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VIZITA IN R.S.F. IUGOSLAVIA A DELEGAȚIEI
DE PARTID $l DE STAT ROMÂNE, CONDUSĂ:
DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
Luni la amiază a părăsit Capi

tala pentru a face o vizită în Re
publica Socialistă Federativă 
Iugoslavia, la invitația tovarășu
lui Iosip Broz Tito, președintele 
R.S.F. Iugoslavia, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, delegația de partid și de 
stat a Republicii Socialiste Ro
mânia, condusă de tovarășul 
Nieolae Ceaușescu, secretar ge
neral al C.C. al P.C.R., preșe
dintele Consiliului de Stat, care 
este întovărășit de soție.

Din delegație fac parte tova
rășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului de Miniștri care este înto
vărășit de soție, Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Gheorghe Rădulescu, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, George 
Maooveșfu, prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, și

Aurel Mălnășan, ambasadorul 
României la Belgrad.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost salutată 
de tovarășii Gheorghe Apostol, 
Alexandru Bîrlădeanu, Emil 
Bodnaraș, Chivu Stoica, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, de membri 
și membri supleanți ai Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
secretari ai C.C. al P.C.R., vice
președinți ai Consiliului de Stat 
și ai Consiliului de Miniștri, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guver
nului, conducători ai instituții
lor centrale și organizațiilor ob
ștești, generali, ziariști români 
și corespondenți ai presei 
străine.

Au fost de față șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați în 
Republica Socialistă România, 
membri ai Ambasadei Republi
cii Socialiste Federative Iugo
slavia.

La plecare, membrii delega
ției au fost salutați călduros de 
numeroși cetățeni ai Capitalei. 
Pionieri' le-au oferit flori.

(Agerpres)

SOSIREA
LA BELGRAD

ADEZIUNEA
Zeci și sute de tineri continuă să solicite să lucreze pe Șan* 

tierele Naționale ale Tineretului

Pe adresa C.C. al U.T.C., a comitetelor județene ale 
U.T.C., pe adresa redacției și a subredacțiilor noastre din 
județe continuă să sosească scrisori și telegrame din par
tea unor grupuri de tineri, a unor organizații U.T.C. din 
întreprinderi și instituții, prin care aceștia își manifestă do
rința de a lucra pe Șantierele naționale ale tineretului. Lu- 
înd cunoștință de hotărîrea de creare a acestor șantiere, ute- 
ciștii se angajează să conținu ie, prin noi fapte de muncă, 
bogatele tradiții ale muncii voluntar-patriotice începute în 
urmă cu 20 de ani. Spicuim, mai jos, fragmente din emo
ționantele scrisori primite.

TG. JIU. — In tonul de 
entuziasm general, recent 
a avut loc la Tg. Jiu în- 
tîlnirea unui număr de pes
te 700 tineri din județul 
Gorj cu foști brigadieri pe 
șantierele Bumbești-Live- 
zeni, Salva-Vișeu, Agnita- 
Botorca. Unul dintre aceș
tia medicul Vasile Zgar- 
bură fost brigadier la Bum- 
bești-Livezeni evocînd cî- 
teva momente din anii a- 
ceia, a anunțat, cu îndrep
tățită mîndrie, hotărîrea 
celor doi fii ai săi de a 
merge să lucreze și ei la 
construcția șoselei Bum- 
bești-Livezeni. După ce nu
meroși tineri ca Constantin 
Iorgovan de la Fabrica de 
ciment-Bîrsești, Aristică 
Andrița de la Liceul „Tu- 
dor Vladimirescu“ și alții 
și-au exprimat, în cuvinte 
însuflețite, adeziunea la 
Chemarea C.C. al U.T.C., 
adunarea a adoptat o tele
gramă adresată conducerii 
organizației. „Dînd glas 
sentimentelor nutrite dc 
toți tinerii Gorjului — se 
spune în telegrama — asi
gurăm conducerea organi
zației U.T.C. că vom înde
plini și depăși toate anga
jamentele de muncă vo- 
luntar-patriotică luate în 
cinstea sărbătorii a 20 de 
ani de la inaugurarea li
niei ferate Bumbești-Live- 
zeni. Răspunzînd dorinței 
manifestate de masa largă 
de tineri — se subliniază

în continuare — un număr 
de peste 1 000 de tineri din 
județul Gorj vor merge pe 
șantierul național al tinere
tului, să muncim Ia șoseaua 
Bumbești-Livezeni, fiind 
convinși că prin aceasta 
contribuim la menținerea 
flăcării vii a tradiției mun
cii voluntar-patriotice, la 
continua dezvoltare și în
frumusețare a României 
socialiste.

