avea preț bun atît 
în balanța economică a unității, 
cît și în satisfacerea nevoilor sec
torului zootehnic al unității. Așa
dar, la I.A.S. Bădălan spiritul de 
huni gospodari a celor ce alcă
tuiesc colectivul de muncă s-a 
materializat în PATRU MII Șl 
CEVA de hectare luate în cultu
ră în plus comparativ cu sarcina 
de plan.

Aceeași preocupare în Insula 
Mare a Brăilei. Folosind același 
limbaj, al cifrelor, tovarășul CIO
BAN U VLAD, tehnologul șef al 
întreprinderii, ne prezintă noul 
tablou al modului de folosință

GH. FECIORU
(Continuare în pag. a IV-a)
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cu inginerul VASILE POPA, di
rectorul întreprinderii de stat Bă- 

i care s-a înființat pe tere
nurile redate agriculturii prin lu
crările de mare amploare efec
tuate în zona lacului Brateș. 
„Cîștigarea pentru cultură pînă 
la ultimul metru patrat a terenu
rilor indiguite ne*a preocupat per
manent. Anul acesta, prin inten
sificarea activității de către cons
tructor (T.C.I.F. Galați — n.a.), 
prin aportul mecanizatorilor noș
tri vom cultiva cu PATRU MII 
de hectare mai mult decît pre
vedea planul. Acest lucru a fost 
posibil prin mici corectări în zona 
ce urmează a fi indiguită, prin 
săparea unor canale provizorii. 
Avem convingerea că prin acest 

■ mijloc vom obține un plus de

I rector
dălan

II
'Aveți un;
i
I
I idol? I

ISensul întrebării tentează o 
răsucire conservatilă a inter
locutorului și, în același timp, 
atentează la eforturile dina- g 
mice ale adolescenților și ale ■ 
tinerilor de a se realiza într-un 
domeniu sau altul punînd o 
interdicție mistică, făcînd un tabu 
din cutare consacrat de timpul 
trecut, de timpul prezent. Unor 
asemenea tentații nu le rezistă, 
uneori din amabilitate, alteori 
dintr-o nostalgie unii inter- 

i și consecința unor ase- 
____ i afirmații emise de unele I 
autorități într-un domeniu sau g 
altul insinuiază o undă de neîn
credere în posibilitățile proprii I 
la tinerii virtual chemați spre I 
împlinirea socială, cei mai mari ■ 

I consumatori de confesiuni pu-. 
blice._______________________ g

(Evident, există o nevoie de 
modele omenești pentru propria I 
conduită formativă, de modele’ 

I sancționate premial de către so
cietate și această nevoie orga
nică e proprie primei vîrste a I conștiinței de sine ca un reper 
absolut necesar, ca un punct ori
entativ în < L_

Ichis în cîmpul împlinirii ome
nești. Dar excesul devine 
un viciu alterînd calități poten- 

Ițiale. Viața romanțată, lectură 
astăzi se pare en vogue, a-. 
mintirile despre cutare sau cu-1 

Itare personalitate tind spre exa-| 
gerări nedorite, parte dintr-o 
vanitate (căci, de ce să nu recu-8 

Inoaștem, a face un idol din fi 
cineva, lînga care ai respirat “ 

V. ARACHELIAN . 
| (Continuare în pag. a TV-a) |
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Sînt suficiente felicitările
pentru a se dovedi

I
Ivievați

menea

Iconștiin 
absolut

Ichis 
nești.

I
esar, ca un punct ori-j 
orizontul amplu des -1 
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Oare voi cei cîțiva din 
Constanța, v-ați gîndit 
vreodată că prin ges
turile voastre, aparent 
mici, prin indiferența 
cu care v-ați obișnuit, 
pîngăriți frumusețea 
orașului vostru și im
plicit onoarea și cins
tea întregii țări ? 
(Dintr-o scrisoare so
sită la redacție)

Bișnițarul este în general 
un om fără nici o profesie, 
bine îmbrăcat și cam întot
deauna cu buzunarele pline. 
Aceasta nu înseamnă că nu 
există și excepții. In orașul 
Constanța bișnițarul este în- 
tîlnit la tot pasul fie că este 
încă elev, fie că tîmplele-i sînt 
ninse. Am încercat să străbat 
bulevardul și faleza orașului 
Constanța și am rămas sur
prins. Ele se transformaseră 
pe alocuri într-un talcioc ve
ritabil, în care unul vindea o 
haină pe buret, altul te în
demna să cumperi ochelari, 
țigări străine sau brichete, al
tul pixuri sau alte nimicuri 
strălucitoare. Prețurile' bine
înțeles că variau după felul 
cum întrebai sau cum insistai.

Plecat să-și vîndă marfa, biș
nițarul putea să fie și gene
ros : „uite îți mai las doi poli 
că-mi plac ochii dumneatale 
și să-l porți sănătos"", am 
auzit într-o discuție purtată 
de un bișnițar cu un cumpă
rător. ~ “
banii

O dată vîndută marfa, 
primiți vor fi investiți

se pare părerea unui căpitan 
de vas care-mi spunea că pînă 
cînd nu dă și ultima țigare pe 
care o are nu poate scăpa de 
așazișii „amigo"" care-l acos
tează chiar la ieșirea din port. 
Mai urît mi se pare faptul că 
unii dintre docheri se ocupă 
cu aceste cîștiguri ilicite care I

se ocupa el ? Cumpăra di
verse obiecte de la turiști și 
marinari pe care le revindea 
la preț de speculă. In momen
tul cînd a fost- prins căuta să 
comercializeze un aragaz elec
tric cumpărat cu numai o zi 
înainte. Cînd se ocupa de 
acest lucru ? Chiar în orele de

A DOUA FAUNĂ
A FALEZEI

nouă afacere și-l vomînir-o
reîntîlni apoi pe omul nostru 
pe faleză, la ieșirea din port, 
unde încearcă cu vocabularul 
lui poliglot să acosteze mari
narii străini pe care-i va ușura 
de obiectele pe care aceștia le 
au asupra lor. Remarcabilă mi

nu fac altceva decît să păteze 
onoarea profesiei lor. Printre 
aceștia se număra, pînă acum 
cîteva zile și Mustafa Șachir, 
muncitor docher din 1949, om 
cu trei copii, condamnat în 
1958 la un an și șase luni tot 
pentru afaceri ilicite. Cu ce

program pe care » le pontau 
„prietenii" după ce primeau 
în prealabil 25—30 de lei. Ni
merit ar fi ca organele de ju
decată să desfășoare procesul 
în clubul portului pentru ca 
cei care se simt tentați de a- 
semenea afaceri necurate să

știe mai bine care pot fi con
secințele juridice.

Deoarece barul Tomis, fos
tul loc de bîșniț este în reno
vare, toți bișnițarii s-au 
„transferat"" la barul Victoria 
care, culmea, se află tot atît 
de aproape de Consiliul pro
vizoriu județean cit și de Mi
liția municipiului, organe che
mate să aplice fără rabat le- 
gile~ noastre. De dimineață 
pînă seara barul funcționează 
cu toate mesele pline. Ca în 
orice port întîlnești marinari 
de pe toate meridianele lumii 
care stau și discută, care leagă 
prietenii sau care se reîntîl- 
nesc, după mulți ani de pere
grinări pe mare. Alături de ei 
vezi cum se strecoară tineri 
sau bătrîni, care cu o spaniolă 
sau italiană scîlciată intră în 
vorbă spre a-și putea pro
cura „marfa"". Printre cei care 
acostează îi întîlnim pe Apos
tolov Andrei condamnat în 
mai multe rînduri pentru a-

ȘT. I. GANESCU

(Continuare in pag. a V-a)

SĂDISCUTÂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

grija față de tineri?
„Am absolvit școala profesio

nală !""... Tinărul a anunțat vestea 
și a fluturat diploma care-i atestă 
noua calitate, fixîndu-i locul în 
colectivitate cu înaltele răspun
deri ce-i revin. A pășit poarta 
renumitei uzine de vagoane din 
Arad cu visuri, planuri, ambiția 
de a se afirma și depăși. Potrivit 
tradiției, colectivul l-a intimpinat 
cu flori și urări de bun venit și 
el s-a simțit dintr-odată puternic. 
Mulți dintre absolvenți au deve
nit fruntași. Hettmann Francisc 
poartă trei steluțe. Jurcă Sever 
și Jorza Ioan cite una. Dar florile 
se veștejesc repede. S-a stins și 
ecoul aplauzelor de atunci. Ce a 
rămas în urma lor P

Poeții vorbesc despre visurile 
care se desfășoară cu ochii des
chiși. Din cei peste 200 de tineri 
cu care am discutat visurile mul
tora au obosit mult prea curînd. 
Încercăm să aflăm cauzele și ele 
converg către una esențială — 
condițiile de viață, acel element 
care determină capacitatea omu
lui de a munci, de a-și făuri o 
viață spirituală, care influențea
ză conduita morală, relațiile din
tre oameni, constituind climatul 
în care urmează să se dezvolte

ulterior, să-și valorifice potențele. 
Cei mai mulți tineri sînt navetiști. 
Timpul lor s-ar putea rezuma la 
următoarea formulă: 8 ore
munca, 8 ore pe tren și restul 
somn. Cînd lucrează în schimbul 
I, Mîndru Daniel trebuie să/se 
scoale la 2 noaptea, Moldovan 
Iosif la 4,30. Schimbul II se ter
mină la orele 23 dar loan Moț 
ajunge în Gurahonț la 5,30. Nici 
n-apucă să adoarmă bine și tre
buie să pornească din nou la 
drum. Zeci de tineri parcurg zil
nic sute de km. înghesui ți în 
vagoane sau pe scări ajungînd 
atît de obosiți încît trebuie să 
facă eforturi extrem de mari pen
tru a-și îndeplini sarcinile de 
producție. In astfel de condiții 
despre ce visuri mai poate fi 
vorba, despre ce viață spirituală P 
O parte dintre tineri au încercat 
o altă rezolvare: gazda. Părăsind 
căminul școlii profesionale s-au 
aflat dintr-odată în fața unei 
grave probleme : unde vor locui ? 
Au început căutările: camere la 
subsol, bucătării în care stau în-

LIDIA POPESCU

(Continuare în pag. a IV-a)
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PSEBDOANTINOMh
titlul de mai 
pe unii să 
reedităm ce- 
antici și mo- 
1687 de Ch.

La prima vedere 
sus ar putea face 
creadă că vrem să 
lebra ceartă dintre 
(Ierni declanșată în______
Terrault într-b ședință a Acade
miei franceze și care opunea pe 
partizanii literaturii și artei vechi 
acelora ce susțineau cu îndirjire 
superioritatea con temporanilor.

Vestita dispută era însă 
esența ei '
compare din punct de vedere 
axiologic lucruri incomparabile, 
adică încerca să stabilească ierar
hie între opere ce aparțineau u- 
nor sisteme de referință radical 
diferite și în numele unora să 
decreteze anularea celorlalte. 
Continuarea discuției în secolele 
următoare a arătat pînă la urmă 
că operele literaturii și artei an
tice și moderne nu pot fi opuse 
unele altora întrucît ele nu se 
înlocuiesc reciproc, ci se așează 
unele alături de celelalte, în- 
scrîindu-se în marele pantheon 
al Veșniciei.

Reluarea discuției în termenii 
„ care au consacrat-o este desigur 

imposibilă astăzi întrucît dezvol
tarea artei a oferit nenumărate 
exemple de fuziune între tendin
țele cele mai moderne și momen
tele aproape primitive ale evolu
ției, iar spiritul uman s-a dovedit 
la fel de receptiv față de valorile 
autentice, produse în cele mai 
diferite timpuri.

Se vorbește cîteodată chiar de

în
falsă întrucît încerca să

clusiviști șr intoleranți ca eroii 
disputei de acum trei secole. Se 
creează false antagonisme între 
generații în legătură cu atitudinea 
lor față de arta, privind com
portarea lor morală sau orientă- 
rile filozofice pe care ei le sus- Q 
țin. Atitudinile extremiste sînt 
adesea reciproce, străduința de 
înțelegere redusă și distanța apa- 9 
rent de neparcurs.

Lamentarea în fața acestei si
tuații , reale — dar nefiresc am
plificată în conștiința uhora — 
mi se pare inutilă și nejustificată 
pentru că prin simpla constatare “ 
tînguitoare (ah, tinerii I) sau prin 
condescendența ironică (vai, bă- 
trînii!) se exprimă aceeași men
talitate exclusivistă și lipsita de 
perspectiva reală a unor soluții,

In primul rînd cred că este ne- 
cesară stabilirea mai exactă a pro
porțiilor acestui hiatus care ar 
exista între generații. O analiză 
atentă ar arăta că de fapt dife
rențele nu sînt atît de mari pe £ 
cât se crede și că, de altfel, ele 
au existat în toate perioadele dez
voltării societății, fiind intim le
gate de mutațiile spirituale pe 
care le determină vîrsta.

In al doilea rînd trebuie să ob
servăm că diferențele sensibile 
existente uneori între generații se 
dâtoresc solicitărilor multiple ale 
lumii contemporane, faptului că 
ele alternează într-un ritm extrem 
de rapid și propun modele spiri
tuale mereu noi.

timide încă,

rezervăm o

(Urmare din pag. I)

Intr-o ospitalieră grădină din stațiunea balneo-climaterică „1 Mai“ — județul Bihor

în colocviul aceasta săptamma©
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ANTIC ȘI

MODERN
de ION PASCADI

un gust special pentru primiti
vism, ca semn al celei mai înalte 
modernități, iar psihologii îl in
terpretează ca o reacție firească 
a omului contemporan care din 
dorința de a ieși de sub tirania 
produselor civilizației s-ar refugia 
în simplitatea, naivitatea* lipsa de 
convenții si prejudecăți ce carac
terizează lumea spirituală veche. 
Chiar dacă putem discuta despre 
justețea unei atari explicații, fapt 
este că în practică opozițiile ire
ductibile de odinioară dispar și 
receptivitatea spiritului este largă 
și de obicei suficient de încăpă
toare pen tril a adăposti tot ce a 
dat valoros cultura umanității în 
timp.

Dacă am reluat totuși tema 
vechii dispute am făcut-o nu din 
dorința de a reînvia un moment 
al istoriei culturii ci pentru că — 
paradoxal — locul vechilor com
batanți este luat uneori de alții, 
nu mai puțin și intoleranți și ex- 
clusiviști, dar care nu mai sînt 
separați între ei prin milenii sau 
secole, ci uneori chiar prin mai 
puțin de un deceniu. Evoluția 
problematicii în toate domeniile 
spiritului — nu numai în artă, ci 
fi în filozofie, morală sau știință 
a devenit astăzi atît de rapidă, 
accentele se schimbă atît de des, 
valorile zilei de ieri par atît de 
radical înlocuite de cele ale zilei 
de astăzi (care par de acum sub
minate de ziua de mîine), incit 
pentru unii a dispărut orice fel 
de stabilitate, produse spirituale 
perene nu mai există și singurul 
lucru care rămîne 
urmărirea fluxului 
modei.

Deși îmbogățiți 
istoriei culturii care arată că opo
zițiile radicale și absolute sînt ra
reori posibile, că și atunci cînd 
o valoare o înlocuiește pe alta 
integrînd-o, cum se întîmplâ 
în știință, tocmai pe această bază 
se păstrează o anumită continui
tate, mulți au rămas lâ fel de ex-

— COSTIN MIEREANU : 
Cred că în suita discuțiilor noa
stre, ce-șl propun un tur de ori
zont asupra problemelor funda- 

• mentale ale vieții muzicale, ar 
trebui să ne oprim, de^astă dată, 
asupra unui compartiment esen- 
țiâl : cercetarea muzicologică.

® — IOSIF SAVA : Un remarca
bil volum, de altfel recent în
cununat cu Premiul Academiei,

• „Bazele modale ale cromatis
mului diatonic" aparținînd tî- 
nărului muzicolog Gheorghe

• Firea — vine să ne demonstre
ze, .prin seriozitatea și profun
zimea investigației, prin actua- 
litatea temei, printr-un elevat 
profesionalism — largile posi- 

v bilități ce există în muzicolo
gia noastră.

• — C. M. : Să subliniem acest
fapt. Volumul lui Gh. Firea, 
încercînd o integrare. a uni-

• versului modal în evoluția is
torică a limbajului muzical, în 
ambianta fenomenului estetico-

• muzical contemporan, sinteti- 
zînd o serie de cercetări anteri
oare de detaliu, poate fi con
siderat, prin ținuta sa teoretică,

• un caz relevabil în întreaga noa
stră muzicologie de la studiile 
profesorilor G. Breazul și C.

• Brăiloiu pînă în prezent.
— I. S. : Fiecare dintre noi 

este desigur convins că oricărei 
școli componistice îi este indis- 
pensabilă fundamentarea teore- 
tîcă, sinteza istorică și de pers
pectivă.

!n atacarea unor teme minore, 
neactuale, lipsite de perspec
tivă.

S.: Vechea publicațieI.

8HSSS

de făcut este 
ultrarapid al

cu experiența

In sfîrșit este nevoie sa atragem 
atenția că exagerarea alarmistă a 
diferențelor este nu numai i 
întemeiată dar și dăunătoare, în
trucît abia duce la ascuțirea ne
firească a unor contradicții care 
sînt proprii oricărei dezvoltări.

Soluții ? Rețete evident nu exi- 
stă, iar încercarea de a le pre- 
fabrica nu folosește la nimic. O 
stăruitoare evidențiere a fondului — 
comun de vâlori care unește ge- 
nerațiile se pare însă necesară și 
în acest sens cultivarea^ marilor 
tradiții ale poporului, îmbinată cu “ 
receptivitatea față de noutatea 
autentică în orice domeniu, de la 
noi și din străinătate, joacă un “ 
mare rol. Exclusivismele nu tre
buie combătute prin alte exclu- a 
sivisme, ci pentru infirmarea lor, 
argumentul suprem rămîne prac
tica, niciodată unilaterală și în- 
gustă, ci întotdeauna bogată și 
complexă. Noutatea adusă de fie
care generație se va selecta în 
timp și viața va îndepărta oricum 
impostura, falsele inovații. —.

In sfîrșit, să nu limităm, cum 
se face adesea, deosebirile exis
tente la aspecte exterioare vizînd 
ținuta sau comportamentul ime
diat, pentru că vom pierde astfel 
din vedere faptul că în spatele 
lor se ascund de fapt atitudini și 
poziții identice sau foarte ase
mănătoare.

Desigur, tn această privință nu 
este recomandabil nici indiferen
tismul și miopia In fața atitudi
nilor ce se pretind modeme dar 
de fapt trădează noutatea, după gic. ~ .....

— I. S. : De mai mult de 10 
ani niciunul dintre studenții 
noștri în arte nu a primit o di
plomă ce atestă o pregătire spe
cială în muzicologie.

C. M. : De ani de zile cer
cetarea muzicologică este lăsată 
fie la îndemîna compozitorilor 
pentru care muzicologia rămîne 
oricum un „violon d'Ingres", fie 
a altor muzicieni care după di
ferite oscilații au hotărît să se 
dedice acestor studii.

Carențele frontului nostru 
muzicologic sînt vizibile fie în 
numărul infim de publicații fie

ne- <81 întreaga seismică a fenomenu- 
sn_ lui muzical contemporan, pro-

blema raportului dintre noua 
creație și universul sonor cla
sic, romantic și modern, pro
blema raportului muzicii și ce
lorlalte arte, problema coordo
natelor educativ-estetice ale 
muzicii, pune în prezent în fața 
muzicienilor — mai mult ca în 
orice, perioadă a istoriei artei., 
necesitatea unor argumentări 
teoretice, unor profunde analize 
muzicologice.

— C. M. : Tocmai de aceea, 
înflorirea cercetării muzicologi
ce este pe deplin vizibilă în toa
te țările de tradiție muzicală.

Faptul este cu atît măi preg
nant cu cît protagoniștii unora 
dintre cele mai noi orientări âle 
veacului nostru (vezi Schbn- 
berg. Strawinski, Varese, Bou
lez, Stockhausen), au lăsat de 
multe ori, la o parte hîttia cu 
portative așezîndu-se la mașina 
de scris pentru a-și fundamenta 
și corola teoretic conceptele 
și căutările practic muzicale.

— I. S. : Dar oricare dintre 
acei care urmăresc viața noas
tră muzicală în complexitatea 
manifestărilor ei, va desluși 
că între efervescența șantierului 
componistic românesc — una
nim apreciat drept o „voce" 
profund originală și deschiză
toare de drumuri în concertul 
european — și cercetarea muzi- 

• cologicfi proprlu-zisă există un 
decalaj evident care poate avea 
repercusiuni majore într-un vii
tor apropiat.