★
CÎMPINA. — „Călăuziți 

de dorința fierbinte de a 
participa la efortul colec
tiv de înfrumusețare a ță
rii și avînd în față exem
plul tinerilor care prin 
munca lor entuziastă au 
transformat șantierul liniei 
de cale ferată Bumbești- 
Livezeni (acum 20 de ani) 
într-un simbol al abnega
ției, tinerii uteciști ai Li
ceului „N. Grigorescu" din 
Cimpina își exprimă dorin
ța să lucreze, alături de e- 
ievii din alte licee ale țării, 
pe șantierul șoselei Cim- 
pina-Comarnic.

Obiectivul la edificarea 
căruia ne-am hotărît să ne 
aducem modesta noastră 
contribuție are pentru noi 
o importanță deosebită, da
torită amplasării lui in a- 
propierea orașului nostru și 
datorită valorii sale pentru 
economia noastră socialistă.

(Continuare în pag. a 11-a)
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BELGRAD — (De la trimișii 
speciali Agerpres, S. Strujan și N. 
Plopeanu). Luni la amiaza a so
sit la Belgrad delegația de partid 
și de stat a Republicii Socialiste 
România, coiidusă de tovarășul 
Nieolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
care face o vizită oficială în țara 
vecină și prietenă, la invitația to
varășului losip Broz Tito, preșe
dintele Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia.

Belgradul, împodobit sărbăto
rește, i-a primit pe solii poporu
lui român cu tradiționala ospi
talitate a locuitorilor săi.

Pe clădirea modernă a aeropor
tului Surcin, flutură în adie
rea vîntului drapelele românești 
și iugoslave. Pe pancarte sînt în
scrise urări de salut în limbile 
română și sîrbo-croată : „Bine 
ați venit, dragi oaspeți din Ro
mânia prietenă I".

Mii și mii de locuitori ai 
capitalei iugoslave au venit 
la poarta aeriană a orașu
lui pentru a exprima senti
mentele frățești pe care poporul 
iugoslav le nutrește față de po
porul român. Ei flutură stegulețe 
românești și iugoslave, buchete 
de flori.

în întâmpinare pe aeroport se 
aflau tovarășii losip Broz Tito și 
soția, Iovanka Broz, Milentie 
Popovici, președintele Skupștinei 
federale, membru al Prezidiului 
C.C. al U.G.I., cu soția, Mialko 
Todorovici, secretar al Comitetu
lui Executiv al C.C. al U.C.I., 
cu soția, Mika Șpiliak, pre
ședintele Vecei Executive Fe
derale, membru al Prezidiu
lui C.C. al U.C.I., cu soția, 
Petar Stambolici, președintele 
C.C. al U.C. din Serbia, membru 
al Prezidiului C.C. al U.C.I., 
Ivan Goșniak, locțiitor al preșe
dintelui Consiliului Apărării Na
ționale, membru al Prezidiului 
C.C. al U.C.I., Blajo Iovanovici, 
președintele Tribunalului Consti
tuțional al Iugoslaviei, membru 
al Prezidiului C.C. al U.C.I., 
Rato Dugonici, președintele Con
ferinței Federale a U.S.P.M.I., 
membru al Prezidiului C.C. al 
U.C.I., Vladimir Popovici, mem
bru al Prezidiului C.C. al U.C.I., 
secretar general al președintelui 
Republicii, Rudi Kolak, vicepre
ședinte al Vecei Executive Fede
rale, membru al Prezidiului C.C. 
al U.C.I., Djurița Ioikici, pre
ședintele Vecei Executive a R.S. 
Serbia, Marko Nikezici, secreta
rul de stat pentru afacerile ex
terne, membri ai Comitetului 
Executiv al C.C. al U.C.I., ai 
Vecei Executive Federale, gene
rali și ofițeri superiori, conducă
tori ai organelor locale de partid

și de stat, ziariști români și iu
goslavi, corespondenți ai presei 
străine.

Erau, de asemenea, prezenți 
Iakșa Petrici, ambasadorul 
R.S.F.I. la București,- șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați la 
Belgrad, membrii Ambasadei Ro
mâne.

Deasupra aeroportului apare 
avionul oficial escortat de la 
frontieră de avioane cu reacție 
ale forțelor armate iugoslave.

La ora 13,30 (ora locală) avio
nul aterizează. Răsună salve de 
tun în semn de salut. Coboară 
tovarășul Nieolae Ceaușescu și 
soția, Elena Ceaușescu. Ei sînt 
întâmpinați cordial de tovarășul 
losip Broz Tito și soția sa, Io
vanka Broz.

Un grup de pionieri oferă 
oaspeților flori-

Tovarășul Nieolae Ceaușescu 
prezintă gazdelor pe membrii 
delegației române.

Delegației de partid și de stat 
a Republicii Socialiste România 
le sînt prezentați membrii con
ducerii de partid și de stat 
iugoslave veniți în întîmpinare.

Se intonează imnurile de stat 
ale României și Iugoslaviei. Co
mandantul gărzii de onoare ali
niată pe aeroport prezintă ra
portul.

Tovarășul Nieolae Ceaușescu, 
însoțit de tovarășul losip Broz 
Tito, trece în revistă garda de 
onoare.

Sînt prezentați apoi șefii mi
siunilor diplomatice aflați pe 
aeroport și persoanele oficiale 
iugoslave.

Tovarășii Ceaușescu și Tito 
iau loc împreună într-o mașină 
deschisă, escortată de motoci- 
cliști, care este urmată de cele
lalte mașini oficiale.

De-a lungul traseului pînă la 
reședința de la Dedinie, prin 
orășelul studențesc, prin cartierul 
Noul Belgrad — cu clădirile sale 
monumentale, mîndrie a con
structorilor iugoslavi — pe bu
levardele orașului flutură îir 
adierea vîntului drapelele celor 
două țări frățești. Pot fi văzute 
panouri pe care sînt înscrise 
urări de bun sosit adresate oas
peților, saluturi în cinstea prie
teniei româno-iugoslave, a cola
borării dintre cele două țări și 
partide. Pe un mare panou, în
cadrat de drapelul și stema de 
stat a Republicii Socialiste Româ
nia, se poate citi în limbile româ
nă și sîrbo-croată : „Popoarele Iu
goslaviei urmăresc cu satisfacție 
realizările poporului român în 
construcția socialismului**. „Rela
țiile de egalitate între partidele 
comuniste întăresc rîndurile miș
cării comuniste și muncitorești
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Populația capitalei iugoslave salută cu căldură pe solii poporului român

IIIMUL Șl RECEPȚIA W (IMIAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Luni seara, losip Broz Tito, 

președintele R.S.F.I., președinte
le U.C.I., împreună cu soția, a 
oferit în clădirea Vecei Executi
ve Federale un dineu oficial în 
onoarea tovarășului Nieolae 
Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului de Stat dl Republicii So
cialiste România, și a soției sale.

La dineu au luat parte mem
brii delegației de partid și de stat 
a Republicii Socialiste România 
și persoanele oficiale care o înso
țesc.

Au participat membri ai Pre
zidiului și Comitetului Executiv 
al U.C.I., membri ai Vecei Exe
cutive Federale și alți conducă
tori iugoslavi.

în timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă.

prietenească, tovarășii losip Broz 
Tito și Nieolae Ceaușescu au 
rostit toasturi.

ic
Tovarășul losip Broz Tito, pre

ședintele R.S.F. Iugoslavia, preșe
dintele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, și soția, au oferit luni 
seara în Palatul Vecei Executive 
Federale o recepție în cinstea to
varășului Nieolae Ceaușescu, se
cretar general al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului ele Stat 
al Republicii Socialiste România, 
și a soției sale.

Sosirea în sala de recepție a 
tovarășului Nieolae Ceaușescu, a 
membrilor delegației române, 
împreună cu tovarășul losip Broz 
Tito a fost salutată de asistență 
prin îndelungi

Cuvintarea tovarășului

losip
Dragă tovarășe președinte, 
Stimată tovarășă Ceaușescu, 
Dragi oaspeți,
Tovarășe și tovarăși,

Am deosebita plăcere de a saluta cordial, în 
numele popoarelor Iugoslaviei, al guvernului iugo
slav, al Uniunii Comuniștilor, precum și în nu
mele soției mele și. al meu personal, pe oaspeții 
noștri dragi — secretarul general al Comitetului 
Central -al Partidului Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Ceaușescu, pe distinsa sa so
ție și pe membrii delegației române de partid și 
de stat. Primirea caldă și cordială pe care v-au 
făcut-o cetățenii capitalei noastre reflectă senti
mentele sincere de simpatie și prietenie pe care 
popoarele Iugoslaviei le nutresc față de poporul 
român, precum și stima față de dumneavoastră, 
om de stat și conducător de partid eminent al 
României socialiste. Urînd bun-venit scumpilor 
noștri oaspeți români, dorim să vă simțiți în mij
locul nostiu ca la dumneavoastră acasă.