• —■ C. M. : Situația se datoreș-
te, fără îndoială, înainte de toate, 
lipsei de inițiativă a Conserva
torului bucureștean în reînfiin- 
tarea învățămîntulul muzicolo-

cum nu folosește în nici un fel 
dădăceala didacticistă sau autori
tatea impusă în rriod exterior, care 
de regulă se agață nu de ceea ce 
este permanent valabil, ci de ceea 
ce este conservator și realmente 
învechit.

Simțul măsurii este mai necesar 
astăzi decît oricînd în noua înfă
țișare a eternului conflict dintre 
antic și modem, în parte real dar 
adesea aparent.

MIHAI STOIAN

UN HAIDUC IN SECOLUL XX?(VERSIUNE PRESCURTATA)
REZUMAT

MOLDOVA. Anul 1911. Haiducul Pantelimon e urmărit de 
jandarmi rurali, de polițiști și agenți secreți veniți tocmai de la 
București. Paralel cu toți aceștia — însă evident cu alt scap — 
își continuă cercetările și reporterul pe care „Dimineața** l-a tri
mis pe urmele haiducului : N. D. Cocea. După îndelungi căutări, 
Pantelimon este surprins...

e) Sînt iarăși scoși, cu de-a sila, 1 000 de oameni de prin sate, 
Căci Pantelimon s-a apropiat, ieșind din codrul Gfumăzeștilor, 
cam la o sută de metri de sat, vrînd probabil să se ducă lâ 
conacul prințului Caragea. Mergînd pe șosea, întîlnește o căruță 
în cate erau patru jandarmi. Unul dintre aceștia (jandarmul 
feremia), zărind (Ia vreo cinci pași de căruță) un om cu min- 
tean lung, negru, care pare că se întoarce, liniștit, de la 
muncă, îl întreabă totuși 5S.

— Cine ești dumneata ?
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Vara elevilor
excursii în străinătate pentru 
elevi (Bacău și județul Teleor
man), carnavaluri (București, 
Turnu Măgurele...), expediții 
științifice (județele Alba Iulia 
și Hunedoara), un ciclu de ac
tivități grupate pe ideea „Me
leagurile noastre povestesc" 
(Lugoj Suceava) și multe 
altele. Ecourile acestor gîn- 
duri, destul de 
ne-au ajuns la redacție o- 
bligîndu-ne să 
rubrică schimbului de pă
reri intre colegi și orga
nizatori, găzduirii sugestiilor, 
soluțiilor practice și invitații
lor de petrecere intr-un mod 
original, atrăgător și util a zi
lelor care compun Vacanța 
Mare.

Pentru început cîteva pă
reri :

COSTIN MIEREANU și IOSIF SAVA discută despre

VALORI Șl INERȚII
MUZICOLOGICE

„Studii muzicologice" care a a- 
vut cîțiva ani o periodicitate 
absolut necesară a. fost înlocui
tă după 4—5 ani de „tăcere" 
(din cauza acelorași inerții edi
toriale manifeste de mult timp 
pe plan muzical), cu 0 se
rie de volume intitulate „Studii 
de muzicologie" ce adună, din 
cînd în cînd, fără un plan bine 
stabilit, fără un profil special, 
cîteva din studiile și articolele 
ce se găsesc pe șantierul de lu
cru (de altfel cu totul neplani- 
ficât tematic) a unora dintre 
compozitorii, dirijorii și muzi
cologii noștri.

măcar un singur studiu dedicat 
creației contemporane româ
nești.

— C. M. : Am depășit de mult 
faza tatonărilor istoriografice 
și căutărilor gramaticale. Muzi
cologia românească nu poate 
trăi în afara creației componis
tice românești și nu-și poate 
fixa, alta sarcină decît anali
za ei.

— I. S. : Dar 
blemele actuale 
mânești sînt în 
muzicologice ci 
din istoriografia _______
mânească au rămas neabordate.

nu numai pro- 
ale creației ro- 
afara studiilor 
și multe epoci 

muzicală ro-

ARMONII SONORE
— C. M. : Cele trei volume 

apărute pînă în prezent adună 
nesistbmatic o strie de studii ce 
atacă zeci de teme începînd de 
la probleme de arheologie mu
zicală și bizantinologie la pro
bleme de folclor și analiza for
mei unor capodopere universale. 
Aceste studii dețin, în parte, pa
gini de interesantă cercetare, 
dar nu reușesc să se îndrepte 
eficient spre domenii-cheie aie 
creației muiicăle, ale vieții ar
tistice contemporane.

— I. S. : Interesante 
c£st punct de vedere 
compendiile de studii 
de Conservatorul din 
Chiar dacă tematic sînt mai an
corate în actualitatea 
muzicale românești și 
sale, totuși ele nu pot acoperi 
nevoile unor analize temeinice 
a problemelor limbajului con
temporan.

în primele două volume edi
tate la București, dintr-un total 
de 700 de pagini nu găsești nici

din a- 
sînt și 
editate

Cluj.
creației’ 
thrive r-

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN (panoramic)

rulează la Patria (orele 9;
12.45 ; 16,30 ; 20).

CE NOAPTE, BĂIEȚI ! (cine
mascop)

rulează la Republica (orele
8.45 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,15; 
21,15), București (orele 8,45 ; 
11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21).

PASAREA TIMPURIE
Luceafărul (orele 8,15 ; 10,45 ; 
13,15; 15,45- 18,15; 20,45), Capi
tol (orele 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21).

ULTIMA NOAPTE A COPILĂ
RIEI

Central (orele 9 ; 11,15 ; 13,30;
15.45 ; 18,15 ; 20,45).

K. O.
Moșilor (orele 15,30; 18;
20,30).

OSCAR (cinemascop)
Festival (orele 8,45 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18.30 ; 21), Feroviar 
(orele 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 15,15 ;
17.45 ; 20), Excelsior (orele
9.45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ;

— C. M. : La ora aceasta nu 
nurnai că nu avem o Istorie a 
muzicii românești, nu numai că 
nu avem studii de sinteză asu
pra marilor perioade ale istoriei 
muzicii românești, dar nici mă
car nu am dedicat unor mari 
reprezentanți ai artei românești 
(de pildă, D. Kiriac, G. Ștephă- 
nescu, E. Mandîcevski) o simplă 
monografie de popularizare din
tre cele cu care ne-a obișnuit 
Editdra Muzicală.

— I. S. : inexplicabil din a- 
ceșt punct de vedere este și fap
tul că tiu a apărut pînă în pre
zent monografia închinată lui 
Eneșcu promisă de ani de zile 
de Institutul de Isto'fie a Artei. 
De neînțeles este, de asemenea, 
faptul că nu au apărut pînă în 
prezent în volum lucrările pri
mului Simpozion internațional 
de muzicologie „George Enescu".

— C. M. : Să amintim, în a- 
celași timp, faptul că orice te
meinice studii de Istorie muzi
cală românească sînt legate,

înainte de toate de publicarea 
unui amplu Corpus de docu
mente (pe care Ie posedăm din 
plin) cu privire lâ istoria artei 
românești.

— I. S. : Culegere de docu
mente indispensabile nu numai 
nouă ci și muzicienilor din alte 
țări pentru încadrarea noastră 
în mișcarea istb'rico-muzicală 
europeană.

— C. M. : 
tivă pe card 
în domeniul 
este vizibilă 
și în domeniul cărții muzicolo
gice.

— I. S. : Să luăm, de pildă, 
numai problema traducerilor u- 
nor importante lucrări teoretice 
fără de care lipsim, marele pu
blic, pe studenți și chiar pe 
specialiști de fundamentale re
pere muzicologice.

— C. M. : în locul multor vo
lume ce zac prin librării. Edi-. 
tura ar putea, fără îndoială, să 
urgenteze apariția unor lucrări 
ca : „Bach", de A. Schweitzer 
(cartea de căpătîi pentru înțele
gerea preclasicismului german), 
Tratatul de armonie al lui 
Schonberg și toată suma de lu
crări teoretice despre muziCâ 
veacului XX.

. — 1. S. : O privire succintă 'ă. 
stadiului publicațiilor muzicolo
gice pune în actualitate și pro
blema tratatelor pentru uzul 
școlilor artistice, aparținînd U- 
nor muzicieni români.

Să încercăm să conturăm a- 
ceastă chestiune în viitorul co
locviu în care îți propun să ne 
ocupăm de formarea în Conser
vatoare a tinerelor generații de 
compozitori și muzicieni în ge
neral.

— C. M. : De acord. Problema 
rămîne de prim ordin pentru 
viața muzicală din țara noastră.

Lipsa de perspec- 
o semnalam recent 

cărții de inițiere 
pe plan editorial

...De cînd am citit cartea 
„Farmecul adâncurilor" — ne 
scrie un elev din clasa a Xl-a 
— doresc nespus să cunosc 
peșterile vestite din țara noa
stră. Mi-am procurat unele 
materiale documentare, am 
început să mă echipez, să-mi 
caut parteneri, pentru c& $£ 
plec singur ar fi riscant și 
nici n-ar avea farmec. “ 
prietenii mei au 
iede. Credeți că în 
nu s-ai mai găsi 
băieți interesați și 
pornească intr-o 
excursie ? Nu știu 
să iau legătura cu ei...

...Două surori din Oradea vor 
să citească versuri la mor- 
mîntul lui Emtnescu. Nu cu
nosc Bucureștiul, se gîndesc 
că vor avea greutăți cu găz
duitul, cine le va fi ghid... Lu
crurile s-ar putea rezolva dacă 
ar fi invitate de colege din 
Capitală urmind ca, după 
aceea, fetele să le întoarcă vi
zita pentru a cunoaște Ora
dea ?i împrejurimile sale. Su
rorile nu și-au trădat identi
tatea :, dar chiar și „descope
rirea" lor in urma unei cores
pondențe cu elevii din liceele 
orădene ar fi un original pre
ludiu la vacanță.

...Mai.mulți elevi din diferite 
localități din țară doresc să 
facă turul României pe bici
cletă. Temerarii călători, lip
siți total de experiență, cred 
însă că e de ajuns' posesia 
bicicletei și... dorința de a 
porni la drum. Nouă ne cer 
numai aprecieri asupra origi
nalității proiectului. Iar noi le 
sptenem: proiectul este exce
lent, dar asta încă nu în
seamnă că ați și realizat tu
rul României. Ca să vă venim 
în ajutor, apelăm la cicliști 
de performanță și inițiatori 
ai unor asemenea manifestări 
sa vă sfătuiască cum să vS 
organizați, să vă recomande 
cîteva variante de trasee, să 
vă vorbească despre echipa
ment, dozarea eforturilor, mo
dul în care să folosiți timpul 
de odihnă. Abia după aceea, 
ideea voastră, aflată încă în 
stare embrionară, va căpăta 
contururile unui proiect rea
lizabil.

Am aflat că sînt elevi care 
doresc să-și instaleze corturi 
în Deltă și să petreacă o vară 
plină de neprevăzut „în mij
locul naturii" mergînd cu lot
cile la pescuit, gospodărin- 
du-se singuri. Alții vor să lu
creze in prima parte a va
canței la ferme : „Sîntem oră
șeni — motivează ei — și 
ne-ar place să cunoaștem viața 
satului. Vrem să culegem clh- 
tece, strigături, să aflăm obi
ceiuri străbune. Cine știe, 
poate în viitor vom deveni 
cercetători ai vieții spirituale 
a satului. Muncind insă, vom 
ciștiga și bani. Cu suma adu
nată și cu economiile pe care 
le avem vrem să plecăm într-o 
ăxcursie îh străinătate. Aces- 

g tea ne sînt intențiile dar cum 
S să le materializăm, nu rfiai 
■ știm... Elevii care vor să mun- 
I ceașcă 6 perioadă din vacanță

— chiar daca nu și-au fixai

Dar 
pro-alte 

toată țara 
încă 
dispuși să 
asemenea 
însă cum
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țeluri atît de precise ea ale 
colegilor citați mai sus — sînt 
numeroși. Ei ne întreabă dacă 
nu s-ar putea ca încă înainte 
de încheierea anului școlar 
organizațiile U.T.C. să stabi- 
leased legături cu unele uni
tăți productive, mijlocind do
ritorilor adrese precise unde 
-și-ar putea oferi serviciile. 
Mai e vorba ? Ar fi chiar o 
inițiativă lăudabilă.

Reproducînd aceste cîteva 
intenții, frumoase și ademeni
toare nu numai pentru cei 
cărora le aparțin, ci, poate fi 
pentru alți colegi, ne-am în
sușit de fapt punctul de vedere 
ăl elevilor potrivit căruia va
canța exclude de la sine tipa
rele, putinei fi petrecută in 
N variante. De cine depinde 
însă acest „deziderat" limpede 
ca liimîna zilei ? De elevii în
șiși, în primul rînd, de fante
ziei lor inepuizabilă și de pri
ceperea lor organizatorică, 
căreia, e drept, încă nu-i pu
tem găsi un superlativ dată 
fiind experiența lor încă in
suficientă. De aceea, în ajuto
rul elevilor, pentru organiza
rea activităților de vacanță 
vin — în primul rînd, organi
zația U.T.C. și școala — dar 
și numeroase instituții cultu
rale, sportive, turistice, de 
transport; apoi părinți, cadre 
didactice, activiști U.T.C., or
ganizatori de tabere. Și încă 
n-am spus tot: activiști de 
partid și de stat, actori de 
prestigiu și oameni de știință, 
sportivi fruntași, medici, mun
citori se întîlnesc cu elevii, îi 
sprijină în organizarea anumi
tor manifestări. Dar au la rîn- 
dul lor idei, soluții, propuneri 
pentru vacdnța de vară a ele
vilor. Le mijlocim, prin rubrica 
pe care o inaugurăm astăzi, 
nu numai un schimb de păreri 
ci și de informații și adrese 
utile, de consultări și soluții 
practice, sfaturi ale unor spe
cialiști pentru asigurarea tău- 
șitei fiecărei activități de va
canță. Dorim ca în răstimpul 
care a rămas pînă la prima 
zi de vacanță să contribuim — 
prin coloanele ziarului — la 
conturarea unui vast program 
de petrecere a timpului liber 
care să răspundă atît cerințe
lor unor colectivități mai mt *i 
sau mai mici cit și individuale 
ale elevilor. 1

Beneficiari și organizatori 
ai vacanței :

Ce planuri aveți pentru a- 
ceastă vară ? Făceți-le cunos
cute prin rubrica noastră! Vă 
vom populariza intențiile, vă 
'born facilita schimbul de opinii 
și sfaturile specialiștilor, vă 
vom informa cu tot ce se pre
gătește pentru cel de-al IV-lea 
trimestru al anului școlar: 
Vacanța Mare!

TELEVIZIUNE
21 MAI 1968

21), Modern (orele 9,30 ; 11,45; 
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45).

STATORNICIA RAȚIUNII
Victoria (orele 9 ; 11,15 ; 13,30; 
16 • 18,30 ; 20,45),

RĂZBUNAREA HAIDUCILOR 
(cinemascop)

Lumina (orele 9,15 ; 11,30 ; 
13,45; 16 ; 18,30 ; 20,45), Bucegi 
(orele 9,30; 11,45 ; 16 ; 18,15 ;
20.30) , Melodia (orele 9; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,30; 20,45).

TOM ȘI JERRY
Timpuri Noi (orele 9—21).

EU, EU, EU... ȘI CEILALȚI
Union (orele 15,30 ; 18 ; 20,30). 

30 DE ANI DE VESELIE
Doina (orele 9 ; 11 ; 13,45 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30).

OBSESIA (cinemascop)
Grivița (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15.45 ; 18.15 ; 20,45), Floreasca 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16;
18,15 ; 20,45), Flamura (orele 
9 ; 11,15; 13,30 ; 16; 18,15 ;
20.30) .

BLESTEMUL RUBINULUI NE
GRU (cinemascop)

înfrățirea între popoare (orele

10 ; 16 ; 18,15; 20,30).
TOPKAPI

Buzești (orele 15 ; 18), Vitan 
(orele 15.30 ; 18 : 20,30).

O LUME NEBUNA, NEBUNA. 
NEBUNĂ (cinemascop)

Dacia (orele 8—20 în conti
nuare)

SÎNT ȘI EU NUMAI O FEMEIE 
Unirea (orele 15,30 ; 18), Ra
hova (orele 15,30 ; 18).

ZILE DE VARA
Lira (orele 15,30 ; 18).

EDDIE CHAPMAN. AGENT 
SECRET

Drumul Sării (orele 14,30; 
17,30 ; 20,15), Giulești (orele 
10—15 ; 17.15 ; 20,30).

RĂPIREA FECIOARELOR 
(cinemascop)

Ferentari (orele 15,30; 
20,30).

PENTRU CÎȚIVA DOLARI ÎN 
PLUS

Cotroceni (orele 14,30 ; 17,30 ; 
20,30).

CAPCANA (cinemascop)
Pacea (orele 15,30 ; 18 ; 20,30).

LEUL AFRICAN

18 ;

Crîngașl (orele 15.30; 18;
20,30).

EL DORADO
Volga (orele 9 ; 15,30 ; 18,15 ;
20,45), Miorița (orele 9,30 ; 12 ;
15,30 ; 18 ; 20,30).

VIAȚA ÎN DOI
Viitorul (orele 15,30; 18;
20.30) .

EA VA RÎDE
Gloria (orele 9 ; 11,15; 13,30 ;
16 ; 18,15 ; 20,30), Torni» (orele 
9—16 în continuare).

SFIRȘITXJI. AGENTULUI W4C 
(cinemasoop>

Aurora (orei. 8,30 ; 10,45 ; 13 ;
15,30 ; 18 ; 20,30), Flacăra (ore
le 15,30 : 18 ; 20,30).

GIOCONDA FĂRĂ SURIS
Popular (orele 15,30 ; 18 ;
20.30) .

PRAȘTIA DE AUR
Munca (orele 11.30 ; 18 : 20,30).

INTOARCE-TE (cinemascop)
Cosmos (orele 15,30 ; 18 :
20.30) .

BAIUL DE SIMBATA SEARA
Alta (orele 9 ; 11 ; 13 ; 15; 18 ; 
20,30).

V’?® — Pentru cei mici: 
„Știți să desenați copii ?“ 
Albumul expoziției inter
naționale de desene ale co
piilor și tineretului școlar; 
18.00 — TV pentru specia
liștii din industrie — Auto
matizarea ; 18,30 — Curs de 
limba engleză (lecția a 17-a); 
19,00 — TV pentru școlari 
Secolul XXI : „Mașinile pot 
gindi 7“ ; 19,30 — Telejur
nalul de seară ; 19,50 — Bu
letinul meteorologic — Pu
blicitate ; 20,00 — Baschet: 
România — Cuba (repriza a 
H-a) Transmisie de la Sala 
sporturilor Floreasca ; 20,90
— Opinia dumneavoastră ; 
20,50 — Seară de teatru : 
„Neîncredere în foișor" de 
Nelu Ionescu, interpretează 
un colectiv al — 
Giulești — în
Medalion liric: 
Dumitrescu. Prezintă Geor
ge Sbârcea — Metro
nom. Prezintă Grigore 
Constantinăâcu; 23.00 — Te
lejurnalul de noapte ; 23,15
— închiderea emisiunii.

Teatrului 
pauze : — 

Mariana

— Da’ce treabă ai dumneata ?, răspunde Pantelimon, urmîn- 
du-și drumul.

Uitîndu-se în urma lui, jandarmul Ieremia zărește un pat de 
pușcă ieșind de sub suman. Atunci pune mîna pe urflărul Că
ruțașului și ordonă :

Pantelimon aude și-o rupe la fugă. Jandarmii trag opt focuri 
după el, dar fără să-l nimerească, deși el e la o depărtare de 
numai 60 de metri, în plin șes. Sare un șanț, intră în niște 
tufe, apoi urcă un deal sterp, fără vegetație, perfect vizibil 
pentru jandarmi. Aceștia însă, totalmente zăpăciți, o apuca 
spre pădure. Pantelimon ia din pripon calul unui locuitor (Ghe
orghe Cojocaru) pe câre-T găsește dormind, dă foc la doua ju
mătăți de paie de orz. ale arendașului Tărcăuami, ca sa nu 
poată fi urmărit, și-o apucă spre Băltățești unde îl înconjoară 
cîinii de la stîna d-lui Tino, administratorul moșiei, n-are în
cotro și împușcă unul din cîini, cere de mîncare la stîna, lașa 
calul obosit, ia alt cal și pornește spre pădurea VărătecuJui; 
jandarmii îl caută toată noaptea, fără odihnă, inutil.

f) Plouă. Automobilul căpitanului de jandarmi Sandu Chiriac
gonește în toate părțile, se împotmolește, se despotmolește, ia
răși gonește, făcîhd tocmai bine un zgomot in stare sa-i dea de 
vCste celui urmărit că urmăritorul se apropie. De fapt, drumu
rile actuale ale automobilului — ca și ale tuturor jandarmilor — 
nu sînt atît de întîmplătoare pe cît par, ci reprezintă Pierea 
în practică a planului elaborat în aceeași dimineața, de urt ade
vărat consilm de război ținut la Piatra Neamț, în prezenta pri
marilor din patru comune (au fost ridicați pînă ®
casele lor, toți cei valizi — 400 numai din Budeștih După o 
zi de căutare, rupți de oboseală și fără nici un rezultat, oamenii 
s-au reîntors ne la vetrele lor 54..

g) Iarmaroc la Pașcani 55 (8 septembrie 1911). Sînt presupurteri 
că el și-ar fi făcut calculul că acest iarmaroc e o excelentă 
ocazie de a se aproviziona (dar nu există davada certă ă pre
zenței sale aici). Unele fapte nu se confirmă, în cele din urmă, 
ca fiind făptuite de el.

h) Seara zilei de 26 septembrie 1911. Pantelimon dă iarăși tir- 
coaie casâi natale din Răucești. Cîțiva străjeri l-au zărit. In cea 
mai desăvârșită taină ei înconjoară casa și grădina, așteptind 
momentul în care Pantelimon, sărind gardul, va pica de-a dreptul
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în capcană. Dar în timp ce 
jandarmii stau tupilați în as- 
cunzătorile lor, așteptîndu-și 
prada cu mîna pe trăgaci, se 
aude dintr-o dată un zgomot 
ca și cum ar rupe-o cineva la 
fugă, apoi un foc izbucnește 
numaidecît la niște girezi de 
paie, flăcările înălțîndu-se 
pînă la cer și luminîndu-i pe 
jandarmi atît de bine. îneît 
îi puteai nu numai vedea ca 
în strachină, dar număra 
chiar pe degete. Cine să fi 1 
dat foc girezilor nu se știe. 
Unii zic că Pantelimon. pen
tru a-i zăpăci pe jandarmi, 
oblîgîndu-i să gonească spre 
foc, cum ău mai făcut și altă 
dată, sau pentru a ghici locul 
unde sînt ascunși ; alții bă
nuiesc că vreun tovarăș tai-

D. N. n. COCEA

nic de-al acestuia — cu care aranjase pe semne să se întîlnească 
în acea noapte la mâică-sâ, firește dacă nu va fi nimenea pe 
acolo — simțind că atît casa cît și grădina sînt înconjurate, i-a 
dat de veste lui Pantelimon. prin acest semnal, să se păzească și 
să nu se mai apropie. S-au făcut cercetări asupra acestui foc 
misterios, dar nu s-a aflat nimic

galbeni de spaimă, se uită unul la altul. Sa' vnul dintr-inșu n-a cerut oprirea căruții și timp de un sfert 
îoi scos un, cuvlnt» bucuroși că au scăpat teferi. Săteniiîși bat joc de „curajul jandarmilor".

54 S-a cerut prefectului de județ să intervină pentru transferarea 
mai multor pădurari si cantonieri din pădurea Grumăzești, care nu 
inspira destulă încredere" („Dimineața", 5 sept. 1911).

Cu ocazia iarmarocului de la Pașcani am stat de vorbă cu mulți 
țărani și la toți am constatat un puternic sentiment de simpatie 
pentru Pantelimon. iar unii dintr-înșii susțineau că-1 văd de cîte 
2~3 ori Pe săptămînă, cînd vine să se aprovizioneze" („Dimineața" 13 sept. 1911).

58) Tot ce făcea (N. D. Cocea — n.n.) adăuga o verigă nouă Ia 
lanțul activității sale, începînd ctț lovitura inteligentă și perfect 
nevinovată a debuturi’or lui gazetărești, anume acel răsunător in
terviu imaginar. La Văcărești (Pantelimon ri-â fost niciodată închis 
Ia Văcărești — n.n.) cu banditul Pantelimon, de Curînd arestat 
(interviul — imaginar sau real — a fost publicat de Cocea în 17 șl 
18 august 1911), dată la care Pantelimon se afla încă în absolută 
libertate — n.n.). Cine a condamnat procedeul nu-și dădea seama 
că obligația profesională de a face interesantă o convorbire mal 
adeseori anodină din câuzâ vacuității intelectuale a cîte unul 
„grangure" al vieții publice era însăși condiția ziaristului de talent. 
N. D. Cocea a ocolit dificultatea făcînd. din realmente rielnteresahtul 
(subl. ns) Pantelimon uh mit, iar din răspunsurile luj fictive, măr
găritare" (Șerban CioculCsCu ; „varietăți critice", E.P.L. i960, pag.

FALS INTERVIU ? 5«
Cocea sosise abia de trei zile în Tîrgu-Neamț, cînd a primit 

cea dintîi înștiințare din parrea iui Pantelimon, prin care era 
anunțat că haiducul ar vrea să-i vorbească 57).

#3 „De obicei se întîmplă însă altfel (tot Iosif Nădejde povestește 
în „Dimineața" din 8 sept. 1911) : „Săteanul Nicolae Simion Trufescu, 
din comuna Budeștii Precîstei, mi-'a povestit că ducînd cu căruța 
șase jandarmi prin codrul Grumăzeștilor, Spre sat, âu zărit lâ mar
ginea șoselei un om dispărînd printre copaci. Săteanul se uită 
la jandarmi, crezînd că dînșii îi vor spune să oprească căruța.
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332).
57) Sînt remarcabile „mișcările înainte" pe care Cocea le face, cu 

ajutorul Ziarului, tocmai pentru ca numele său și scopul călătoriei 
sale în Moldova să ajungă lâ urechile lui Pantelimon. De altfel 
există suficiente mărturii care atestă faptul că „neinteresantul" 
Pantelimon citea .ziarele și își decupa chiar untie articole. Dar 
ziarele (adversare celor Ia care colabora N.D.C.), interesate în pri
mul rînd să-și lovească inâmicii, ironizează toate pregătirile minu
țioase (ca de exemplu publicarea pozei lui Cocea, â primelor 
impresii — favorabile lui Pantelimon), acțiuni premeditate cu in
teligență, în vederea stabilirii legăturii cu cei mult căutat. Așadar,' 
afirmația lui Cocea („am primit prima înștiințare de Ia Pantelitnon 
că âr vrea să-mi vorbească") e perfect credibilă.

(VĂ URMA)

- 64 -



scInteia tineretului PAGINA 3

BRIGADA I ILFOV
RAPORTEAZĂ!

* Ne aflăm la kilometrul 7 *1 
viitoarei magistrale București- 
Pitești. Din douăzeci de ca
mioane, un autobuz și cîteva 
microbuze coboară fete și bă
ieți. Sînt viitorii șoferi profe
sioniști, azi elevi a,i școlii ce 
funcționează în cadrul D.R.T.A 
București, funcționari ai Con
siliului popular provizoriu ju
dețean Ilfov, muncitori și teh
nicieni de la I.R.E.B. și Indus
tria laptelui, elevi ai Liceului 
agricol Ciorogîrla. La apel, 
șase sute cincizeci de prezențe.' 
Șase sute cincizeci de tineri 
înrolați duminică dimineața 
în importanta acțiune de mun
că voluntar-patriotică la o- 
biectivul amintit. Pentru că, 
în județul Ilfov numărul lor 
a fost cu mult mai mare — 
peste 15 000.

Careul n-a ținut decît un 
sfert de oră. Suficient însă 
pentru o întîlnire plină de în
vățăminte cu un veteran al 
șantierului Bumbești-Livezeni, 
profesorul DUMITRU CIO- 
VLICĂ, pentru prezentarea o- 
biectivului activității din ziua 
aceea. „Din ‘49 încoace am tre
cut de nenumărate ori pe Va
lea Jiului. Și ziua și noaptea. 
Și, dacă ar fi sa trec în fiecare 
zi, în fiecare noapte, tot la 
fereastra vagonului m-aș in
stala. De fiecare dată, folosin- 
du-mă de amintiri, sînt sigur 
că aș desluși alte și alte amă
nunte ale marii încordări și 
dăruiri, fără reținere, a efor
turilor de acum 20 de ani. Le 
știu, le simt, pentru că am lu
crat pe acest șantier. Sînt con
vins că la fel de emoționați 
veți fi și voi cînd, peste ani, 
veți străbate această magis
trală".

...Și s-a trecut la. lucru/ Ore 
în șir cu încordare. Pe o lungi
me de doi kilometri și ceva a 
fost atacat acostamentul primei 
benzi de circulație. 5 000 metri 
cubi de terasamente executate, 
piatra cubică de pe o sută de 
metri din vechea șosea scoasă 
șt ^pozitată, adică lucrări în

Duminică, în eadrn festiv, Comitetul județean Ilfov al U.T.C. 
a lansat „Albumul—ștafetă" care pînă în septembrie a.c. va stră
bate șantierele muncii voluntar-patriotice ale tineretului, însu- 
mînd în. imaginile cele mai sugestive realizările obținute. Pre
zența într-o localitate a „Albumului—ștafetă" va constitui pen
tru tinerii țărani cooperatori, mecanizatori, funcționari, elevi, ca
dre didactice etc., un prilej în plus de intensificare a muncii, de 
mobilizare totală pentru îndeplinirea exemplară a angajamente
lor organizației U.T.C.

valoare de peste 10 000 lei — 
iată bilanțul activității primei 
zile de lucru a brigăzii 1 Ilfov, 
constituită duminică 19 mai. 
Reînvie astfel o tradiție, aceea 
a brigăzii permanentizate. A 
fost hotărîrea unanimă a ti
nerilor prezenți în primul ca
reu, constituit în localitatea 
Ciorogîrla, pe șantierul viitoa
rei magistrale, obiectiv stabi
lit, de altfel, în recenta che
mare a C.C. al U.T.C. Angaja

mentul brigăzii, întărit de re
alizările primei zile, ne oferă 
convingerea că acesta va fi 
la înălțimea faptelor celei de 
acum 20 de ani. Reținem și 
cîteva mărturii ale celor care, 
pentru meritele lor, au fost 
trecuți în albumul-ștafetă al 
șantierelor muncii voluntar- 
patriotice, lansat de Comitetul 
județean Ilfov al U.T.C.: 
„Avem de continuat o tradi
ție... Astăzi a fost prima zi

de muncă. Data viitoare — și 
apoi mereu — vom stabili 
norma brigăzii, norme ale bri
gadierilor. Vom face totul ca 
să cîștigăm întrecerea cu ce
lelalte brigăzi de muncă vo
luntar-patriotică ce se vor 
constitui în județ" (Petre Dinu, 
I.R.E.B.) „Mă emoționează gîn- 
dul că sînt brigadier pe acest 
important șantier și că, în fi
nal, munca mea, alături de a 
celorlalți, se va concretiza în 
realizarea primei magistrale 
rutiere a țării". (Mircea Simion, 
Industria laptelui). „E o cinste 
să fii membru al unei brigăzi 
de muncă voluntar-patriotică. 
O cinste ce obligă însă la efor
turi înzecite. Și, personal, voi 
dărui fără reținere toată pu
terea mea de muncă". (Marin 
Mihalache, Consiliul popular 
provizoriu Ilfov). „Le urez ti
nerilor „BUN VENIT" și le 
aduc, totodată, mulțumirile 
noastre pentru această primă 
zi de muncă. îmi exprim con
vingerea că astfel, și cu con
cursul lor, vom reuși ca la 
sfirșitul anului viitor prima 
platformă a magistralei să fie 
încheiată, îndeplinind astfel, 
cu mult mai devreme, unul din 
importantele obiective ale pre
zentului cincinal" (Ing. Nico- 
lae Chițu, șeful Șantierului 
magistralei Buci\rești-Pitești).

...Duminică 19 mai 1968. O 
zi la care vom mai reveni cu 
siguranță. Ea marchează prima 
zi a activității tineretului con
stituit într-o brigadă de muncă 
voluntar-patriotică pe șantie
rul magistralei rutiere Bucu- 
rești-Pitești.

GH. FECIORU

De zeci de
M-am întors întâmplător, zilele trecute, la poezia lui Nicolae 

Labiș, scrisă intr-un timp cînd tineretul nostru, ca întotdeau
na, vitaliza vfrsta jfămîntului și sensul istoric. Labiș nu mus
tra materia și natură, nu se înspăimânta și nu-și întuneca me
tafora în fața lor și nu-și punea mască de îndoială în fața 

tinereții și purității. Poetul își topea sensibilitatea la înăl
țimea temperaturilor purificatoare, și-o materializa în sen
suri compacte de trăiri autentice și nu-și schimonosea inima 
cu îndoieli false despre lume. El n-a fost un poet ocazional, 
dar a trăit și-a materializat momentele; el n-a fost și nu 
este retoric, ci- s-a entuziasmat grav de monumentalitatea 
epocii și-a turnat-o grandios in poeme de lavă: „Trăim în 
miezul unui ev aprins / Și-i dăm a-nsuflețirii noastre vamă".

Toate marile literaturi s-au scris și se vor scrie în centrul 
umanității și-n centrul istoriei, și vor fi mari, numai dacă 
vor atinge condiția înălțimii lor. Și-ntr-adevăr „trăim în 
miezul unui ev aprins", cînd în fiecare zi în viața noastră, 
a tuturor, se petrece ceva, cu fiecare om se întâmplă ceva, 
conștiința noastră este răscolită și modificată de fenomene 

^epocale, fără precedent.
Cine umblă prin țară își poate da ușor seama de dimen

siunile practice ale socialismului, poate să se pătrundă de 
adevăr și să-și instruiască la scara demnității sentimentele 
și trăirile. A pleda pentru vitalitate și-entuziasm înseamnă 
de fapt a pleda pentru adevăr, pentru tinerețea unui timp 
fecund — timpul nostru. Am cunoscut miile și miile de tineri 
de ia Craiova sau Botoșani, de la Hunedoara sau Buzău, 
m-ant' uitat la frunțile și la mîinile lor, am iubit pămîntul 
însămânțat de ei, și mi-au devenit prieteni copacii sădiți 
de ei, și mi-a devenit cale de inimă orice șosea, orice cale 
ferată construită de ei. Cu fantezie și sensibilitate, cu fior' 
patriotic și dăruire, tineretul țării asaltează generos spațiile 
muncii și ale demnității, ale culturii și conștiinței umane. 
Sufletul tineretului nostru este sănătos și partidul veghează

EV APRINS
de ION CRÎNGULEANU

continuu pentru această sănătate. Tineretul nostru este har
nic și priceput, iar partidul îl cheamă în cele mai importante 
treburi din țară. Iată, se vor împlini 20 de ani de la termi
narea acelui faimos șantier de la Bumbești-Livezeni. Și tot 
așa se vor împlini cite 20 de ani pentru multe alte localități. 
Bine, dar aceste aniversări sînt de fapt aniversări ale vitali
tății și creației, ale tinereții și muncii. Am cunoscut zeci 
de oameni care azi sînt furnaliști, medici, artiști, ingineri, 
profesori universitari, mineri sau aviatori, care au făcut 
cîndva parte din acele brigăzi patriotice de acum 20 de ani, 
pornite ca niște cascade pe șantierele țării. Vorbeau despre 
ei înșiși ca despre eroi care și-au fost lor înșile contemporani. 
Să fii contemporan cu tine însuți, și cumva contemporan cu 
viitorul — e cev.a ! Oamenii aceștia vorbeau acum 20 de ani 
cu ei înșiși, dar și cu cei de azi. Aveau viziuni vitale, erau 
încordați și încinși de idei, erau tineri adevărați care gră
beau betoanele și cîmpurile, și drumurile, și istoria țării 
către zilele noastre. Iată-i aici, de o seamă cu noi, veniți 
prin cîntecul „Hei-rup" să fie de vîrsta savanților, dar și a 
celor care abia împlinesc 18 ani. Cită spontaneitate și lumi
nozitate, cită bărbăție nedisimulată, cită tinerețe și încredere 
și cită naivitate dar și entuziasm aveau în ele acele cintece 
patriotice care însuflețeau tineretul pe șantierele țării. Cred 
că ele nu mai sînt cintate pe măsura însemnătății lor; azi 
vedem filme de tipul celor care se numesc „împușcături pe 
portativ", „K.O." etc,, etc., ci nu „Răsună Valea" ori alte ase
menea filme capabile să genereze gînduri înalte, entuziasm 
tineresc.

Am citit, nu de mult, Chemarea C.C. al U.T.C., făcută 
tineretului să întâmpine sărbătorirea a 20 de ani de la înche
ierea șantierului național „Bumbești-Livezeni", cu noi și tine 
rești izbînzi în activitățile patriotice de construcție socialistă 
a țării. Astfel, printre marile obiective se disting prima auto
stradă românească București—Pitești, șoseaua Cîmpina—Co
marnic, șoseaua Bumbești—Livezeni etc. etc. Toate aceste 
obiective urmează o frumoasă tradiție, urmează dăruirea 
unui popor întreg și patosul său. Milioane de frunți și mî-ini 
vor gindi aceste căi ale viitorului și frumosului, milioane de 
voci — vocile muncii — își așteaptă cîntecele și imnurile noi, 
primenite la lumina prezentului, și aceleași milioane își aș
teaptă poemele care să le înflăcăreze, să le spună adevărul 
despre lume, să le emoționeze inima și să le dea curaj și 
echilibru în aceste acțiuni atât de umane și tinerești, atât 
de eroice și patriotice.

...Iarăși m-am întors întâmplător, zilele trecute, la poezia 
lui Nicolae Labiș... Scepticismul și calambururile intraducti
bile cu care încearcă să ne ..deprindă" cite unii se destrămau 
— la lectura lui Labiș — în ironice uitări ale timpului, așa 
cum se destrămau lozincăriile retorice, făcute cîndva. de 
unii, după ureche. Trăim în miezul unui ev aprins...

frumos

FRUNTAȘ ÎN
MUNCĂ PATRIOTICĂ

AM

PANOUL

CIND APARATUL

REȚINUT

DIN SCRISORILE

TINERILOR
Pentru ca orașul să fie mai F

DE SUDAT

SE ODIHNEȘTE

Sterică J\ ‘ioglu. Numele ni-I 
recomandă ca sudor de frunte 
al Uzinei mecanice navale Galați, 
ca reprezentant al organizației 
U.T.C. forjă, ca prezentator al 
ansamblului tineretului gălățean. 
Sterică Pacioglu, însă, este și unul 
din fruntașii uzinei la acțiunile 
de muncă patriotică.

— Chemarea C.C. al U.T.C., 
ne declară el, adresată tinerilor 
patriei noastre cu prilejul împli
nirii a 20 de ani de cînd în Va
lea Jiului a răsunat zgomot de 
târnăcop izbit in stâncă, a con
stituit și pentru mine un nou 
îndemn. Celor 50 ore muncă vo
luntar-patriotică, efectiv lucrate 
în această primăvară la cons
trucția halei din uzină, la înfru
musețarea orașului, la construc
ția terenului ele fotbal al uzinei 
etc. le voi adăuga mereu altele.

Ațele și altele. Cercuri noi, 
proaspete în trunchiul bogat al 
faptelor. împreună cu membrii 
organizației U.T.C., tînărul sudor 
va fi prezent, în continuare, pe 
șantierul tineretului de la Brateș 
unde se amenajează o plajă, Ia 
tal uzarea dealului de lingă gară, 
Ia extinderea falezei de la Du
năre.

V. MOINEAGU

3600 ore pe șantiere

• De curind, tinerii 
din Slatina, Caracal, 
Drăgănești-Olt au 
terminat lucrările de 
amenajare a parcu
rilor și monumente
lor. La Corabia se 
lucrează la taluzarea 
malului Dunării și a- 
menajarea unei fale
ze, la săparea unui 
șanț pentru irigarea 
terenurilor agricole. 
Tinerii din sudul ju
dețului, respectiv cei 
din comunele Scări
șoara, Izbiceni, Fălcoi 
Ciclieni, Ștefan cel 
Mare, participă activ 
la amenajarea tere
nului pentru irigat, 
realizînd pînă în pre
zent o suprafață de 
450 ha. în tot județul 

• s-a curățit suprafața 
de 6 000 ha pășuni, 
s-a colectat 350 tone 
fier vechi.