Ne-au rămas trainic în amintire vizitele făcute 
în frumoasa dumneavoastră țară, cînd am cunos
cut rezultatele însemnate obținute de harnicul 
popor român în construcția socialismului, sub 
conducerea partidului său comunist. Ne bucurăm 
că în timpul vizitei dumneavoastră veți putea 
cunoaște, cel puțin în parte, rezultatele pe care 
le-au obținut popoarele Iugoslaviei în dezvoltarea 
lor socialistă.

Colaborarea prietenească dintre Republica So
cialistă România și Iugoslavia se dezvoltă cu suc
ces în domeniul politic, economic, cultural și în 
alte domenii. în raporturile noastre reciproce se 
manifestă pe deplin principiile de egalitate în 
drepturi,; de respect reciproc și avantaj mutual. 
Economiile țărilor noastre se dezvoltă rapid, ceea 
cei.face ca în fiecare zi să apară posibilități tot 
mai mari de lărgire și intensificare a relațiilor re-
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aplauze.

•ÎNTRE CEEA CE ESTE Șl CEEA CE POATE SĂ FIE

Au fost intonate imnurile de 
stat ale României și Iugoslaviei.

La recepție au participat mem
bri ai Prezidiului și ai Comitetu
lui Executiv al C.C. al U.C.I., 
membri ai Consiliului Federației, 
ai Vecei Executive Federale și ai 
Skupștinei Federale, membri ai 
C.C. al U.C.I., generali și ofițeri 
superiori, conducători ai organi
zațiilor obștești și ai instituțiilor 
centrale, alte personalități iugo
slave, ziariști români și iugoslavi, 
corespondenți ai presei străine.

Au fost prezenți șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
Belgrad și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Două evenimente de mare în
semnătate pentru viața social- 
politică a țării — plenara parti
dului și sesiunea Marii Adunări 
Naționale — au dezbătut și au 
fixat învățămîntului un cadru 
stabil, adoptînd măsuri de na- 
tură să perfecționeze școala 

9 noastră de toate gradele, s-o ri
dice la nivelul cerințelor con- 
temporaneității.

" Cuvîntarea tovarășului Nieolae 
Ceaușescu la recenta Plenară a 

£ C.C. al P.C.R. conținînd îndru- 
" mări prețioase pentru viitorul 

școlii, sublinia cu limpezime că 
£ procesul ridicării învățămîntului, 

al perfecționării acestuia nu 
poate fi considerat o activitate 

|||| finită, ci, dimpotrivă, vor fi ne
cesare în continuare eforturi de 

• gîndire pentru a împlini măsu
rile stabilite și a găsi cele mai

/> u’ t • bune mqțlalități de realizare a

uuvintarea tovarășului •
mînt bine ancorat în actualitate, 

A în stare să lanseze în viață vii- 
™ toarele generații.

în contextul acestor preocu- 
9 pări, activitatea de elaborare și 

editare a manualelor școlare tre- 
buie să ocupe un loc aparte. Cu- 

9 noscută fiind însemnătatea aces
tui instrument de lucru pentru 
viața școlii în general, mai mulți 

9 profesori și elevi au fost invitați 
la redacție, în jurul „mesei ro- 

• tunde“, la o discuție despre ca
litatea manualelor școlare — cum 
șînt și cum ar trebui acestea să

Nieolae Ceaușescu
Dragă tovarășe Tito,
Stimată tovarășă Iovanka Broz, 
Tovarăși și prieteni,

satisfăcută: înseamnă că elevul 
apreciază explicațiile lor, că ei 
ca dascăli, știu să se facă înțeleși. 
Dar lucrurile nu pot fi privite 
atît de simplist și, de aceea, nici 
n-am evitat întrebarea „de ce 
elevul preferă notițele". Din 
două motive. Notițele sînt mai 
comode, receptate direct prin ex
plicație, iar elevul învață după 
ele bizuindu-se pe principiul că 
profesorul îi cere ce-i predă. A- 
ceasta ține de educația învăță
rii, de stilul de muncă al elevu
lui și comportă o discuție sepa
rată. Dar, — și nu pe planul 
al doilea — elevul învață după 
notițe și din motivul recunoscut 
că nu toate manualele îi slu
jesc, prin realizarea științifică, 
metodică și grafică, ca niște cărți 
de căpătii.

în procesul de învățămînt pro
fesorul este personajul numărul 
1 — înaintea oricărui document, 
— programe sau manual . dar 
manualul a fost definit ca un in
strument foarte important de lu
cru al elevului. De cînd școala e 
școală, procesul de învățămînt 
se desfășoară aparent aidoma.