Peste puțin timp, 
județul Olt va sărbă
tori un eveniment 
deosebit de impor
tant — împlinirea a 
600 de ani de exis
tență documentară a 
orașului Slatina, se
diu de reședință al 
județului. în cinstea 
acestui 
tinerii 
dedică 
timpul 
najării
Mai", înfrumusețării 
parcului de pe aleea 
Oltului, a străzilor și 
spațiilor verzi din 
noul cartier. (Traian 
Dicu).

roase pășuni. Ziua de 
muncă s-a încheiat 
cu jocuri distractive, 
drumeții. Duminica 
viitoare, împăduririle 
pe cele 7 șantiere ale 
muncii voluntare vor 
fi terminate. (P. Cor
nel).

muzeului. (C. Pogă- 
ceanu).

Tînărul Gheorghe
Răduță de la Uzina de trac
toare își amintește că prima sa 
participare la muncă partiotică 
a avut loc în urmă cu 15 ani. 
Era pe atunci elev în anul I 
la Școala profesională din 
Buzău. Pomii pe care i-a sădit 
el, împreună cu colegii, pe dea
lurile și în apropierea orașului 
— au rodit pînă acum de multe 
ori. Dar activitatea lui cea mai 
deosebită s-a desfășurat aici, la\ 
Brașov, începînd cu anul 1956. 
Dacă și-ar fi ținut un 
în care să-și consemneze 
participare la acțiunile 
tice, el s-ar fi întins 
puțin 3.600 de ore petrecute pe 
șantiere.

Numeroase obiective, începînd

jurnal 
fiecare 
patrio- 
pe cel

cu șantierul șoselei Warthe— 
Poiana Brașov, la care s-a lu-^ 
crat timp de 3 ani, podul de la^ 
Dîrste, străzile cartierului Trac
torul, parcul din același cartier^ 
sau obiectivele la care se lu-'®* 
crează în prezent — ștrandul 
de la Dîmbul Morii, stadionul 
Bartolomeu etc — poartă în elew 
o părticică din munca și entu
ziasmul acestui tînăr. De altefel, 
el este și responsabil cu munca® 
patriotică în comitetul U.T.C. 
pe uzină, și în această calitate 
vorbește cu mîndrie, nu despreț 
propria sa muncă, ci despre rea- 
lizările tovarășilor săi, ale celor 
peste 3 000 tineri din uzină.

„Numai în acest an colegii W
mei au prestat peste 18.000 ore 
de muncă patriotică, ne spune 
Gheorghe Răduță, la înfrumuse- 
țarea uzinei și a orașului, la ™ 
construirea bazelor sportive, la 
colectarea metalelor vechi. Va- 
loarea acestor lucrări depășește @ 
cifra de 400 000 lei. Cifra va fi 
însă mult modificată, pentru că 
noi ne-am propus ca zilnic, de A 
acum înainte, să ieșim pe șan- ” 
tiere, în număr de 100—150 de 
tineri, adueîndu-ne o substan- a 

țială contribuție la angajamen- ” 
tul tinerilor din întregul oraș : 
terminarea — în cinstea zilei de 1 
23 August și a aniversării a 20 I
de ani de la terminarea lucră- 1
rilor de pe șantierul Bumbești- ™ < 
Livezeni 
dionului sportiv „Bartolomeu". A tat într-o singură zi

eveniment, 
din oraș își 
o parte din 
lor liber ame- 
stadionului „1

• La B o r s e c, 
Gheorghieni, 
gheș, Bălan, 
tea, Odorheiul 
cuiesc și Miercurea

— a construcției sta- Ciuc tinerii au plan-

LAL ROMULUS

Tul-
Ze-
Se-

• In municipiul Si
ghișoara, unde se 
păstrează aproape in-, 
tactă cea mai fru
moasă cetate medie
vală orășenească din 
tara noastră, vestigii
le trecutului, aduc 
nenumărate mărturii 
din istoria poporului 
nostru. Aici a existat 
o așezare dacică, a- 
poi un lagăr fortifi
cat din timpul împă
ratului roman Pu
blius Aelius Hadria- 
nus, urmaș al lui 
Traian. Dîndu-se 
curs dorinței tineri
lor de a cunoaște di
rect perioada de for
mare a poporului 
nostru, recent s-a 
inaugurat aici un 
șantier arheologic al 
tineretului.

Viorel Moșoiu, ve
teran al activității 
brigăzilor de muncă 
patriotică, a reamin
tit tinerilor prezenți 
la inaugurarea șan
tierului momente de 
eroism de pe șantie
rele Agnita-Botorca 
și Salva-Vișeu. Pri
mele tîrnăcoape au 
deschis calea spre o- 
biecte și relicve isto
rice care vor îmbo
găți exponatele mu
zeului din Turnul cu 
ceas. Activitatea șan
tierului va fi conti
nuată zilnic, prin ro
tație, de către tinerii 
din întreprinderile și 
școlile orașului, 
vor fi inițiați. de 
menea, membrii 
cului arheologic
tineretului din 'muni
cipiul Sighișoara, 
care va fi-îndrumat 
direct de către tova
rășul Gheorghe Mol
dovan, directorul

• Răspunzînd che
mării C.C. al U.T.C., 
peste 600 de tineri 
din orașul Caracal 
au participat la re
coltatul' fructelor la 
I.A.S. Caracal, între
ținerea suprafețelor 
din fondul forestier 
și strîngerea plante
lor medicinale. (Fu- 
gaciu Ștefan, secreta
rul comitetului oră
șenesc U.T.C.).

F
• Mai ales dumini

ca, deși acest lucru 
se poate vedea și în 
după-amiezele celor
lalte zile, intrarea 
nord-estică a orașu
lui Cluj a cunoscut o 
intensă atmosferă 
de șantier. Această 
poartă a orașului va 
fi transformată. Șo
seaua va fi dublată 
în lărgime, iar ală
turi va fi un parc. 
La acțiunea inițiată 
de comitetul munici
pal au participat 750 
de tineri.

19 hectare de păduri 
și au curățat nume-

Aici 
ase- 
cer- 

al

• Tinerii din Hue
din au început dumi
nică lucrările la un 
ștrand al tineretului, 
care va deveni unul 
dintre locurile de dis
tracție mult îndrăgi
te. La Gherla 300 de 
uteciști au 
să desfunde 
din parcul 
și să curețe 
debarcader. 
din Turda și Cîmpia 
Turzii au participat 
duminică la nume
roase alte lucrări : 
construcția unei șo
sele spre punctul tu
ristic Cheile Turzii, 
colectarea fierului 
vechi, săparea unor 
noi canaluri pentru 
irig;; ții. (I. Rț:t).

început 
canalul 

orașului 
lacul cu

Tinerii
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disocieri
Raportul dintre artă și învă- 

tămint ridică direct problemele 
complexe ale educației tinere
tului în spirit umanist. Dacă 
dominanta formării generației 
contemporane o constituie pre
gătirea tehnică, capacitatea ra
pidă de asimilare a disciplinelor 
care să răspundă civilizației și 
progresului material, ponderea 
nu exclude posibilitatea de a 
educa cultura tineretului prin 
varietatea formelor de manifes
tare ale creației artistice. Un 
sondaj întreprins pe linia re
ceptivității gustului și idealului 
estetic demonstrează că litera
tura și arta nu ocupă locul cu
venit în pregătirea multilate
rală a omului contemporan. 
Publicul frecventează în număr 
redus sălile spectacolului de 
teatru, operă sau concert, iar 
explicațiile amploarei emisiu
nilor de televiziune nu sînt con
vingătoare. De asemenea, pro
blema repertoriului teatrelor, 
alcătuirea acestuia pe baza unor 
criterii riguros estetice consti
tuie limitat un motiv care să 
exprime deficientele culturii 
artistice a tineretului. Explica
țiile acestui fenomen trebuie 
căutate în procesul de formare 
intelectuală, în echilibrul șl 
ponderea pe care o ocupă stu
diul creației artistice în învăță
mântul liceal si universitar. Se 
pare că în învățământul secun
dar literatura " 
„dexteritățile" 
caligrafie nu 
deplin obiectivele. Studiul lite
raturii îndoctrinează încă pe 
elevi doar cu cunoștințe biogra
fice. cronologia operelor, ana
liza tematică a acestora șl par
țial, cu date sumare, vagi și 
empirice privind modalitățile 
expresiei literare. în asemenea 
condiții nu este greu de ima
ginat că studiul literaturii nu 
contribuie în măsura necesară la 
educația estetică. Este evident 
important a se cunoaște biogra
fia și opera unui autor dar sti
mularea gustului artistic pentru 
lectura operei, sesizarea valo
rilor stilistice ale acesteia, po
sibilitatea pătrunderii în uni
versul spiritual al creației 
literare prin particularitățile și 
originalitatea imaginilor artis
tice, toate acestea sporesc efici
ența studiului și totodată con
tribuie la înnobilarea spirituală 
a tînărului. Va trebui să men
ționăm în continuare, că muzica 
și desenul predate în școlile de 
cultură generală, configurate pe 
ideea renuntului la tratarea 
tehnicistă a acestora, ar trebui 
să stimuleze pasiunea elevului 
pentru artele decorative, arhi
tectură, muzica clasică. Prin 
predarea desenului se formează 
ochiul coloristic. sentimentul 
simetriilor, descifrate în stiluri 
arhitecturale, capacitatea înțe
legerii valorilor autentice ale lui 
Bach, Mozart sau Beethoven. 
Situațiile create împing proble
mele de studiu ale artelor în 
concreticitatea operelor contrl-

bulnd direct la formarea con
științei estetice și — implicit —- 
la dezvoltarea și afirmarea unei 
Sensibilități apte să participe 
efectiv la emoția pe care o de
gajă universul afecțional închis 
îri suita imaginilor artistice 
care alcătuiesc opera propriu- 
zisă. Studiile liceale constituie 
faza principală de educație a 
tineretului pentru frumos prin 
frumos. Efectele unej asemenea 
pregătiri vor rodi în sesizarea 
însușirilor estetice din domenii 
aparent extraestetice, familiari- 
zîndu-1 pe tînăr cu civilizația 
contemporană. Educația estetică 
prin literatură și artă se va răs- 
frînge, totodată, în întregul com
portament. relații morale și 
afecționale concretizate în acți
unile colectivului căruia îi a-

plexă a tînărului chemat să 
activeze cu fervoare la clădirea 
societății noi. Situații similare 
pe linia formării conștiinței es
tetice se prezintă și în cadrul 
instituțiilor de învățămînt su
perior. Dacă prin natura speci
fică profilului, facultățile de 
arte, filologie și pedagogie stu
diază estetica si filozofia operei 
de artă, numeroase sînt unită
țile didactice a căror pondere 
tehnică exclude voit sau nevoit 
discipline menite să înnobileze 
spiritualitatea tineretului. Ingi
nerul constructor, geologul, me
dicul, chimistul, fizicianul sau 
matematicianul au o pregătire 
aplecată în domeniul specialită
ții lui iar afirmarea acestora în 
cadrul complex al societății, hu 
este posibilă fără o cultură ar
tistică consolidată. Din nou pre
cizăm că. pe baza unor anchete, 
mulți dintre studenții aparți- 
nînd instituțiilor de învățămînt 
superior fac dovada unei insu
ficiențe spirituale, privită din 
punctul de Vedere al culturii

rea în grup a unor spectacole 
de teatru, operă, audiția con
certului, pertinentele explicații 
și îndrumări deschid orizonturi 
intelectuale și sporesc eficaci
tatea înțelegerii fenomenului 
viu creational. Echilibrul dintre 
studiul teoriei artei și analiza 
directă a operei, stilistica și ori
ginalitatea ei dinamizează inte
resul studentului. Cenaclurile 
literare și cercurile de creație 
care creează iluzia de artist, 
uneori realizată, sînt menite să 
dezvolte conștiința estetică a 
tinerilor, să le formeze gustul 
și idealul estetic, acuitatea cri
tică și posibilitatea formulării 
unor judecăți de valoare auten
tice. Aceste cercuri sau cena
cluri literare care funcționează 
îndeobște pe lingă facultățile 
umanistei extinse în întregul 
învățămînt superior vor avea 
un dublii efect. Pe de o parte 
ele pun în valoare talente ne
afirmate încă, iar ne d» altă 
parte, participanții prin discuții 
și contact direct cu creația, în

națională sau 
muzică, desen, 
și-au fixat pe

ARTA ș I

INVAȚAMINTUL
parține. Spectacolul de teatru 
se imprimă viu în conștiința 
adolescentului care va acționa 
în spiritul eroului. Exuberanța 
și echilibrul, patosul și avîn- 
tul, idealul și devotamentul 
eroului din repertoriul marilor 
autori clasici înflăcărează pe 
tînărul dornic să-și urmeze 
modelul. La formarea conștiin
ței estetice literatura dramatică, 
în aoest caz, este neîndoielnică, 
după cum sarcini sporite revin 
instituțiilor artistice. Zestrea 
teatrului universal se cuvine a 
fi valorificată de teatre al că
ror repertoriu înscriind capo
dopere, întreprinde un act de 
cultură umanistă, civică și pa
triotică. Dacă receptivitatea 
spectatorilor nu ni se înfățișează 
convingătoare, solidaritatea tea
trelor cu repertoriul clasic-uni- 
versal, modern și contemporan 
devine un imperativ care va 
împinge necesitatea educației 
estetice a tineretului, ardentă 
în prezent. Pledoaria pentru 
proiectarea noilor lumini în 
spectacolul contemporan nu este 
nouă, ci ea formează actualmen
te prezenta marilor autori ne li
nia cunoașterii și a familiari
zării cu operele produse în dife
rite etape istorice. Cultivarea re
ceptivității tineretului iată de fe
nomenul clasic și modern re
prezintă un deziderat și o 
obligație morală a pedagogilor, 
a îndrumătorilor culturali, în 
general a tuturor factorilor care 
răspund de multiplele implicații 
pe care le ridică educația com-

Conf. unlv. 
ION TOBOȘARU

înartistice. Reciproca servită 
această polemică, adică, tineret 
studios închinător disciplinelor 
umaniste, are un veritabil sens 
căci suficiente sînt cazurile 
cînd filologi sau istorici, critici 
sau filozofi, exclusiviști în do
meniul afirmării lor, opun re
zistență înțelegerii șl însușirii 
limitate a cuceririlor progresu
lui tehnic. Semnalăm această si
tuație întrucît carențele recipro
ce au același efect.

Prezența disciplinelor de es
tetică sau istoria artelor nu sa
tisfac pe deplin pregătirea 
artistică a tineretului studios. 
Revenim din nou asupra ideii 
că asimilarea legilor generale 
ale artelor, (după cum istoris
mul în materie de istoria arte
lor) contribuie trunchiat la for
marea gustului a'rtistic. Con
tactul viu cu opera literar-ar- 
tistică, extrapolarea unui anu
mit fenomen, explicitarea amă
nunțită a acestuia, stimulează 
sensibilitatea și spiritul refle
xiv. Definirea artei, conexiunea 
creației artistice cu viața soci
ală, asimilarea categoriilor e- 
stetice, reproducerea dictonului 
de curent sau stil în artă este- 
departe de o eficientă educație 
estetică. Organizarea vizitelor 
la expoziții și muzee, viziona-

cele mai dese cazuri izbutite, 
îți vor cultiva gustul și recep
tivitatea. Deci, studiul sistema
tic al operei de artă prelungit 
în activități extrauniversitare 
alcătuiește căile unei educații 
estetice necesare. Cum inteli
gența umană nu se măsoară și 
nu se afirmă numai cu rigla și 
compasul, studiul artei și con
tactul nemijlocit cu creația li- 
terar-artistică face dovada unui 
act imperativ. Studiul sistema
tic privind filozofia operei de 
artă, obligatorie pentru educa
ția complekă a tineretului, deci 
indiferent de ramura activită
ților către care sînt canalizate 
energiile lui, implică cunoaște
rea mijloacelor de exprimare 
artistică, limbajul pe care îl 
uzitează creatorii în varietatea 
fenomenului creațional. Este 
evident faptul că simpla con
templare a operei nu satisface 
receptivitatea inteligentă și 
competentă. Bucuria estetică pe 
care o produce opera, publicul 
stimulând fantezia și sensibilita
tea consumatorului, trebuie să 
fie motivată, creînd totodată 
premiza reflecțiilor prelungite. 
Opera de artă nu educă, exclu
siv sentimentele, fantezia si sen
sibilitatea, ci oferă prilejul me
ditației filozofice. Receptarea 
creației artistice se determină în 
funcție de cultura estetică a pu
blicului, în cazul nostru, a tine
retului instruit în spiritul 
îh> 
în 
le

___ ______ ____ si 
cultul frumosului concentrat 
opera autentică. Consecințe- 
canacității de receptare si a-

•preciere sînt indisolubil legate 
de sensurile creației literar-ar- 
tistice r>e linia formării unei 
concepții social-politice și etice 
corespunzătoare epocii pe care o 
trăim. Reflecția și meditația fi
lozofică descifrată în structurile 
fenomenului artistic, concret și 
viu. demonstrează existența me
sajului artistic al operei de artă 
menit să formeze multiple atitu
dini în conștiința publicului. O- 
pera de artă reflectă prin moda
lități specifice, proprii, origina
le, realitatea obiectivă, comuni
că prin tensiunea emoțională și 
rațională a imaginilor artistice, 
urmărind simultan interesul 
lectorului și indirect, formîn- 
du-1 în spiritul ideilor care au 
stat la baza creației artistice. 
Valoarea educativă a operelor 
de artă, sesizată sistematic de 
către tineret printr-o pregătire 
asiduă, anterioară, contribuie 
din plin la constituirea, dezvol
tarea si afirmarea atitudinii es
tetice. Educat în lumina virtu
ților frumosului pe care le de
gajă opera, tineretul și publi
cul, în general, va acționa în 
viată, solidar în promovarea și 
cultivarea ideilor înaintate, a 
sentimentelor înălțătoare, con
cretizate în universul artistic al 
literaturii și artei. Efectele pe 
plan moral și estetic pe care 
le proiectează opera de artă a- 
daptează tineretul în familiari
zarea și aclimatizarea cu tră
săturile estetice a majorității 
fenomenelor ce compun lumea 
înconjurătoare. Gradul de re
ceptivitate față de fenomenul 
creational este vital dependent 
de studiul sistematic al filozo
fiei operei de artă. Evident că 
intensitatea informării si a cul
tivării diferă în funcție de vîr- 
stă si de specializare, dar pro
blema rămîne constant deschisă. 
Universul spiritual al tineretului 
nu poate fi lărgit numai prin 
științele exacte, pozitive, filo
zofice cl consolidarea acestuia 
prin intermediul literaturii și 
artei se răsfrînge prodigios în 
multiplele acțiuni întreprinse 
de omul inteligent și cult. Dacă 
pedagogii nu au suficiente ar
gumente, nutrim convingerea 
că funcțiile artelor șl rosturile 
pe care ele le-au avut în cetate, 
recomandă mai mult ca oricînd 
că profilul spiritual al omului 
contemporan, formarea unei 
conștiințe înaintate despre viață 
și lume, se realizează într-un 
palmares de activități care nu 
exclud fenomenele creaționale.

Orientarea tineretului în spi
ritul culturii artistice, implică 
pe lîngă educație și contact viu, 
nemijlocit cu opera, o pregăti
re ideologică corespunzătoare. 
Din multitudinea experiențelor 
artistice ne care le oferă istoria, 
și cu atîț mai vîrtos cele con
temporane, discernămînt critic, 
suplti, nuanțat, elasticitatea 
aprecierilor și fermitatea pozi
țiilor privind judecățile de va
loare, reclamă din partea tine
retului studiul principiilor ela
borate de clasicii marxismului — 
garanția celei mai judicioase 
selectări. Căci studiul artelor 
urmărește un obiectiv angajat: 
cultivă sentimente, pasiuni, idei 
și tendințe, subordonate unei 
cauze ale cărei idealuri răspund 
mersului ascendent al societății 
noastre.

Din frumosul urbanistic al orașu
lui Galați

AVEȚI UN
IDOL?