Aparent, căci anii de transfor
mări și înnoiri au impus corec
turi nu numai conținutului și 
structurii învățămîntului, dar și 
în tehnica învățării. Elevul este 
mai cu seamă solicitat într-o ac
tivitate individuală de studiu, în- 
tr-tm mare efort personal de 
asimilare, de gîndire, de logică, 
de 'exersare a minții, de sinteză. 
Or, în această activitate manua
lul trebuie să-i fie cel mai bun 
tovarăș. Cu el trebuie să se poată 
înțelege cînd stau față în față la 
masa de lucru. Dacă într-o ti o 
nevoit să lipsească de la școală, 
manualul să-i fie elevului profe
sor, iar pentru elevul de la fără 
frecvență el trebuie să-i fie pro*’ 
fesor pe toată perioada școlarită
ții Obligația manualului școlar 
trece dincolo de această colaborare 
cu elevul. Profesorul Iacob Cri- 
șan privea manualul ca o carte 
care-1 introduce pe elev în lu-

LUCREȚIA LUSTIG 
MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare în pag. a Ii-a)

Este deosebit de plăcut pentru noi să ne 
aflăm din nou pe pământul ospitalier al Iugosla
viei prietene, între tovarăși apropiați. Ingăduiți-mi 
să mulțumesc călduros președintelui losip Broz 
Tito pentru amabila sa invitație ca delegația 
română de partid și de stat să viziteze frumoasa 
dumneavoastră țară. Ne-au produs o puternică 
impresie manifestările pline de cordialitate cu 
care locuitorii Belgradului, ai acestui străvechi 
și înfloritor oraș, ne-au întâmpinat din primele 
clipe ale sosirii noastre aici. Noi vedem în toate A 
acestea o puternică expresie a relațiilor de strînsă w 
prietenie și colaborare tovărășească dintre Ro
mânia și Iugoslavia, a prețuirii și stimei reciproce 9 
care animă partidele, statele și popoarele noastre.

Poporul român cunoaște și apreciază marile 
realizări pe care popoarele Iugoslaviei, sub con- 9 
ducerea Uniunii Comuniștilor, le-au dobîndit în 
edificarea noii orînduiri, în dezvoltarea creației 
materiale și spirituale, în ridicarea nivelului lor 9 
de trai. în România se bucură de o înaltă consi
derație activitatea îndelungată pe care a desfășu- 
rat-o tovarășul Tito, eminent om de stat și luptător 9 
revoluționar, în fruntea Uniunii Comuniștilor, 
pentru obținerea tuturor succeselor de pînă acum 
ale Iugoslaviei socialiste.

Prietenia dintre poporul român ț x 
Iugoslaviei, întemeiată pe tradiția unor îndelun
gate relații de bună vecinătate, a dobîndit în anii 
socialismului amploarea și trăinicia pe care i-o 
conferă țelurile comune și colaborarea în opera 
de construire a noii societăți, idealurile internațio
nalismului socialist. Contactele și convorbirile fruc
tuoase ce le-am avut în ultimii ani, vizitele dum
neavoastră, tovarășe Tito în România, precum și 
Vizitele noastre în Iugoslavia, au contribuit la

(Continuare In pag. a V-a)

Un instrument 
de lucru pentru 

elev
Răspunsul a fost direct și 

limpede: manualul trebuie să 
fie al elevului prin ceea ce-i dă, 
prin ceea ce-i cere. Profesorul 
Emil Stancu, director al Liceului 
„Matei Basarab" ne relata cu
vintele unui elev privitoare 
cartea școlară. „Manualul, 
să-mi fie util, trebuie să stea 
vorbă cu mine pe îndelete și 
același timp, sintetic, simplu 
cu pretenții. Dacă n-o face, re- 

și popoarele £ nunț la el“.
nor îndelun- pgcațej multe ori ele-

vul renunță la manual. Invitații 
9 noștri au fost unanimi în rela

tarea acestui fapt. Elevii, în ge- 
neral, învață după notițe, după 
explicațiile profesiilor. Unii au 

£ mărturisit profesorilor lor că sînt 
manuale pe- care nici nu le-au 
deschis. într-un fel, profesorii ar 

W putea ft mulțumiți, vanitatea lor

la 
ca 
de 
în

EEED!
Problema neosnobismului 

e oleacă mai complexă decît 
cea a semenului său de tip 
clasic, pe care dicționarul îl 
expediază printr-un bobîr- 
nac : „semidoct care admiră 
fără rezervă tot ceea ce este 
la modă". Deci, neosnobis
mul nu e ca posibila reve
nire la ordinea zilei a ma- 
lacovurilor după rochițele 
prea intrate la apa econo
miei și nici ca pantofii cu 
botul ciopîrțit și, vom ve
dea mai departe, nici o ca
meră etanș — cum tot snobii 
au scormonit-o — între lu
mea profană care nu știe ni
mic și cealaltă lume atotștiu
toare. Neosnobismul e un 
moft mult mai sobru și mai 
conștient de menirea sa în 
această lume cotropită și co
tropitoare de informații în 
evantai de tot felul, de la 
noul amant a Iui B. B. și 
pînă la ultima formă ciu- 
doasă sub care s-a arătat iar- 
furia zburătoare, această sta
fie modernă.