(Urmare din pag. I)

odată al șansa de a fi miruit cu 
umbra sa și cine știe... spune-mi 
ou cine ești prieten ca să-ți spun... 
etc. etc.), parte dintr-un exces 
didactic crezînd naiv că a face 
din orice gest al cutărui erou 
distincția unei vocații dumne
zeiești înseamnă implicit a con
strânge obiectul educației noas
tre la restricția de la dorințe 
firești, lumești. Efectul este con
trar: idolii au fost stimați dar 
niciodată iubiți. Stima implicînd 
o reținere — ca să nu numim 
mai mult — și nicidecum o îm
brățișare cordială, iar posibilele 
repere idolatrizate astfel vor de
veni obiecte muzeale, prezențe 
într-un alt plan incapabile de a 
stimula la cei ce vin ambiția 
autodepășirii.

Dar mai ales aici unde inte
resul spre autodepășirea indivi
duală este o majoră preocupare 
socială confundabilă cu eforturi
le spre progresul general, așeza
rea la valoarea reală a vîrfurilor 
pe oare le-a consacrat timpul tre
cut, timpul prezent înseamnă a 
stimula 
care le 
tor.

realizarea unor valori pe 
va consacra timpul vii-

V. ARACHELIAN

Sezon balneo

climateric 1968
V-ați pus vreodată întrebarea 

cîte persoane vin la odihnă și tra
tament balnear în decurs de un 
an ? Numai în anul 1967 un nu
măr de 647 600 de persoane s-au 
bucurat de binefacerile celor 44 
de stațiuni balneo-climaterice din 
țara noastră! Cel mai mare aflux 
de vilegiaturiști s-au semnalat în 
stațiunile Eforie nord, Eforie sud, 
Govora, Buziaș, Lacul Roșu, Mo- 
neasa, Pîrîul Rece etc. De remar
cat că întreaga capacitate a aces
tor stațiuni a funcționat perma
nent, asigurînd condiții bune de 
odihnă, distracție și tratament.

Și totuși, s-ar putea pune o în
trebare : cifra înregistrată în oftul 
trecut referitoare la numărul vi
zitatorilor din stațiuni exprimă li
mita posibilităților ? Categoric nu. 
Un singur exemplu. Deși Q.N.T. 
și-a depășit planul de trimiteri 
în stațiuni, totuși față de anul 
1966 și-a fixat obiective mai mici 
cu 115 I De altfel, pare cel puțin 
straniu că O.N.T. prin toate uni
tățile sale, inclusiv filialele din 
stațiuni, să nu valorifice decât 70 
la sută din totalul locurilor, in 
timp ce întreprinderile balneo-cli
materice au reușit, fără nici o or
ganizare specială, fără reclamă 

să distribuie di- 
----- - Pot fi a- 

la 
Basna. Sovata,

mniT una sicm
(Vrman din pag. I)

8 terenurilor indiguite. „Pentru 
(1968, sarcina de plan prevedea 
cultivarea a treizecișișarpte de mii 
de hectare. Noi am însămânțat 
deja patruzeci și patru de mii, 
iar tn zilele .următoare vor fi pre
gătite pentru cultivați# alte șase 
mii*. Cum a fost posibilă obține
rea acestui succes ?/ Concis, răs
punsul s-ar putea rezuma la aceea 
că executantul și beneficiarul au 
conlucrat excepțional, că cei opt 
rute de mecanizatori ai I.A.S. 
„Insula Mare a Brăilei" au mun
cit zi și noapte în vederea pre
luării pentru cultură a tuturor 
terenurilor posibile de lucrat. Con
stantin Neacșu, frații Vasile și 
Mihai Rîpa, Constantin Nicuță, 
Marin Dragu, Gheorghe, Dumi
tru și Vasile Tătaru și toți ceilalți 
au lucrat cîte 14 ore pe zi la 
strînsul cioatelor, la nivelări, la 
pregăti tul terenului și semănat.

în Insula Mare a Brăilei se 
poate vorbi și de o altă inițiativă 
valoroasă, de aceea a cultivării 
terenurilor din zona dig — malul 
apei. Exclusă fiind posibilitatea 
revărsării apelor Dunării, aceste 
aproape o mie de. hectare posibile 
de cultivat anul acesta, pot fi 
atrase în cultură. Și, în prezent, 
zeci de agregate și utilaje sînt 
concentrate aici. Terenul va fi 
însămânțat cu porumb furajer. 
Iată ce îndreptățește ideea că, 
Insula Mare a Brăilei va fi în 
anul acesta — cu pronunțată se
cetă atmosferică în restul țării — 
mult mai mare și mai productivă 
deoît se preconiza. Este răspunsul 
concret al celor ce lucrează aici.

Eforturi înzecite și rezultate 
bune se înregistrează și în incin
tele indiguite ” 
La Dăbuleni, 
au reușit ca 
săptămâni de 
cultivarea, în , 
a o mie de hectare teren din cel 
pînă acum nefolosit în producție, 
iar la Catanele, Rastru și Bistreț, 
alte o mie și ceva de hectare 
au fost atrase în cultură. în cîm- 
pîa de vest a țării, între Mureș 
și Crișuri, circa ze>ce mii de hec
tare vor produce anul acesta la 
maxima capacitate ca urmare a 
lucrărilor executate în ultima vre
me de țăranii cooperatori și lu
crătorii întreprinderilor agricole 
de stat. Șî astfel, alte treizeci de 
mii de hectare din zonele indi
guite și luncile inundabile vor 
produce anul acesta deși în pla
nul inițial de cultură nu erau cu
prinse.

Surprinde însă situația de la 
Greaca. în timp ce în toate cele
lalte sisteme de desecare și în
diguire se manifestă o activitate 
energică, permanentă pentru câș
tigarea a ndi terenuri la cultură, 
aici domnește suficienta, pasivi
tatea. Cum altfel se explică faptul 
că circa unsprezece mii de hec
tare teren posibil de cultivat anul 
acesta se află încă neluorat ? A- 
proape două mii de hectare, din 
©auza neexecutării la timp a lu-

din sudul Olteniei, 
țăranii cooperatori 

la capătul a două 
lucru să raporteze 
plus față de plan,

©rarilor de întreținere; au fost 
acoperite de stufăriș, luarea lor 
în cultură ridicând acum proble
me deosebite. Acestora le pot fi 
alăturate alte sute de hectare 
flate între canalele principale 
zona de deservire. Se caută 
adesea se reușește, fabricarea 
numeroase justificări. Oricare

a-

Și» 
a 

ar 
fi ele, din partea oricărui parte
ner, la realizarea acestui sistem 
ar veni, rămân înfcrutotul SU
BIECTIVE.

Considerăm că în cadrul aces
tui sistem, Consiliul Superior al 
Agriculturii trebuie să intervină 
de urgență în clarificarea litigii
lor, a criticilor ce și le adresează 
reciproc constructorul și benefi
ciarul. Pentru că, pînă acum, 
drept rezultat al acestei „activi
tăți" s-au observat numai rămî- 
neri în urmă — cele unsprezece 
mii de hectare posibile de cultivat 
în acest an — dar încă inundate 
de stufărișuri. Este o datorie pa
triotică, colectivă, ca fiecare — și 
toți la un loc — cei care lucrează 
ca mecanizatori ori specialiști în 
cadrul incintelor indiguite și a 
sistemelor de desecare, să-și in
tensifice munca, să nu precupe
țească nici un efort pentru ca, 
suprafețele posibile de cultivat să 
fie pregătite și semănate cu po
rumb sau plante furajere.

ori reprezentanți să di 
rect 66 000 de locuri, 
mintite rezultatele obținute 
Govora, Sinaia, 
Herculane etc.

Și totuși, nu 
fost valorificate, 
locurile ce le-au , 
poziție: la Păltiniș — doar 18,7 
la sută; la Felix — 19,8 la sută; 
la Predeal 34,4 la sută, la Manga
lia (!) — 85,5 la sută. Ceea ce 
înseamnă că o bună parte a anu
lui, amintitele stațiuni au funcțio
nat „în gol".

Miile de notații din cutiile de 
sugestii făcute de vilegiaturiști, 
aflați în stațiuni, indică o creștere 
a gradului de modernitate. Ar ft 
poate suficient de amintit că nu
mai în anul trecut s-au cheltuit 
peste 122 milioane de lei pentru 
construcții noi, amenajări, moder
nizări, reparații și dotări la sta
țiuni și cabane turistice.

O examinare atentă a bazei ma
teriale existente arată, totuși, că în 
unele locuri nu se ține pasul cu 
cerințele și preferințele tot mai 
variate ale celor veniți în stațiuni, 
nu toate locurile din stațiuni în
deplinesc condiții de confort su
perioare.

Consfătuirea de la Sovata a 
dovedit că această situație s-ar fi 
putut remedia dacă conducerile 
unor întreprinderi balneo-climate
rice s-ar fi preocupat temeinic de 
modernizarea bâzei materiale a 
stațiunilor. De necrezut, dar ade
vărat ; în numeroase stațiuni au 
rămas necheltuite fonduri impor
tante alocate de stat, din lipsă de 
preocupare. Așa a fost cazul sta
țiunii balneare Vatra Dornei, 
unde în anul trecut, lucrările pla
nificate la două vile nici nu au

întotdeauna au 
în unele stațiuni, 
fost lăsate la dis-

fost începute, iar la noul bloc al - 
mentar s-a executat numai funda
ția și montarea armăturilor, restul 
lucrărilor fiind abandonate din 
luna iunie.

Situații asemănătoare s-au con
statat și la Geoagiu-băi, Hercula
ne, Govoraf Această stare de lu
cruri----icînd fondurile există, ce
rerile de locuri în stațiuni cresc, 
iar gospodarii nu folosesc sume
le alocate cu milioanele — poate 
constitui un serios subiect de me
ditație pentru unele comitete 
executive ale consiliilor populare 

" județene.
Pentru anul în curs, s-ar părea 

că norii s-au mai risipit. In multe 
stațiuni au fost luate măsuri teh- 
nico-organizatorice care să asi
gure utilizarea în întregime a 
fondurilor de care dispun.

Sînt lucruri care la prima ve* 
dere par mărunte. Pentru rezolva
rea lor nu trebuie alocate fonduri, 
nu sînt necesare investiții. Se cere 
numai o preocupare mai atentă. 
Să ne punem în situația unora ce 
sosesc pe peronul gării. Se întâm
plă să aștepți ore întregi pînă ce 
vine autobuzul ca să te transpor
te în stațiune. La Slănic Molaova, 
la Păltiniș, la Govora, la Colibița 
ș.a. asemenea 
de frecvente.

Sau un alt „fleac" : pornit de 
pe peron sau c... _._rL J___ _
buz, cine te ajută să-ți duci baga
jele la vilă ? Evident, nimeni nu 
pretinde servicii gratuite. De alt
fel există o soluție radicală. Cu o- 
cazia raționalizării parcului de 
mașini au rămas un număr de 
I.M.S.-uri disponibile. Consiliile 
populare au indicații de a le fo
losi ca taximetre. Oare în stațiuni 
nu se^ poate dezvolta acest sector 
de deservire ?

După cum, alte „mărunțișuri" 
au fost rezolvate. La majoritatea 
cantinelor cu regim comun de 
masă, după preferință, se servesc 
două sau mai multe meniuri. La 
Borsec și Sovata se oferă 4—5 
meniuri. La alegere ! De aseme
nea s-a îmbunătățit sortimentul 
de gustări, preparate reci și mtn- 
căruri care se servesc la cerere 
prin bufetele din incinta cantfye- 
lor. La Sinaia, de exemplu, \-a 
luat măsura ca la fiecare cant[nă 
să se poată servi răcoritoare, — 
sucuri, pepsi-cola, bere — contra
valoarea fiind plătită direct ospă
tarilor care servesc masa. In sta
țiunile Eforie Nord si Predeal 
s-a trecut experimental la intro
ducerea sistemului de cantină cu 
regim de pensiune.

Sînt cîteva aspecte privind mo
dernizarea acestui sector care, 
fără îndoială, se impun a fi stu
diate cu atenție. Deoarece nu 
este firesc să existe stațiuni cu 
„gol de producție", nici fonduri 
destinate modernizării și nechel
tuite.

iNTÎLNIRI

Întâlnire rutieră

Vai ce drăguțe sini! Pe care s-o aleg l

situații sînt destui

din stația de auto-

M. AIRINEI

CU TINERETUL z
Continuînd o utilă tradiție, activiști ai Uniunii Tineretului Co

munist se întâlnesc cu tinerii din diverse locuri de muncă, de la 
orașe și sate, și dezbat, într-un cadru propice, aspecte ale activi
tății U.T.C., ale vieții de organizație.

Celor peste 500 elevi prezenți în aula universității craiove- 
ne, membrilor activelor U.T.C. din școlile muncipiului le-a vorbit 
recent, despre sarcinile care stau în fața organizațiilor U.T.C. din 
școli, tovarășa FLOAREx^ ISPAS, secretar al C.C. al U.T.C.

De asemenea, tinerii comunei Goicea, județul Dolj, au avut 
prilejul să se întîlnească și să discute împreună cu tovarășa 
Floarea Ispas despre unele probleme ale activității organizațiilor 
U.T.C. Ia sate.

(Urmare din pag. I)

ghesuiți cîte 3—4 tineri plătind 
fiecare 150—200 lei lunar. Ne
gru Terentie, proaspăt absolvent, 
locuiește într-o cameră, dormind 
doi inși într-un pat, alții locuiesc 
în aceeași încăpere chiar cu 
gazdele, femei în vîrstă de peste 
70 de ani. Discutam cu Bud Ro- 
vin, absolvent din anul 1958. A- 
cum deși nu stă singur — plăteș
te 300 lei pentru o cameră com
plet goală fără lumină electrică. 
Cunoscînd. toate acestea mi-am 
amintit că-n multe procese ver
bale încheiate cu diferite pri
lejuri (cel mai recent la confe
rința pe uzină a U.T.C.) con
ducerea uzinei și-a exprimat mul
țumiri pentru contribuția adusă 
de tineri în procesul de producție, 
a adresat îndemnuri, i-a numit 
„cadre de bază", „schimbul de 
mîine". Simpla recunoaștere a 
meritelor, incontestabile, nu este 
însă suficientă. Deseori, tinerii au 
ridicat problema construirii unui 
bloc în care să poată avea condiții 
civilizate de trai, care să le ușu
reze continuarea studiilor, a per
fecționării pregătirii profesionale, 
să se statornicească o atmosferă 
de colectivitate și ajutor. Dar iată 
că apelul lor a rămas fără răs
puns. Așa s-a ajuns la situația 
ca tinerii să fie priviți doar prin 
prisma cifrelor de plan. Esțe cel 
puțin de neînțeles cum o uzină 
prestigioasă care realizează anual 
suie de milioane de lei beneficii 
peste plan n-a găsit nici o po
sibilitate pentru rezolvarea aces
tei probleme esențiale pentru 
tineret ? Factorii de răspundere 
din uzină au încercat să ne con
vingă că există preocupare și nu 
se poate contesta acest fapt. Dar 
ea privește în exclusivitate pe 
familiști. Pentru aceștia s-au în
tocmit studii, tabele, situații. Este

foarte adevărat că uzina a în
tâmpinat mari greutăți în sensul 
că în fiecare an i s-a redus din 
suprafața alocată (îrț 1965 a pri
mit mai puțin cu 38 de aparta
mente, în 1966 mai puțin 664 
mp, iar în 1967 i s-au atribuit 
doar 10 apartamente). Eforturile 
îndreptate înspre soluționarea 

'problemei familiștilor au o 
rațiune: ei reprezintă cazurile 
cele mai urgente, dar asta nu 
justifică
categoric ce ne-a fost dat: „După

cu nimic răspunsul

asigurarea condițiilor de viață și 
muncă organizațiilor obștești) au 
găsit că vinovați sînt tinerii care 
„n-au rămas la sat". în acest con
text nu este greu să înțelegi că 
rezolvarea condițiilor de trai ale 
tinerilor absolven ți va râmi ne 
multă vreme o problemă deschisă 
cu implicații în procesul de pro
ducție și în viața spirituală a 
acestora. Că problema poate fi 
rezolvată, o oferă exemplul Șan
tierului’ V Arad, situat în apro
piere de marea uzină și care are 
doar 500 de muncitori. Aici s-a

de vagoane s-au oferit să execute 
prin muncă patriotică toate lu
crările necalificate, ceea ce în
seamnă o valoare și mai mică. 
Dar nici această soluție nu a fost 
luată în considerație. Rezolvarea 
problemei privește în primul rind 
conducerea uzinei, dar nu numai 
pe ea, ci și consiliul popular 
municipal și ministerul respectiv.

în procesul de producție tinerii 
au început să cîștige, fiecare 
după cantitatea și calitatea mun
cii. Normal este să simtă și roa-

Sînt suficiente

felicitările,.. ?

oe vom rezolva cu familiștii ne 
vom ocupa de cei necăsătoriți 1“ 
Este de la sine înțeles că aceasta 
necesită o perioadă mai îndelun
gată, că-n acest interval tinerii 
necăsătoriți își vor întemeia — 
la rîndul lor — familii, vor ab
solvi școala noi generații ajun- 
gîndu-se in final la aceeași si
tuație. Existența unui cămin, 
este absolut necesară. Am încer
cat să vedem ce perspective 
există. Concluziile gen „să ne 
notăm", „să intervenim", „n-am 
făcut totul" sînt edificatoare. Alți 
factori de răspundere în loc să 
găsească o soluție (documentele 
recentei Conferințe Naționale 
precizează sarcinile ce revin în

reușit ca din fondurile alocate 
pentru organizarea de șantier să 
se amenajeze cîteva dormitoare, 
să se asigure echipamentul ne
cesar. în prezent se află în con
strucție un cămin modem pentru 
300 de locuri, cu trei etaje care 
va fi dat în folosință în acest an. 
„Dacă cineva se ocupă — spunea 
șeful șantierului — se găsesc și 
posibilități". Un calcul, făcut de 
specialiști, arată că pentru con
strucția unui cămin cu o capaci
tate de 500 de locuri, ar necesita 
în medie 2 100 000 lei, care, din 
chiriile încasate s-ar putea 
amortiza în 2—3 ani. Solicitând 
în numeroase rânduri construcția 
unui cămin, tinerii constructori

dele eforturilor depuse ? Dar 
unde se duc banii ? Despre 
sumele mari plătite la gazde, pe 
navetă, am amintit. Căminul 
le-ar fi putut asigura o sursă 
însemnată de economii. Dar 
masa ? Cei mai mulți tineri mă- 
nîncă pe apucate, scump și prost, 
prin birturi, alimentare, la can
tina căilor ferate sau a uzinei 
textile. Ni s-a replicat „pot mînca 
la cantina uzinei'. Este adevărat, 
mai ales că masa este substanțial 
mai bună decît în alte locuri. 
Dar localul cantinei este departe, 
spațiul s-a redus foarte mult, 
450 de tineri sînt seraliști și 
pentru ca să nu piardă timpul 
recurg la cantinele și localurile

întâlnite în drum. într-o vreme 
au existat 2 chioșcuri cu prepa
rate calde, sirop etc. Oamenii 
erau mulțumiți, dar negăsindu-se 
posibilitatea ca beneficiile să re
vină cantinei s-au desființat. Re
venind la cantină trebuie spus 
că ea oferă o singură masă — 
LA PR1NZ pentru constructorii 
de vagoane și DOUA MESE 
pentru muncitorii șantierului 
amintit, care acordând atenția 
cuvenită acestei probleme plătesc 
in plus un om. în apropierea 
uzinei sînt două unități „Alimen
tara", separate între ele de cîțita 
metri. Ceva mai încolo bufetul 
„Aradul". Tinerii au propus să 
se facă intervențiile necesare ca 
unul din aceste localuri să fie 
folosit pentru o cantină sau bu
fet expres. Și-n această privință 
cererea n-a primit nici un răs
puns. Există in perspectivă con
strucția unei cantine-restaurant. 
Acest lucru se va întâmpla însă 
după 1970. Dar pînă atunci ? Nu 
ne vine să credem că tovarășii de 
la „Vagonul" sînt lipsiți d-e 
imaginație (și-n discuția noastră 
propunerea a fost notată pentru 
a fi soluționată). Ideile însă, ca 
să prindă viață au nevoie de un 
combustibil numit „grija față de 
om". D'"'x —
ducere, 
lui, ar 
atenție 
te nu 
ceastă ___ t________  __
întrebat, cu gravitatea cuvenită, 
cum de reușesc alte întreprinderi 
din Galați, Brăila, Reșița, Hune
doara etc., să ofere tinerilor nu 
numai flori și vorbe, nu numai 
aprecieri și îndemnuri, ci și con
diții de dezvoltare...