Neosnobismul a început

«w
BISMIIl

printr-o infidelitate filială *, 
el nu mai admiră, ca tătî- 
ne-su, fără rezerve ceea ce 
este la ipodă, el are rezerve 
formulate de dinainte la tot 
ceea ce muritorii — pe ca- 
re-i onorează cu prezența sa 
— îi admiră printr-o îmbră
țișare soră cu dragostea, el 
nu admiră — mă repet, dar 
trebuie să-1 onorez cu un 
dublu baraj — nici ceea ce 
e la modă, el admiră ceea 
ce nu e nici modă nici ni
mic. „Cutare... da, interesant 
dar n-are forceps, ca Stanley 
von Papuscho... ăla da ro
mancier, dom’le Numai că 
preabunul nostru vecin, Stan 
Păpușă, nu și-a strîns încă 
în opere complete, operele 
sale... nescrise, dacă nu pu
nem la socoteală teancurile 
de procese-verbale drese 
pentru beție și ultragli dra
matice Ia adresa precupețe- 
lor din piața mare,

V. ARACHELIAN

(Continuare în pag. a ll-a)
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mea logicii și a sintezelor, ii a- 
dresează primul îndemn spr® 
căutare. îl trimite spre alte ma
nuale, spre alte surse de cu
noaștere, îi formează pasiunea 
studiului, creîndti-i dificultăți, 
punîndu-i întrebări, dar în limi
tele în care el poate rezolva di
ficultățile și poate răspunde în
trebărilor. Asemenea condiții 
sine qua non nu sînt în realitate 
îndeplinite de toate manualele 
opiniau invitații noștri — iar 
dintre observațiile foarte ascuțite 
cu privire la calitatea pe care o 
are manualul ca instrument de 
lucru pentru elev notăm cîteva.

1. Cît dăm elevului într-un 
manual ? Răspunsul (rațio
nal) : atît cît poate o minte ome
nească asimila la această vîrstă. 
Dar, practic, după părerea inter
locutorilor noștri, numeroase ma
nuale păcătuiesc prin a ignora 
acest principiu. Nu se pornește 
cînd se stabilește încărcătura 
manualului, de la condiția că 
manualul nu este pentru el evul- 
etalon., ci pur și simplu pentru 
elevi, pentru cele cîteva mii de 
școli din țară. Se ignoră de multe 
ori condiția că manualul este 
destinat elevului de la școala de 
cultură generală și, în al doilea 
rînd, viitorului student, beneficia
rul manualului este socotit în 
exclusivitate viitor student. Ce se 
întîmplă în asemenea situații e 
lesne de înțeles : în nuna elevu
lui ajunge un manual care stă de 
vorbă cu el într-un limbaj prea 
specializat.

2. Problema Aumărul 1 a în- 
vățămîntului — supraîncărcarea 
este evidentă în manuale. Aceas
ta e pusă întotdeauna pe seama 
cerințelor modernizării, dar să 
nu ascundem în spatele unui 
principiu de actualitate pentru 
școală fisuri de concepție și de 
realizare evidente în unele manu
ale. In adevăr, știința merge cu 
pași foarte repezi înainte, dar, du
pă părerea profesorilor, școala nu 
trebuie să aibă obligația de a 
schimba manualele școlare în fie
care an. Nu orice cucerire în 
domeniul unei discipline poate 
fi bine cunoscuta de generația 
școlară respectivă în momentul 
apariției acesteia, prin școală, 
mai ales că atunci cînd această 
tînără generație va intra în con
tact direct cu producția, multe 
din cunoștințele socotite astăzi 
moderne vor fi, cu siguranță, de
pășite peste cîțiva ani. Cînd se 
elaborează manualul trebuie să 
se țină seama că aceasta este o 
carte de studiu pentru o școală 
de cultură generală, care dezvol-

tft tânărului gustul pentru învă
țătură și cercetare individuală.