„N-am făcut totul1" ni s-a 
spus. Pînă la „totul" credem că 
trebuie să se facă măcar ceva.

Dacă tovarășii din con- 
din comitetul sindicatu- 
fi avut tot timpul în 
acest deziderat poa- 

• s-ar fi ajuns la a- 
situație, poate s-ar fi

LIDIA POPESCU
/
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jurnal intim
In timpul îndepărtatei mele 

tinereți nu mă îndoiam nici 
o clipă că redactarea unui 
jurnal intim era rezervată nu
mai oamenilor celebri și tine
relor englezoaice. Aceștia, gîn- 
deam eu, posedau secretul 
unei metode și perseverența 
furnicii pentru a nota cele 
mai mici fapte ale existenței 
lor. Astăzi însă regretele mă 
copleșesc. Nu mai e timpul, 
din păcate, s-ă scormonim 
pentru a descoperii piatra fi
lozofală. Nu voi ști niciodată 
cum un asemenea jurrud ar fi 
putut deveni confidentul me
moriei fidele.

Și totuși, mă 
să-mi povestesc, 
mai intim, acea 
că-mi este atît 
Ascultă-mă deci, tu, acela ce 
voi fi eu mîine. Amintește-ți... 
Era 11 mai 1968.

La Băneasa, în această 
după amiază, cobor dintr-o 
„Caravelle", care nu aduce 
de loc cu aceea a lui Chris- 
tofor Columh și nici eu nu 
aveam a descoperi lucruri ne
cunoscute, pentru că Româ
nia, țara căreia îi voi fi oaspe 

' este de mult cunoscută, de 
mult descoperită de oamenii 
de pe toate continentele.

Pe șoseaua Klseleff umbre
le copacilor evocă prospe- 
ț iniile „după amiezii unui 
faun". Am ajuns la hotel.

Prezența în România de
butează cu vizitarea expozi
ției unei tinere sculptorițe, 
din aceeași familie spirituală 
cu Apostu pe care-l cunosc 
asemenea sculpturii sale de 
la Grenoble.

Expoziția e deschisă la 
Casa Ziariștilor, această vila 
frumoasă, a cărei istorie ar 
invidia-o Verona.

Iat-o pe Valentina Boștina. 
" Artista e o tînără înaltă, fru- 

moașă. Marile sale blocuri

simt ispitit 
la modul cel 
zi, pentru 

de scumpă.

de piatră sini aici ca o măr
turie : aceste largi forme ro
tunde, pline de forță, dar și 
de gingășie, adesea de sen
zualitate, nu pot fi tăiate 
fără efort fizic !

„Nu — îmi spune arti
sta — aceasta este o proble
mă da tenacitate și de cu
noaștere a materialului". Și 
apoi, ține să precizeze: 
„De altfel, lucrările de aici 
marchează doar o etapă, 
acum încheiată". îmi arată 
o fotografie. Intr-adevăr cred 
că arta sa va merge mai de
parte. Mai tirziu aveam 
cunosc pe tinărul soț al. 
lentinei. Lucrează și el 
domeniul impalpabilului, 
die fiind, și-a propus să 
apere împotriva radiațiilor a- 
tomice...

In această clipă, îmi dau 
seama că au trecut doar 6 ore 
de la sosirea mea pe aero
drom. Spre seară, mă aflu, din 
întîmplare, lingă două colege 
de breaslă. Aici ca și aiurea, 
prezența lor nu schimbă cu 
nimic caracterul conversațiilor 
obișnuite profesiunii noastre.

în fața mea se află Ștefan 
Roll mereu tînărul poet. Este 
fantastic numărul artiștilor și 
scriitorilor pe care i-a cunos
cut de la Ionescu la Enescu, 
Brâncuși și atîfia alții. Discuția 
ne poartă într-un cîrtej de 
idei exprimate cu aceeași con
vingere pe care am întihit-o 
șt în statuile Valentinei Boș
tina (Bucureștiul mai găzdu
iește deci asemenea cenacluri, 
aproape dispărute la noi).

Camaraderia și ospitalitatea 
este astfel demonstrată din 
primele ore ale noii mele vi
zite în România.

să-l 
Va

in 
Me

ns

MAURICE TINGAUD
Ziarist francez

0

Una din siluetele svelte ce se înalță pe Șantierul naval din 
Constanța

SPORT
DE CE S-A AMÎNAT ME

CIUL RAPID — DINAMO 
BUCUREȘTI ?

I
I
8

INFORMAȚII
• Luni la amiază a plecat 

spre Moscova o delegație a Co
mitetului municipal București al 
P.C.R., condusă de tovarășul Du
mitru Popa, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului municipal București al 
P.C.R., primarul general al Capi
talei, care, la invitația Comite
tului orășenesc Moscova al 
P.C.U.S. și a Comitetului Exe
cutiv al Sovietului orășenesc Mos
cova va face o vizită în Uniunea 
Sovietică pentru a participa la 
„Ziua prieteniei* dintre orașele 
Moscova și București și pentru un 
schimb de experiență.

La sosirea la Moscova. pe aero
portul Șeremetievo, delegația a 
fost întâmpinată de V. V. Grișin, 
membru supleant al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.U.S., prim- 
secretar al Comitetului orășenesc 
Moscova al P.C.U.S., și de alte 
persoane oficiale.

Au fost prezenți Teodor Mari- 
neScu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în U.R.S.S., și 
membri ai ambasadei române.

*
• CONSTANȚA. — Luni și-a 

inceput vizita la Constanța o de
legație a orașului finlandez

Cu privire la vizita delegației

Turku, în cadrul relațiilor pro
tocolare 
înfrățite, 
dusă de 
social al

dintre cele două orașe 
Delegația este con- 
Ahti Naykki, director 
orașului Turku.

★
aeroportul internațio-• Pe ... . 

nai Băneasa, a avut loc luni 
la amiază festivitatea 
rării oficiale a liniei 
București — Cairo.

Cu acest prilej, au 
un avion al întreprinderii de 
transporturi aeriene române 
„TAROM", Abdel Rahman 
Enan, președintele Consiliului 
de administrație al „United 
Arab Airlines", Ahmed Seif, 
director general al Departa
mentului aviației civile, ing. 
Rafaat Hosni. președintele 
Sindicatului salariaților din 
cadrul aviației civile, repre
zentanți ai unor ministere și 
instituții centrale din R.A.U., 
oameni de artă și cultură, 
ziariști.

în timpul șederii în țara 
noastră oaspeții vor avea în
trevederi cu oficialitățile ro
mâne și vor vizita obiective 
social-turistice din Capitală, 
Valea Prahovei și județul 
Brașov.

inaugu- 
aeriene

sosit cu

(Agerpres)

Carnaval '68... Un panou i- 
mens, alte cîteva anunțuri dese
nate și scrise glumeț, dar mai 
ales cele peste 200 de geamuri zu
grăvite măiestru în chip de vi
tralii și bogata recuzită cama- 
valescă din săli, deocamdată ne
depozitată integral pentru „edi
ția 1969", stau încă mărturii ale 
sărbătorii de alaltăieri noapte și

de-a lungul unei săptamîni în
tregi de eforturi colective ale ce
lor din anul V — gazdele și mu
safirii „de rang" ai petrecerii — 
în „Palatul Carnavalului". Deco
rația ? O imensă parodie, reu
șită glumă homerică spre hazul 
a 1600 de „măști". Au fost a- 
menajate, în joacă, dar cu cită 
cheltuială de fantezie, talent și

La începutul serii, altă glumă 
elevată, la care nimeni n-a putut 
să nu rîdă din toată inima a 
cucerit furtună de aplauze : „tea
trul total". Autori și interpreți 
„de nota 10" s-au dovedit Marin 
Crețu, Cristian Tănăsescu, Se- 
chter Sorin și Lupe Cindrel.

Apoi, filme de animație, parada 
costumelor, muzică și dans ,Ja

VALERI
X

v
CARNAVALUL ARHITECȚILOR

ieri dimineață. La Institutul de 
Aihttectură „Ion Mincu" a fost 
carnaval — își spun, ztmbind, 
trecătorii și parcurg răbdători, ca 
într-o expoziție, șirul parcă nes- 
fîrșit al „picturilor" de pe fe
restre.

Pentru aproape 1600 de stu- 
denți — personajele acestui mare 
spectacol distractiv — carnavalul 
este încă o prezență deosebit de 
vie, durabilă pentru multă vreme. 
Este o imagine ce se va estompa 
doar prin succesiunea altor car
navaluri. Asta, pentru că, de o- 
hicei, de fiecare dată, organiza
torii lui concurează nu nitmai 
cu ei înșiși, ci și cu colegii din 
promoțiile anterioare. Sînt 9 ani 
de cînd această grandioasă dis
tracție de „rămas bitn" a stu
denților anului V a intrat în tra
diția universitară a institutului, 
punctînd inedit, cu personalitate, 
deosebit de atrăgător, una din 
zilele de mai.

...Duminică, 19 mai, orele 
20,30. Carnavalul — 1968. între
gul institut a fost transformat,

meca-

inteligență, opt saloane fastuos 
împodobite, in care te puteai 
simți „la tine acasă". „Teatrul 
Elisabethan", „Salon de 
nisme și arte", „Bar antic", ^A-
telier de pictură"... „Cafenea", 
,Jazz—club", „Sală hippy", hSa- 
lon laic" — fiecare în parte s-a 
constituit ca o colosală parodie 
scenografică, executată Insd la 
modul cel mai serios, căutlnd să 
reconstituie fidel un univers. Dar 
cu destinația: Carnaval.

discreție", pind dimineața, ta 
compania orchestrelor „Coral" 
„Sfinx", „Metronom", „Andanti- 
na", „Sfera", a tarafului Con
servatorului „Ciprian 
bescu" și a Sextetului 
condus de Adrian Ciceu.

La Arhitectură, a mai 
CARNAVAL.

Porum- 
de jazz

fost un

ION TRONAC

Sesiune științifică omagială

închinată lui C. Brăiloiu
Ieri dimineața în sala Studio a Conservatorului „Ciprian Po- 

rumbescu", s-a deschis cea dea a lll-a sesiune științifică a cadre
lor didactice a Conservatorului, sesiune omagială închinată come
morării a 10 ani de la moartea lui Constantin Brăiloiu, unul dintre 
cei mai remarcabili muzicologi ai Europei veacului al XX-lea, eru
ditul profesor al primei instituții de învățămînt superior muzical 
din capitala țării noastre.

ana

(Urmare din pag. I)

în egală măsură tuturor ace
lor ce au participat la aceas
tă acțiune.

Să vedem care este situația 
concretă a aplicării măsurilor 
și rezultatele obținute în urma 
lor de către fabrica de amo
niac. la care se referă în mod 
special. Dintr-un' număr de 18 
măsuri scadente în 1967 și tri
mestrul I 1968, nu s-au reali
zat la termen un număr de 11, 
toate afectînd lucrări impor
tante ce condiționează funcțio
narea continuă a fabricii de 
amoniac și implicit a celor
lalte fabrici din grupul azot. 
Cităm remedierea instalației 
de verificare a gazului de sin
teză prin spălare cu. monoeta- 
nolamină, montarea compreso
rului numărul 6 de gaz con
vertit. Ele au întârziat deși 
erau propuse ca obligatoriu de 
realizat în prima urgență nu 
numai în planul amintit ci 
încă din anul 1966 eu ocazia 
majorării devizului general, în 
acest scop alocîndu-se. la acea 
dată și fondurile de investiții

aferente. Deci neexecutarea 
unor lucrări stringente acți
unii de rentabilizare care a 
atras după sine și o altă con
secință nu mai puțin gravă — 
imobilizarea Unor sume im
portante în investiții întinse 
în timp.

Nu trebuie oare în această 
stare de fapt căutată o cauză 
care a făcut ca în anul trecut

rilor planificate exclusiv pe 
seama unor cauze obiective. 
Fără a subestima existența 
lor — defectele de proiectare, 
în construcții și utilaj fiind 
binecunoscute, responsabilita
tea revenind atît beneficiaru
lui M.I.C'h. cit și protestanților 
IPROCHIM și’lPRAN — nu 
am putut fi convinși că men
ținerea dotațiilor de stat, neîn-

Pentru simplul motiv că 
echipa Rapid s-a reîntors 
din turneul efectuat în Al
geria. vineri seara, tirziu, 
după un „maraton" de 4 
meciuri în nu mai mult de 
6 zile (sîmbătă 11 mai, du
minică 12 mai, marți 14 mai 
și joi 16 mai) dintre care a 
cîștigat trei, iar în ultimul 
a realizat un rezultat de e- 
galitate.

Rezultatele acestui turneu, 
ținînd seama de valoarea ri
dicată a fotbalului algerlan 
— cu cîțiva ani în urmă i-am 
urmărit pe „Republicii" pe 
unii dintre adversarii rapi- 
diștilor și am rămas cu im
presia că-s maeștri ai dri
blingului și acțiunilor de 
mare și fină fantezie — sînt 
excelente.

încurcătura a fost genera
tă de faptul că echipa Ra
pid a plecat în turneu știind 
că va susține doar două me
ciuri. Ulterior, la cererea fo
rurilor algeriene, cu avizul 
Federației, s-au mai contrac
tat două partide. Nimic rău 
în toată istoria aceasta. Ne 
bucurăm chiar că fotbaliș
tii noștri au făcut o așa im
presie bună îneît li s-a ce
rut prelungirea turneului.

în aceste condiții, după un 
așa tur de forță, adăugind 
și unele indisponibilități : 
Dumitriu, Lupescu, Dumitru, 
Codreanu — epuizați de e- 
forturile depuse erau inapți 
de a face parte din echipă. 
Federația, arătând înțelege
re, s-a declarat de acord c« 
amînarea meciului de cam
pionat la cererea 
Rapid. Și bine a procedat.

clubului
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„U“ CRAIOVA—CONGO (KIN- 
SHASSA)

I
iMiercuri după amiază, la Cra

iova, va avea loc cel de-al doi- ga 
lea meci pe care-l susține în ■ 
tara noastră reprezentativa de ■ 
fotbal congoleză
Primul meci s-a 
joi, pe stadionul

(Kinshassa). _ 
desfășurat B
T? am.KlwîîRepublicii 

din Capitală în compania echi
pei de tineret a țării noastre 
rezultatul final fiind de 5—5. De 
data aceasta e rîndul studenți-B 
lor craioveni să-și măsoare for- ■ 
țele cu team-ul congoiez despre a 
care 
dar 
strat 
nică

I
congoiez aespre g 
puține lucruri Bam auzit ]

care, joi, a demon- 
un fotbal de cea mai teh- 
și modernă factură.

Al NARCISELOR
Duminică, Oficiul Național 

de Turism, împre'ină cu agen
țiile județene, au deschis 
tradiționala sărbătoare itine
ra tă la poienile cu narcise 
din țară. Dintre toate, cea 
mai con o as cută poiană a nar
ciselor se găsește la Vad. nu 
departe de șoseaua Brașov— 
Făgăraș. la 10 km de co
muna Sercaia, într-un loc pi
toresc. dominat de crestele 
maiestuoase ale Făgărasilor, 
pe o întindere de 400 ha. 
Patru sute de hectare de 
flori ! Duminică, Poiana 
Narciselor a găzduit pes
te 40 000 de vizitatori 
din tară și de peste hotare. 
Conform tradiției, băieții 
transformați în „cavaleri ai 
narciselor" au împletit ghir
lande de flori și cununițe 
pentru fete și pentru logodni
ce. La parfumul și gingășia 
florilor s-au adăugat cîntecul 
și dansul numeroaselor for
mații artistice din Brașov și 
din satele vecine : Hărman. 
Sercaia, Mercheoasa, Criț. 
Comana de jos, Sînpetru, Fă
găraș. Rupea. Un bogat și 
frumos program artistic au 
susținut și formațiile de dan
suri din comunele Sirnea, Ti- 
cușul vechi, Zizin, Drăguș. 
Dăîșoara (formație laureată). 
Vistea de Jos. Fiindcă Nar
cisa este, și — ca să rămînă 
— cel mai frumos dar al lu-

nii mai trebuie amintit vizi
tatorilor că dragostea si ad
mirația pentru natură nu tre
buie să se manifeste prin 
maldăre de flori smulse din 
poieni, un singur mănunchi 
de narcise răsplătește din 
plin excursia si asigură gin
gașul gest al unui dar.

DOMNICA RADULIAN

Vești de la Alexandra 
cel Mare

O veche inscripție budistă 
In limba greacă a fost desco
perită în Afganistan, mărtu
rie a amploarei pătrunderii 
elenice la frontierele Indiei.

Marathon pentru Pamela
Un original îndrăgostit și-a 

făcut apariția pe străzile o- 
rașului american Saratoga 
Springs, ținînd in mină un 
buchet de flori. El a străbă
tut pe jos un marathon de 35 
km, nu din lipsă de mijloace 
financiare sau de circulație, 
ci pentru a-i dovedi ei marea

Partidului Socialist din Chile
I

în Republica Socialistă Romania
La invitația Comitetului 

Central al Partidului Comu- 
Inist Român, între 10 și 21 mai 

a.c., a vizitat Republica So
cialistă România o delegație a 

I Partidului Socialist din Chile 
I formată din tovarășii Luis Je

rez, secretar general adjunct, 
I membru al Comisiei Politice a 
| C.C. al P.S.C., Jaime Suarez și 

Mario Olea, membri ai C.C. 
I alP.S.C.
I In timpul șederii în țara 

noastră, delegația P. S. din
I Chile a vizitat întreprinderi 
I industriale, unități agricole, in

stituții sociale și culturale din 
I orașul București și județele 
i Prahova și Brașov, luînd cunoș

tință cu un interes viu de ac- 
j tivitatea de construcție pașni

că desfășurată de poporul ro
mân pentru a asigura progre
sul multilateral al patriei sale 
socialiste.

Delegația P. S. din Chile a 
fost primită de tovarășul Ni- 
colae Ceaușescu, secretar ge
neral al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român. 
Membrii delegației au avut 
convorbiri la C.C. al P.C.R., cu 
tovarășii Emil Bodnaraș, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., Mihai Dalea, secre
tar al C.C. al P.C.R., și Mihail 
Florescu, membru al C.C. al 
P.C.R.

In cadrul convorbirilor, care 
aii decurs într-o atmosferă de 
cordialitate și prietenie, s-a 
procedat la o informare re
ciprocă asupra activității și 
preocupărilor actuale ale celor 
două partide și s-a făcut un 
schimb de vederi privind si
tuația internațională actuală, 
mișcarea muncitorească și de
mocratică internațională.

Abordînd unele probleme 
ale situației internaționale ac
tuale, reprezentanții celor două 
partide au subliniat deopotri
vă necesitatea unirii și solida-

rității tuturor forțelor progre
siste, democratice și revoluțio
nare, a întregului front anti- 
imperialist în lupta pentru ză
dărnicirea planurilor și acțiu
nilor agresive ale imperialis
mului, îndeosebi ale imperia
lismului american, pentru 
triumful Idealurilor de elibe
rare națională și socială, pen
tru asigurarea păcii șl secu
rității internaționale.

Părțile consideră că este 
dreptul inalienabil al fiecărui 
popor de a-și alege liber și 
nestînjenit drumul dezvoltării 
și forma de organizare socială 
corespunzător voinței și aspi
rațiilor sale. Promovarea con
secventă în relațiile interstata
le, în întreaga viață interna
țională a principiilor indepen
denței, suveranității naționale, 
egalității în drepturi, neames
tecului în treburile interne ale 
altor state și avantajului re
ciproc se impune ca un im
perativ fundamental al vre
murilor noastre.

P.C.R. și P.S.C. și-au expri
mat solidaritatea deplină cu 
lupta eroicului popor vietna
mez împotriva agresiunii 
S.U.A., pentru libertatea și in
dependența patriei sale, dînd 
glas speranței că întîlnirile de 
la Paris dintre reprezentanții 
R. D. Vietnam și S.U.A. vor 
duce Ia încetarea totală și 
necondiționată a bombarda
mentelor și a altor acte de

război, la restabilirea păcii șl 
vor asigura exercitarea drep
tului sacru al poporului viet
namez de a hotărî singur asu
pra destinelor sale.

Părțile și-au exprimat sim
patia și solidaritatea cu lupta 
popoarelor din America La
tină. îndeosebi cu poporul cu
banez, cu popoarele și forțele 
progresiste de pretutindeni, 
care se ridică împotriva impe
rialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, pentru a- 
părarea intereselor lor vitale, 
pentru dezvoltarea liberă și de 
sine stătătoare a fiecărei na
țiuni pe calea progresului so
cial.