8. Sugerăm o simplă socotea
lă școlărească : cîte pagini tre
buie să citească și să învețe un 
elev într-un an de învățămînt și 
în toți anii școlarități. Cu acest 
calcul în față, comisia, în spa
tele mesei de examinare la baca
laureat, va putea înțelege mai 
exact una din cauzele esențiale 
ale amalgamului de cunoștințe 
cu care vin în fața sa o mare 
parte dintre absolvenții liceului. 
Elevul trebuie să parcurgă și să 
învețe anual mii de pagini. Ni
meni nu poate contesta afirma
ția, decît împotriva adevărului.

„cît dăm elevului0, nu-1 obligăm 
numai pe specialist să răspundă. 
Ii întrebăm, îi consultăm pe 
psihologi, medici — (nu reiese 
că medicii au fost consultați cînd 
a fost stabilit cuantumul de cu
noștințe în manualele școlare) 
sociologi care au studiat cît de 
cît aspectele activității școlare. 
Deci, să se cîntărească cu multă 
cumpănire capacitatea de asimi
lare a elevilor la diferite vârste. 
„Non multum sed multa0 este 
un dicton care nu și-a pierdut 
nici astăzi valabilitatea, am' pu
tea spune că, dimpotrivă, el este 
mai viabil ca oricînd.

MANUALUL
ȘCOLAR

Ne înșelăm pe noi înșine, ne 
amăgim gîndind că acest lucru 
este posibil. Dacă vrem să nu 
ne înșelăm, să fim lucizi și fermi 
trebuie sa cerem acelora care 
concep și elaborează manualele 
școlare să aibă curajul de a ieși 
din albia obișnuințelor, despăr- 
țindu-se la momentul oportun 
de unele cunoștințe, care con
stituie un balast, și așezînd în 
spațiile eliberate lucrurile noi ab
solut necesare pentru dezvoltarea 
gîndirii și inteligenței elevilor. 
Așadar, trebuie redimensionat, 
cu o știință care vizează exacti
tatea și echilibrul, volumul și 
raportul dintre clasic și modern 
în cuprinderea manualelor șco
lare. Acțiunea aceasta se desfă
șoară pe plan mondial; și la noi 
se operează în manuale, cu in
tenția sintezelor și modernizării, 
dar, observau interlocutorii noș
tri, aceasta se face întrucîtva 
meșteșugărește. Mai întîi se ela
borează manualul ; ajungîndu-se 
însă la un număr mare de pa
gini, editura cere, pe bună drep
tate, reduceri de pagini, și redu
cerea se face frusfcrînd logica, uni
tatea și sistematizarea cunoștin
țelor, prin ciopîrțiri. Or, aseme
nea operație este obligatorie în 
stare incipientă, la conceperea 
manualului și, mai cu seamă, nu 
o poate face autorul singur. 
Atunci cînd se pune problema

4. Se preferă un manual de 
sinteză, dar nicidecum acesta nu 
presupune sărăcirea lui de exem
ple și aplicații. Altfel, elevul 
aleargă după tot felul de cărți și 
culegeri, Iar profesorul este obli
gat să vină la școală cu buzu-

marele pline de probleme, exer
ciții, experiențe culese din diver
se cărți. Se solicită manuale care 
să conțină rezumarea unor ca
pitole, să aibă neapărat capitole 
de sinteză la sfîrșit, indici biblio
grafici, să-i trimită pe elevi, mal 
ales po cei care vor neapărat să 
studieze mai mult decît manua
lul școlar, spre bibliografia cea 
mai potrivită, pentru că, altfel, 
el poate alege fără discemămînt. 
Se vrea un manual scris cu in
teligență, într-un limbaj cu o ți
nută intelectuală, unitar în me
toda de expunere, în stil; chiar 
și în situația în care sînt mai 
mulți autori, elevul să nu simtă 
că au fost puse cap la cap capi
tole elaborate de diferiți specia
liști. Se pledează pentru erate la 
manuale, și noi sîntem nevoiți 
să consemnăm că eratele sînt 
obligatorii în condițiile în care 
manualul conține greșeli, dar, 
mai ales, aceste greșeli să nu se 
repete, așa cum se întîmplă, și 
în edițiile următoare. Se solicită o 
realizare grafică plăcută, cu ima
gini și desene sugestiv realizate 
sau alese de oameni de maximă 
competență: neapărat desenele 
să fie însoțite de texte, de ex
plicații acolo unde ele apar și nu 
peste o pagină sau două — așa 
cum s-a exemplificat în discuția 
noastră.

TELEVIZIUNE
17.30 — Pentru cei micL

Ecranul cu pă
puși : „Pui de om" 
de Victor Eftimiu.