în cadrul convorbirilor a 
fost evidențiată evoluția fa
vorabilă a relațiilor de priete
nie și colaborare dintre cele 
două țări și s-a exprimat con
vingerea că aceste relații vor 
cunoaște o extindere continuă, 
în folosul ambelor popoare, al 
cauzei păcii și securității inter
naționale.

Reprezentanții celor două 
partide și-au exprimat satis
facția pentru relațiile tovără
șești, de stimă și respect re
ciproc, existente între P.C.R. și 
P. S. din Chile și au manifes
tat, deopotrivă, hotărîrea de 
a le dezvolta în continuare, în 
interesul reciproc și al unității 
forțelor revoluționare, munci
torești și democratice, al cau
zei păcii și socialismului.

A doua faună
a falezei

(Urmare din pag. I)

Necropola de la

Sohodor

Horgești
Specialiștii de la Muzeul de 

Istorie din Bacău, în colabo
rare cu cei de la Muzeul de 
istorie a Moldovei au desco
perit la Sohodor-Horgești, o 
necropolă de incinerație, a- 
parținînd populației autohto
ne daco-cardice.

în cele 40 de morminte de 
incinerație, scoase la iveală, 
s-au descoperit diferite o- 
biecte ca : fibule, mărgele, 
cuțitașe de fier etc. Specia
liștii socot că această necro
polă datează din secolul III 
al erei noastre. Cu ocazia să
păturilor de la Sohodor au 
mai fost descoperite încă 6 
noi așezări omenești aparți
ni nd epocilor neolitice, brom 
șl fler. O necropolă asemă
nătoare a mai fost scoasă la 
Iveală în arma săpătorilor 
arheologice șl ta localitatea 
On cești, care datează din 1- 
ceeași perioadă a secolului 
IU .1 erei noastre.

ION CHIRIC

faceri ilicite între care ultima 
dată pe doi ani, pe Cercel Mi
hai sau pe tlnârul Aii Izet în 
vîrstă de numai 19 ani.

Prinși asupra faptului cei 
trei „talciocuri" au fost tri
miși în fața instanței judecă
torești după ce s-au găsit asu
pra lor diverse obiecte pe care 
căutau să le comercializeze. 
Un fapt în plus : cei trei a 
căror medie de vîrstă nu de
pășește 25 de ani n-au avut 
niciodată servici și au trăit 
numai din astfel de cîștiguri. 
Se pare că munca de educație 
în rîndul unor tineri din Con
stanța este destul de slabă 
dacă s-a ajuns la cazuri cînd 
tineri care nu sînt majori sau 
care abia și-au sărbătorit ma
joratul se ocupă cu această 
„meserie" fără să se gîndească 
la consecințele ei nefaste. Ast
fel, alături de cei trei ii pu
tem numi și pe Pomag Bai
ram în vîrstă de 19 ani, pe 
Soșoi Adrian sau pe Manea 
Alexandru care ou ajuns de 
asemenea In fața instanței, ur
mând să-și primească pe
deapsa cuvenită.

Un alt loc de bișniț îl oferă 
piața Chiliei. Aici marfa nu 
este numai expusă la vedere 
ci i se face chiar și reclamă 
de către cel care vrea s-o 
vîndă. Organele miliției au 
căutat să-și ducă la bun sfîrșit 
sarcina de a păstra ordinea 
însă avînd la dispoziție doar 
o singură mașină și aceea ar
hicunoscută, bișnițarii reușesc 
s-o șteargg la timp. In plus, 
personalul ' care lucrează în 
baruri ar trebui să ia toate 
măsurile împotriva acelora 
care-și strigă unul altuia 
atunci cînd reușesc să se li
pească de un străin: „Bă 
umflă-i ghiulul, sperie-i 
ceasul, dă-mi și inie o ga- 
gioasă din pachetul lui" sau 
alte și alte expresii de acest 
fel. Ar mai trebui ca cetă
țeanul de rind, constănțeanul, 
să-i ia de mînecă pe cei care 
se ocupă cu astfel de fapte, 
să-i tragă la o parte și să-i 
trezească la realitate, să se 
manifeste mai drastic împo
triva acelora care n-au nici o 
profesie, dar care umplu 
strada și te opresc la fiecare 
pas întrebtndu-te tn două- 
trei limbi: „N-aveți cumva, 
ceva de vînzare P"

Premieră la Tr. Severin

lui dragoste pentru Pamela. 
Acest traseu l-a străbătu* îm
brăcat lntr-an costum împo
dobit eu mari inimi roșii.

Miniaturi editoriale
Cel mai mie volum cunos

cut din lame din care un 
exemplar se găsește și in țara 
noastră, este o faimoasă scri
soare a lui Galileo Galilei 
către Madona Cristina de Lo
rena — carte care a fost tipă
rită în 1886 la Padova și care 
măsoară 10 x 6 mm. Istoria 
miniaturilor consemnează, de 
asemenea, la loc de cinste, o 
istorie a filateliei maghiare 
scrisă de curînd de Layos 
Eichmann pe spatele unei 
mărci poștale, cuprinzînd 
circa 2 860 de semne.

Luni seara, a avut loc în 
sala cinematografului „Porțile 
de Fier* din Turnu Severin, 
spectacolul de gală cu filmul 
„Balul de sîmbătă seară". In 
fața unui numeros public, to
varășul Ion Palașcă de la Co
mitetul de cultură și artă mu
nicipal, a prezentat pe cîțiva 
dintre realizatorii filmului, 
prezenți la premiera severi- 
neană : regizorul Geo Saizescu,

actrița Marilena Petrescu și o- 
peratorul George Cornea. En
tuziasmul cu oare au fo®t a- 
plaudați s-a datorat și faptu
lui că ei erau ounoscuți spec
tatorilor din orașul de la Du
năre încă din perioada filmă
rilor, care a surprins nume
roase imagini din orașul și îm
prejurimile Severinului, reîn
tâlnite azi pe ecran.

V. RUSU

RADIOTELEVIZIUNEA ROMÂNĂ

STUDIOUL DE TELEVIZIUNE

ANGAJEAZĂ
prin concurs î

OPERATORI IMAGINE,
cheta obiectiv și că implică 
răspunderea proprie ?

Un lucru este cert. Cau
zele subiective, să le spunem 
pe adevăratul lor nume, acțio
nează în defavoarea combina
tului întîrziind aducerea sa pe 
linia de plutire, înscrierea în 
rîndul unităților economice 
rentabile ale industriei noas
tre. Ce explicație se poate

nil monomer și poli vinii care 
a determinat ca urmare pier
deri de producție în valoare 
de peste 67 milioane lei Sînt 
adevăruri care afectează efi
ciența economică a combinatu
lui. în acest context, atît de 
puțin promițător, se 
la planurile întocmite, 
cum cu pretenția de a 
situația, de a ieși din

recurge 
arătam 
rezolva 
impas.

pierderilor, ne întrebăm 
de a fost scăpată din ve- 
această problemă de fo- 
tutelar. Nu credem că 
cei însărcinați să ducă

De la beneficii la pierderi
combinatul, deși era planifi
cat să obțină beneficii, a rea
lizat o pierdere de milioane, 
iar în primul trimestru al 
anului curent a și sărit peste 
cota de 30 de milioane stabi
lită ca dotație de stat pe în
treg anul 1968 ? Cum se ex
plică acest lucru ?

în discuții am fost supuși 
unor demonstrații insistente, 
în Sensul permanenței pierde-

deplinirea planului de măsuri 
vizînd eliminarea lor s-ar da
tora numai t acestor cohdiții 
obiective Am înțeles predilec
ția interlocutorilor noștri de a 
le ridica la suprafață, de a le 
aduce în fruntea listei, dar ne 
surprinde că în argumentația 
lor nu am găsit referiri și la 
cealaltă categorie de cauze. Să 
fie de vină faptul că acestea 
din urmă nu mai admit eti-

aduce bunăoară celor peste 8 
milioane lei plătiți ca amenzi 
și penalizări în anul trecut, 
decît slaba gospodărire a fon
durilor materiale și bănești, 
lipsa de eficiență în activita
tea conducerii întreprinderii 
pentru asigurarea unei vieți 
economice normale ? Același 
lucru se poate spune despre 
neintrarea în funcțiune la ter
men a fabricii de acetal de vi-

S-a crezut probabil în pute
rea miraculoasă a literelor 
care trebuie să se metamorfo
zeze singure în soluții practice, 
eficiente Altfel cum se justi
fică faptul că din 18 măsuri în 
1967 și trimestrul I 1968 nu 
s-au îndeplinit decît 7 ?

O dată cu nedumerirea pro
vocată de ritmul lent cu care 
își găsesc corespondența prac
tică posibilitățile de elimina-

re a 
cum 
dere 
rul 
dacă ... .
la îndeplinire măsurile o dată 
stabilite ar fi fost trași la răs
pundere lucrurile ar fi evoluat 
în același mers greoi. „Renta
bilitatea — așa cum se sublinia 
la Conferința Națională a Par
tidului Comunist Român, nu 
mai este o chestiune perso
nală a diferitelor întreprin
deri, ci o problemă fundamen
tală a întregii societăți. Orice 
activitate economică trebuie 
să corespundă unor cerințe 
concrete ale societății, să răs
pundă unor nevoi reale ale 
vieții materiale și spirituale 
ale oamenilor, asigurînd în 
același timp creșterea conti
nuă a avuției naționale, spo
rirea venitului național". A- 
ceastă idee trebuie să pătrun
dă adînc în conștiința celor 
care conduc destinele lucrări
lor la Combinatul Chimic din 
Craiova, spărgînd peretele, 
oricît de gros ar fi el, al cau
zelor obiective.

Șl CAMERAMANI
PENTRU A PUTEA PARTICIPA LA CONCURS
SOLICITANȚII TREBUIE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ 

URMĂTOARELE CONDIȚII:
• PENTRU FUNCȚIA DE OPERATOR IMAGINE: 

Studii superioare de specialitate (Facultatea de Ope
ratorie a Institutului de Artă Teatrală și Cinemato
grafică) cu Diploma examenului de stat.

• PENTRU FUNCȚIA DE CAMERAMAN ; Studii 
superioare, indiferent de specialitate sau Liceul teo
retic (cu diploma de bacalaureat) — Școala Tehnică 
de Cinematografie.

• SĂ AIBĂ APTITUDINI ȘI PREOCUPĂRI ÎN 
ACEST DOMENIU.

Pentru ambele funcții se primesc candidați cu do
miciliul în București și cu stagiul militar satisfăcut.

Concursul se va ține în ziua de 3 iunie a.c. orele 16, 
în localul Studioului din str. Moliere Nr. 2.

Solicitanții sînt invitați a se prezenta personal pen
tru relații și depuneri de acte, la DIRECȚIA PRO
DUCȚIE a Studioului, zilnic între orele 8,30—10,30, 
între 21 și 31 mai 1968.



Presa franceză despre 
vizita președintelui 

de Gaulle in România
PARIS. — Trimisul special 

Agerpres, George Davidescu, 
transmite : Ziarele franceze de 
luni dimineața consacră spații 
largi manifestărilor desfășura
te în ultima zi a vizitei făcute 
de președintele de Gaulle în 
România relatând' despre în
cheierea convorbirilor oficiale 
dintre președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu 
și președintele Republicii Fran
ceze, vizita la Universitatea 
București, plecarea oaspeților 
francezi de la aeroportul Bă 
rțeasa.

Făcînd un bilanț al rezulta
telor practice ale vizitei pre
ședintelui Republicii Franceze 
în țara noastră, „Le Figaro" 
scrie că, pe plan bilateral, se 
constată în primul rînd o în
tărire evidentă a colaborării 
economice, tehnice și culturale

dintre cele două țări. Ziarul 
relevă, de asemenea, acordul 
celor doi șefi de stat în ce pri
vește liniile directoare ale so
luțiilor care trebuie aduse pro
blemelor securității europene, 
situației din Vietnam, situației 
din Orientul Apropiat.

Publicînd declarația comună 
româno-franceză, „Le Monde" 
consacră acestui document, și 
în ansamblul vizitei generalu
lui de Gaulle în România, un 
editorial pe prima pagină.

După ce relevă primirea 
călduroasă făcută de populația 
României președintelui Repu
blicii Franceze, ziarul sublinia
ză bilanțul pozitiv al acestei 
călătorii.

„L’Aurore", „L’Humanită", 
„Le Parisien Libere", sublinia
ză la rîndul lor ideile de bază 
ale Declarației româno-fran- 
ceze.

CU PRILEJUL ANIVERSĂRII PREȘEDINTELUI HO Șl MIN

ADUNAREA DE LA HANOI

Problemele tineretului
in atentia II. N. E. S. C. 0.

PARIS 20 — Coresponden
tul Agerpres, Al. Gheorghiu 
transmite : între 3 și 18 mai, 
Comisia pentru programe 
și relații externe a Consiliu
lui executiv al U.N.E.S.C.O. 
a examinat probleme pri
vind executarea programului 
organizației în acest an, pre
cum și relațiile U.N.E.S.C.O. 
cu alte organizații interna
ționale. Luînd cuvîntul la a- 
cest punct, acad. Andrei Oțe
tea a relevat principalele as
pecte ale programului de coo
perare europeană în cursul 
anului trecut și a subliniat 
mai ales rezultatele obținute

la conferința de la Viena din 
1967 a miniștrilor învățămîn- 
tului ai statelor europene 
membre ale U.N.E.S.C.O. 
Vorbitorul a subliniat în 
continuare însemnătatea pro
gramelor privind educația 
tineretului.

în încheiere. Rene Ma- 
heu, director general al 
U.N.E.S.C.O., a subliniat ne
cesitatea ca U.N.E.S.C.O. să 
acorde o atenție sporită pro
gramului de educare a tine
retului, să efectueze cu 
prioritate studii și să orga
nizeze întîlniri internaționa
le care să dezbată proble
mele de actualitate ale tine
retului.

„ZILE FIERBINȚI" 
LA UNIVERSITATEA

DIN MADRID
Madridul studențesc cunoaște din nou atmosfera zile

lor „fierbinți" marcate de mitinguri și demonstrații. Și 
toate acestea după ce, în urmă cu două săptămîni, auto
ritățile au hotărît redeschiderea Universității din capita
la Spaniei, a cărei activitate fusese suspendată la 28 mar
tie după o serie de ciocniri între studenți și poliție. Ele 
au urmat „cecului în alb" dat forțelor represive de a pă
trunde în incinta diferitelor facultăți.

HANOI 20 (Agerpres). — Cu 
prilejul celei de-a 78-a aniver
sări a nașterii președintelui 
Ho Și Min, Comitetul Ceaitral al 
Frontului Patriei din Vietnam a 
organizat la Hanoi o adunare la 
care au participat membri ai 
Prezidiului Comitetului Central 
și ai Secretariatului Frontului 
Patriei, delegați ai Comitetului 
permanent al Adunării Naționale, 
ai Comandamentului suprem al 
Armatei Populare Vietnameze, 
reprezentanți ai partidelor poli
tice și organizațiilor de masă, 
eroi ai armatei și ai muncii, re
prezentanți ai vieții culturale și 
artistice.

La adunare a participat și 
Nguyen Van Tien, șeful repre
zentanței permanente * Frontu- 

' lui Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud, precum și 
membri ai reprezentanței.

Luînd cu vî nitul, Ton Due 
Thang, președintele Prezidiului 
C.C. al Frontului Patriei din 
Vietnam, a arătat — între altele 
— „Poporul nostru este extrem 
de bucuros să lupte sub gloriosul 
steag al Partidului celor ce Mun
cesc din Vietnam și sub condu
cerea președintelui Ho Și Min. 
Vom £aoe totul pentru a obține 
victoria asupra agresorilor a- 
mericanl".

Ca același prilej, Ton Duc

Thang, în numele Frontului Pa
triei din Vietnam, a adresat pre
ședintelui Ho Și Min o scrisoare 
de felicitare. Poporul nostru, se 
spune în scrisoare, continuă să 
obțină succese tot mai impor
tante în lupta împotriva agresi
unii americane, pentru salvarea 
națiunii în vederea apărării Nor
dului, a eliberării Sudului, pe 
calea reunificării patriei, și în 
opera de construire a socialismu
lui în Vietnamul de nord. Noi 
știm, se arată în scrisoare, că 
nimic nu este mai prețios ca in
dependența și libertatea.

Tot cu acest prilej, Frontul 
Național de Eliberare din Viet
namul de sud prin președintele 
Nguyen Huu Tho 
mesaj de felicitare 
Ho Și Min.

a adresat un 
președintelui

NEW YORK 20. — Trimisul 
special N. Ionescu, transmite : 
în ședința de luni dimineața 
a Comitetului Politic al Adu
nării Generale a luat cuvîntul, 
pentru a doua oară în cursul 
actualelor dezbateri, reprezentan
tul Uniunii Sovietice, V. Kuzne
țov, primdocțiitor al ministrului 
afacerilor externe al U.R.S.S. 
După ce și-a exprimat satisfacția 
în legătură cu faptul că majori
tatea celor care au luat pînă 
acum cuvîntul au subliniat im
portanța deosebită a rezolvării 
problemei neproliferării armelor 
nucleare în interesele păcii și 
securității tuturor națiunilor, re
prezentantul Uniunii Sovietice a

„lin tineret devotat

idealurilor democratice"

Mișcarea 
grevistă 

din 
Franța

Mișcarea grevistă din Franța 
«-a extins luni în întreaga țară. 
Climatul continuă să fie, totuși, 
calm și nu s-au înregistrat^ 
nicăieri incidente. Greva afec
tează îndeosebi sectoarele in
dustriale ale metalurgiei, chi
miei, exploatării miniere și 
transporturilor feroviare. Aces
tea din urmă sînt total între
rupte. Totodată, a fost semna
lată ocuparea de noi uzine de 
către greviști. în sectorul ser
viciilor publice situația diferă 
de la oraș la oraș, dar la Paris 
greva este totală. Transportu
rile urbane în acest oraș, pre
cum și la Nisa și Marsillia au 
încetat complet. Compania de 
stat „Air France" a anunțat că 
zborurile de cursă lungă vor fi 
efectuate de acum înainte, nu 
de la Paris, ci de la Bruxelles. 
De asemenea, compania de 
transporturi aeriene olandeză 
„KLM" și-a suspendat servi
ciile regulate spre Franța. Prin
cipalele centrale sindicale au a- 
nunțat greva pe termen nede
terminat a personalului Băncii 
Franței, <?are, împreună cu fi
lialele sale din provincie, și-a 
suspendat toate serviciile, în- 
chizînd porțile.

Biroul Pojitic al P. C. Fran
cez subliniază, într-un comuni
cat publicat luni seara, nece
sitatea „unui adevărat regim 
republican, care să deschidă ca
lea socialismului". în ce privește 
principalele centrale sindicale, 
ele nu au elaborat încă o plat
formă comună asupra obiective
lor mișcării greviste.

în sfîrșit, agricultorii, în nu
măr de aproximativ 3 milioane, 
rămîn, deocamdată, în afara 
mișcării.

★
Luni după-amiază, s-au în

trunit la Paris delegațiile Birou
lui confederal al Confederației 
Generale a Muncii și Biroului 
Politic al Federației Stîngii De
mocrate și Socialiste. A avut ioc 
un schimb de păreri asupra si
tuației actuale, perspectivelor 
acestei situații, și s-a hotărît 
menținerea unor relații strînse 
și o informare reciprocă asupra 
inițiativelor și obiectivelor lor.

Nicholas Nicolaidis, secretar general 
al Uniunii de Centru, despre mișcarea 

de rezistență din Grecia
Figura mi s-a părut cunoscută. Am răscolit în viteză arhivele 

memoriei. Pe bărbatul acesta brunet l-am întâlnit prima dată cu 
un an în urmă, la Atena, într-o clădire ce purta semnele bă* 
trîneții, situată în apropiere de „centrul" zgomotos și febril. în 
modestul său birou din sediul E.D.I.N. (Organizația de tineret a 
Uniunii de Centru), am discutat despre alegerile care se apro
piau, despre primejdia pe care o reprezintă dreapta. Privea încre
zător întâlnirea cu urnele dar evenimentele au luat un alt curs.

Pe Nicholas Nicolaidis, secretarul general al partidului Uniu
nea de Centru, aflat acum în exil, îl revăd după un an, Ia Lido 
di Ostia, în vecinătatea Romei, la capătul unei zile de animate 
dezbateri la conferința privind securitatea europeană. Este la fel 
de jovial, însă pare slăbit, ostenit. Zîmbește, dar zîmbetul are ceva 
trist. Firește, discutăm despre situația din Grecia.

— A trecut un an... Un an greu, tragic. Grecia traversează o 
perioadă grea a istoriei ei — spune dl. Nicolaidis. Vorbește în
cet, fără să se grăbească, adunîndu-și gîndurile...

— Rezistența se organizează. Am depășit greutățile primei 
etape, deși greutățile pe care le întâmpinăm continuă să fie 
imense. Categoric, sînt unii care se tem, preferă să tacă. Totuși, 
ceva „se mișcă". împotrivirea față de dictatura militară se ampli
fică. Opoziția își întărește rîndurile. Și acest lucru trebuie pus 
în strînsă legătură cu starea de spirit a poporului. Dacă s-ar 
organiza un referendum în condiții de deplină libertate, 95% 
din greci ar respinge dictatura. Omul simplu rămîne credincios i- 
dealurilor de (democrație, năzuiește Ia progresul social. Minunatul 
nostru tineret acționează curajos. Numeroasele arestări de Ia 
Salonic exprimă atmosfera din lumea universitară. Pe clădirea 
Universității din Salonic o pancardă, de dimensiuni mari, a chemat 
la luptă împotriva dictaturii, împotriva încălcării drepturilor de
mocratice. La Atena, mulți tineri, unii studenți, alții elevi sau 
muncitori, au arătat prin acțiuni de un uimitor spirit de sacri
ficiu că sînt devotați cauzei democrației. Poliția a recurs la repre
siuni, dar informațiile de care dispunem ne conving că arestările 
nu și-au atins scopul: tineretul grec nu este intimidat prin 
asemenea mijloace. De altfel, se cuvine să subliniem un fapt : 
diferite organizații, dincolo de tendințele politice deosebite care 
le despart, colaborează pe o scară din ce în ce mai largă, își unesc 
eforturile, în numele idealurilor comune : răsturnarea dictaturii, 
asigurarea libertăților democratice.

O clipă de tăcere și interlocutorul nostru revine la aceeași idee:
— Dictatura n-are încredere nici măcar în întreaga armată. 

Mulți ofițeri au fost eliminați pentru că vederile lor nu cores
pundeau cu orientarea politică antipopulară de după lovitura de 
stat. 3 000 de ofițeri au trebuit să părăsească rîrdurile forțelor ar
mate. Aviația și marina mai ales, sînt suspectate de „neloia- 
litate".

Dl. Nicolaidis abordează o altă problemă — cea a deținuților 
politici.

— Numărul celor arestați, deportați și schingiuiți este enorm. 
Cifrele oficiale ascund adevărul. Rapoartele celor ce au vizitat 
Grecia sînt concludente pentru tratamentul inuman aplicat ad
versarilor politici ai regimului. Un document recent publicat de 
organizația „Amnistia internațională" a dezvăluit condițiile 
groaznice în care trăiesc deținuții din Yaros și Leros. Nume
roase personalități au făcut dezvăluiri similare. Tinerii greci do
resc să trăiască într-o țară liberă pentru că democrația nu este 
un ideal abstract, ci condiția esențială pentru ca această genera
ție să-și poată realiza aspirațiile, să-și afirme personalitatea. Tine
retul grec corelează acțiunea pentru atingerea țelurilor specifice 
cu marea bătălie pentru o Grecie liberă, o Grecie în care toți fiii 
ei să-și poată afirma convingerile fără ca umbra îngrozitoare a 
temniței să le însoțească fiecare pas...

Dl. Nicolaidis subliniază impasul dictaturii, izolarea ei poli
tică, dificultățile crescînde pe plan economic și încheie simplu :

— Sper să ne reîntâlnim h Atena...

menționat că „în cursul dezba
terilor unele delegații au pus în
trebări, au exprimat diferite con- 
siderațiuni, au făcut propuneri 
atît în ce privește prevederile 
tratatului cît și implicațiile posi
bile ale încheierii lui".

V. Kuznețov a arătat că „De
legația sovietică studiază și ana
lizează foarte atent acele consi- 
derațiuni și sugestii care sînt 
avansate de reprezentanții state
lor în cursul dezbaterilor din co
mitet și în cursul schimburilor de 
păreri care au loc în afara sălii 
de ședințe. Este dorința noastră 
de a ajunge la o înțelegere mai 
profundă și mai clară a fiecărei 
sugestii".

Referindu-se în continuare la 
unele probleme concrete ridicate 
în cursul dezbaterilor, vorbitorul 
s-a pronunțat între altele în fa
voarea actualelor prevederi ale 
proiectului de tratat privind ga
ranțiile de securitate și folosirea 
energiei nucleare în scopuri paș
nice, exprimîndu-și părerea că 
acestea sînt eficiente.

Tewfik Bouattoura, reprezen
tantul permanent al Algeriei, a 
subliniat în intervenția sa că 
actualul proiect de tratat trebuie 
analizat prin prisma prevederilor 
rezoluției 2028 adoptată de Adu
narea Generală la cea de-a 20-a 
sesiune a sa. El a arătat că mă
surile în direcția neproliferării 
impun, de asemenea, „interzicerea 
experiențelor nucleare în toate 
mediile, unele acțiuni colaterale 
de dezarmare și reducerea neîn- 
tîrziată a stocurilor de arme nu
cleare". Ambasadorul algerian a 
declarat că tratatul trebuie să 
prevadă „un angajament ferm din 
partea puterilor nucleare de a 
întreprinde măsuri în direcția 
dezarmării generale și totale", 
și-a exprimat părerea că modul 
în care este abordată în acest 
document problema folosirii e- 
nergiei nucleare în scopuri paș
nice „nu va contribui la redu
cerea decalajului dintre țările 
dezvoltate și cele în curs de dez
voltare", și a precizat că dele
gația sa nu este satisfăcută de 
propunerea privind garanțiile de 
securitate pe oare a apreciat-o 
drept o „vagă formulă de ga
ranții". în încheiere, vorbitorul 
a declarat că „Algeria nu poate 
subscrie la prezentul text al tra
tatului de neproliferare".

• CU PRILEJUL vizitei pe 
care a întreprins-o luni la pala
tul Națiunilor Unite din New 
York, președintele Tunisiei, 
Habib Burghiba, a avut o în
trevedere cu președintele celei 
de-a 22-a sesiuni 
Generale 
afacerilor externe al 
Corneliu Mănescu.

Luni dimineața, președintele 
Adunării Generale, Corneliu 
Mănescu, a avut, de asemenea, 
convorbiri cu ambasadorul Ar
mand Berard, reprezentantul 
permanent al Franței, ambasa
dorul Richard Akwei, reprezen
tantul permanent al Ghanei, și 
ambasadorul Privado Jimenez, 
locțiitor al reprezentantului per
manent al Filipinelor, președin
tele pe luna în curs al grupului 
țărilor afro-asiatice.

_____  a
a O.N.U.,

Adunării 
ministrul 

României,

PROIECT DE REZOLUȚIE

PREZENTAT CONSILIULUI

DE SECURITATE

EUGENIU OBREA

• REPREZENTANȚII Pakis
tanului și Senegalului au pre
zentat Consiliului de Securitate 
al O.N.U. un proiect de rezo
luție în care se cere Izraelului 
să renunțe la planurile de ane
xare a sectorului iordanian al 
Ierusalimului, ocupat în timpul 
conflictului arabo-izraelian din 
luna Iunie anul trecut. în cercu-

R. D. VIETNAM. Membre ale cooperativei agricole Thanh Nai, gata pentru muncă și 
pentru luptă

Astăzi, în Camera 
Comunelor au loc dez
bateri și votarea în a 
doua lectură a proiec
tului de legislație pri
vind înghețarea prețu
rilor și salariilor. Se 
reeditează, de fapt, 
ceea ce s-a întîmplat 
în 1966 cînd a fost vo
tată prima lege a pre
țurilor și veniturilor 
care a întrunit o majo
ritate de numai 58 la 
sută. Se pare că de a- 
tunci esența strategiei 
economice laburiste a 
fost politica de austeri
tate care ar fii trebuit 
să asigure redresarea 
economică a Marii Bri
tanii. Mult așteptatele 
„efecte favorabile ale 
austerității și devalori
zării lirei sterline" a- 
supra balanței de plăți 
s-au dovedit însă înșe
lătoare.

Proiectul care va fii 
astăzi supus votării în 
Camera Comunelor re
prezintă un efort greu 
care va afecta din 
punct de vedere eco
nomic pături largi din 
Marea Britanie și de 
aceea el a suscitat vii 
discuții, luări de pozi
ție hotărîte din partea 
„dizidenților" laburiști 
și a sindicatelor. Un 
grup de 44 de deputați 
laburiști a cerut într-o 
moțiune depusă în Ca
mera Comunelor ca a- 
ceasta să respingă in a 
doua lectură proiectul 
guvernamental privind 
prețurile și veniturile. 
Cei 44 de „dizidenți" 
aparținînd aripei de 
stingă laburiste s-au 
pronunțat împotriva 
blocării prețurilor și 
salariilor, precum și 
a măsurilor legislative 
pe care guvernul le 
preconizează în vede
rea aplicării așa-numi-

tei politici de „mode
rație voluntară". La 
întâlnirea cu fracțiunea 
parlamentară a parti
dului său, Wilson a- 
vertiza că dacă parla
mentul nu va aproba 
săptămîna aceasta pro
iectul de lege privind 
înghețarea salariilor, 
șomajul ar putea lua 
proporții de masă. Pre
mierul britanic a în
cercat să contracareze 
opoziția laburistă agi
tând în fata acesteia 
spectrul căderii gu
vernului dacă grupul 
de 143 de deputati „di
zidenți" se va abține 
de la vot, și acela al

tant din ultimele luni 
care evidențiază cu 
pregnanță hotărîrea 
îndîrjită a guvernului 
în aplicarea măsurilor 
de austeritate, Wilson 
a încercat să recîștige 
din popularitatea pier
dută, inspirînd încre
dere în programul 
partidului și etichetând 
ca false zvonurile, pri
vind o nouă devalori
zare a lirei sterline, 
eventuala devaloriza
re a dolarului și impu
nerea de către S.U.A. 
a unui embargo asupra 
vînzărilor de aur. Wil
son și-a pus la bătaie 
t»aată elocința pentru

Examen dificil pentru 
politica laburistă

instalării unul guvern 
conservator care va 
promulga o legislație 
antimuncitorească.

Recentele declarații 
ale unuia dintre marii 
magnați ai presei bri
tanice Cecil King re
feritoare la amenința
rea unei mari crize fi
nanciare care planează 
asupra Marii Britanii 
ca urmare a presiuni
lor puternice la care e 
supusă lira sterlină, au 
fost persiflate, socotite 
„alarmiste și anxioa- 
se“ de Wilson.

In discursul său din 
Camera Comunelor, 
socotit cel mai impor-

ca legea privind înghe
țarea prețurilor și sa
lariilor să fie votată. 
Sondajele opiniei pu
blice engleze îi sînt 
însă o continuă sursă 
de neliniște. Astfel, 
dintr-un sondaj publi
cat de DAILY TELE
GRAPH reiese că în 
eventualitatea unor a- 
legeri anticipate 56 la 
sută dintre alegători 
se vor pronunța în fa
voarea conservatorilor 
și numai 28 la sută 
pentru laburiști.

Actuala politică a 
prețurilor și venituri
lor trezește profunde 
frămîntări în mișcarea

• • • • <

sindicală. Mult mai 
dîrze decît laburiștii 
„dizidenți" s-au dove
dit a fi în luările ior 
de poziție sindicalele 
britanice care resping 
ideea înghețării sala 
riilor, pronunțindu-se 
împotriva politicii de 
rezolvare a dificultăți
lor economice prin sa
crificii impuse munci
torilor englezi. Minis
trul forțelor de muncă 
și productivității, Bar
bara Castle, a încercat 
în zadar să convingă 
pe reprezentanții sin
dicatelor să modereze 
revendicările lor, în 
schimbul perspectivei 
creșterii salariilor în 
următorii 5 ani ca ury 
mare a programului 
inițiat de guvern d’ 
reorganizare a indus
triei britanice pe baze 
moderne. Greva celor 
3 milioane de munci
tori organizați în 30 de 
sindicate din industria 
constructoare de ma
șini și de la șantiere
le navale e grăitoare 
pentru nemulțumirea 
fața de politica de au
steritate a guvernului 
britanic. Această grevă 
a reprezentat doar o 
primă fază a unor ac
țiuni de amploare pe 
care sindicatele brita
nice le pregătesc luna 
aceasta. Se așteaptă ca 
în urma votării proiec
tului de lege privind 
înghețarea prețurilor 
și salariilor și a intră
rii în vigoare a noii 
Cărți Albe, la 11 au
gust, Marea Britanie 
să treacă printr-o 
„vară fierbinte" a ne
mulțumirii unor pături 
sociale largi.

DOINA TOPOR
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rile diplomatice se apreciază că 
acest proiect de rezoluție ar pu
tea întruni numărul de voturi 
necesar pentru adoptarea lui 
în Consiliul de Securitate. Po
trivit agenției Associated Press, 
și-au exprimat deja acordul cu 
acest proiect reprezentanții Al
geriei, Etiopiei, Libiei, Brazi
liei și Paraguayului. Aceeași a- 
genție relevă că reprezentantul 
S.U.A. încearcă să schimbe u- 
nele prevederi ale proiectului 
de rezoluție sus-amintit.

Proiectul reamintește cele 
două rezoluții ale Adunării Ge
nerale adoptate în iulie trecut 
împotriva anexării vechiului 
Ierusalim și deplînge faptul că 
Izraelul nu le-a dus la îndepli
nire. Se cere de urgență Izrae
lului să anuleze toate măsurile 
luate și să se rețină în viitor 
de la orice alte acțiuni care ar 
putea încălca statutul Ierusali
mului.

• DUMINICĂ, la Cannes au 
fost anunțate premiile acordate 
de juriu în cadrul Concursului 
internațional al reportajului de 
actualități pentru televiziune. 
Marele prerîau a fost atribuit 
companiei japoneze „Mainiski 
Broadcasting System" pentru e- 
misiunea „Manifestații împotri
va pont-avionului „Entreprise", 
realizată în direct de către 
Yoshio Kamisaka.

• DEMONSTRAȚII

STUDENȚEȘTI
ÎN PERU

• IN DEPARTAMENTUL Ar- 
cosh din Peru, situația se menți
ne încordată ca urmare a grevei 
și manifestațiilor studențești din

Huancayo, împotriva reducerii 
fondurilor destinate învățămîn- 
tului. Demonstrațiile studențești 
sînt sprijinite de întreaga popu
lație a orașului. După cum anun
ță din Lima corespondentul a- 
genției Prensa Latina, toate 
căile de acces spre acest oraș au 
fost blocate de către greviști. Ță
ranii din satele apropiate au dis
trus două poduri pentru a zădăr
nici întărirea forțelor poliție
nești din HuaJicayo.

Prăbușirea satelitului 

american ,,Nimbus-3‘‘

Prăbușirea satelitului american „Nimbus-3" în Oceanul Paci
fic, la puțin timp după lansare, pune din nou pentru specialiști 
problema reperării și a recuperării materialelor fisionabile că
zute o dată cu satelitul. De data aceasta este vorba de recupe
rarea a două generatoare izotopice „Snap-19" destinate să fur
nizeze cei 50 de Wați necesari funcționării echipamentului sate
litului.

Cele două generatoare conțin o cantitate destul de mare de 
plutoniu-238 foarte nociv din punct de vedere chimic. Durata 
de viață „utilă" a acestui radioizotop este de peste 100 de ani, a- 
dică este radioactiv timp de mai bine de un secol. Chiar dacă 
se afilă pe fundul mării se crede că generatoarele nu prezintă un 
pericol imediat, deoarece capsulele în care se află au fost con

struite special pentru a rezista la coroziunea apei marine. Totuși, 
autoritățile americane doresc recuperarea cît mai grabnică a 
acestor capsule.

în tâmpul „pauzei universi
tare" rectorul Universității, doi 
dintre adjuncții lui și ministrul 
informațiilor și-au prezentat de
misiile ca un protest împotriva 
permisiunii acondate poliției de 
a pătrunde în institutele de în- 
vățamînt superior pentru a re
prima mișcarea studențească ale 
cărei revendicări se refereau la 
reforma universitară, acordarea 
dreptului de liberă întrunire, 
înființarea unui sindicat liber și 
de respectare a libertății cuvîn- 
tului. Nici una din aceste cereri 
nu a primit un răspuns favora
bil din partea autorităților. Con
secințele se exprimă în noul val 
de manifestații studențești.

La 6 mai, imediat după ce 
primele grupuri de studenți au 
pătruns în sălile de cursuri, pe 
fațadele unor facultăți au apărut 
pancarte cuprinzi nd lozinci anti
guvernamentale. Pe zidurile fa
cultății de științe politice și eco
nomice, o pancartă cu o înălțime 
de peste 5 metri înfățișa refuzul 
tineretului universitar de a se 
supune presiunilor autorităților. 
Pe o altă pancartă era scris: 
„Muncitorii și studenții acțio
nează împotriva represiunilor gu
vernului". în ziua redeschiderii 
cursurilor, poliția s-a dovedit 
„discretă", în împrejurimile Uni
versității fiind văzute numai 
cîteva automobile cu polițiști 
o cisternă cu apă adusă „pentK. 
orice eventualitate".

„Armistițiul" a fost însă de 
scurtă durată. La 24 de ore după 
redeschiderea Universității din 
Madrid, „Junta des estudiantes" 
(Consiliul studenților), principala 
organizație a tinerilor de la 
această universitate, a difuzat în 
toate facultățile manifeste cu- 
prinzînd „condițiile minime 
puse pentru începerea unui dia
log cu autoritățile. Studenții au 
cerut anularea hotarîrii lua* 
te de Consiliul de Miniștri de 
a autoriza pătrunderea poliției în 
Universitate; o amnistie genera
lă comportând punerea în liber
tate a studenților arestați; resti
tuirea pașapoartelor confiscate : 
suspendarea proceselor în curs în 
fața tribunalelor militare și su
primarea amenzilor și sancțiuni
lor academice. Studenții au ce
rut, de asemenea, acordarea li
bertății de asociere, de întrunire, 
de manifestare și de grevă, pre
cum și recunoașterea ..Sindica
tului democratic al studenților".

Dar, din nou, autoritățile au 
respins aceste revendicări. Drept 
urmare, săptămîna trecută la 
Madrid au reînceput demonstra
țiile studențești și ciocnirile cu 
poliția, în cursul cărora nume
roși tineri au fost răniți sau ares
tați. Cea mai mare manifestație 
a avut loc sîmbătă seara cînd 
peste 6 000 de studenți au dus 
rdevărate lupte de stradă cu po
lițiștii din capitala snaniolă, 
după un concert dat la Universi
tate de Raimon. un cunoscut 
cîntăreț din țară. Raimon, nn 
tânăr din Valencia, care cîntă în 
limba catalană, nu primește de
cît foarte rar permisiunea să 
dea concerte la Madrid din cau
za conținutului protestatar al 
cîntecelor sale. El a devenit unul 
din idolii studenților în decem
brie 1966, după referendumul 
care a dus la „aprobarea" refor
melor constituționale prezentate 
de regimul Franco. Atunci el a 
compus cîntecul intitulat „So no, 
no, no" ceea ce a atras interven
ția autorităților.

Concertul dat sîmbătă de Rai
mon s-a transformat într-o pu
ternică manifestație antiguverna
mentală. Studenții au desfășurat 
steaguri roșii și au scandat mi
nute în șir „Libertate, Libertate". 
Apoi, mii de studenți au ieșit în 
stradă, blocînd întreaga circu
lație.

într-un „gest de reconciliere" 
autoritățile academice au anun
țat ridicarea sancțiunilor aplicate 
la începutul anului unui grup de 
15 studenți de la Facultatea de 
științe politice și economice. Re
versul medaliei a fost comunicat, 
însă, imediat de autorități: poli
ția va păzi de acum înainte in
trările unor facultăți și va legiti
ma pe toți studenții. Așa îneît, 
nimeni nu se îndoiește că pe 
frontul luptei studenților spani
oli se anunță noi înfruntări.

I. RETEGAN

• SEDIUL Uniunii Socialiste 
a Studenților din Berlinul occi
dental a fost devastat de „per
soane necunoscute" tn noaptea 
de sîmbătă spre duminică, s-a 
anunțat în Berlinul occidental.
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