18,09 —- T. V. pentru spe
cialiștii din indus
trie. Automatiza

rea : Sisteme pne
umatice. Prezintă 
ing. Victor Cră- 
ciunoiu.

18.30 — Curs de limba en
gleză — lecția a 
18-a.

19,00 — T. V. pentru șco
lari. Antologie 
școlară : Nuvela 
„Alexandru 
pușneanu" de 
Negruzzi.

19.30 — Telejurnalul
seară.

20,00 — Film serial: 
Thierry la Fronde.

20,26 — Refrene îndrăgi
te : muzică ușoară 
românească inter
pretată de Denise 
Constantinescu, E- 
lena Neagu șl 
George Răpcău.

20,45 — Seară de teatru : 
„Școala bîrfelilor" 
de R. B. Sheridan, 

în pauză — Pledoarie 
tru stagiunea 
vală.

• 22,45 — Panoramic.
• 23,00 — Telejurnalul

noapte.

Lă- 
C.
de

LUCREȚIA LUSTIG 
MARI ETA VIDRAȘCU 

(Continuarea discuției într-un 
număr viitor)

BrăilenU prezenți la dezvelirea monu- mentului închinat marelui lor concetățean scriitorul
Panait Istrati Foto : O. PLEC AN

r RMONII
SONORE

In colocviul din această «aptă 
mină COSTIN MIEREÂNU

țl IOSIF SAVA pun în discuție 
cîteva aspecte în legătură cui

FORMAREA TINE
REI GENERAȚII

»

DE MUZICIENI

Expoziție de 
artă plastică
în agenda expozițiilor de 

artă plastică din ultima 
vreme merita s-o înscriem 
pe aceea care poartă numele 
a doi pictori amatori: Cle- 
mansa Istrati și Alexandru 
C. Istrati, deschisă în sa
loanele liceului economic 
din Cîmpulung Muscel. Nu
meroși iubitori de artă din 
oraș au ținut să participe 
în număr mare la vernisaj. 
Bucurîndu-se și cinstind ast
fel laolaltă pe de o parte 
străduințele celor doi pictor, 
iar pe de acta jubileul ce
lei de a zecea expoziții 
personale.

Valorile picturale din ti
nete pînze ca „Ploaie", 
„Luptă de stradă”, „Peisaj 
mușcelean", „Apus de 
soare**, „Natură statistică” 
dovedesc că uneori Alexan
dru C. Istrati și Clemansa 
Istrati au depășit faza de în
ceput a amatorismului. Ac
tivitatea lor artistică se în
cadrează în tradiția orașului 
Cîmpulung, unde există o 
școală de artă plastică con
dusă de pictorul și profe
sorul Alexandru Donici 
și unde peste 40 de tineri 
învață și se străduiesc să de
prindă meșteșugul greu al 
artei.

NICOLAE NASTA

ADEZIUNEA TINEREȚII CINEMATOGRAFE
(Urmare din pag. 1)

De asemenea, vom fi bucu
roși să fim gazdele colegilor 
noștri, care vor veni să lucreze 
aici și ne exprimăm hotărîrea 
să muncim în așa fel, încît 
roadele activității noastre să 
constituie prinosul de recunoș
tință adus minunatelor con
diții de dezvoltare multilate
rală și afirmare, create de 
P.C.R. tineretului din patria 
noastră". (SEMNEAZĂ ORGA
NIZAȚIA U.T.C. A LICEULUI 
„N. GRIGORESCU" — CÎM- 
PINA).

Alți 50 
a X-a și 

din

★
de elevi din clasele 
a Xl-a ale Liceului 

sectorul VIII — 
do-

nr. 3
București și-au anunțat 
rința de a munci o perioadă 
de timp din vacanța de vară 
pe același șantier național al 
tineretului.

★
PLOIEȘTI. — în aceeași zi, 

după orele de curs, la Comite
tul județean Prahova al U.T.C, 
a sosit o delegație formată din 
6 tineri aducînd mesajul ele
vilor claselor a X-a și a Xl-a 
de la Liceul „I. L. Caragiale" 
din Ploiești. Profesorul Traian 
Lungulescu, director adjunct, 
împreună cu elevii Marilena 
Vasile din clasa a Xl-a reală, 
secretara comitetului U.T.C. 
pe șooală, Niță Stelian, Ceci
lia Zamfir, Marta Alter, Ma-

riana Popescu și Marius Co- 
man, membri ai aceluiași co
mitet U.T.C., au înmînat o 
scrisoare purtînd semnăturile 
a 300 de uteciști.

Printre altele, în scrisoare 
se spune : „Din dorința fier
binte de a continua tradiția 
acțiunilor de muncă voluntar- 
patriotică, noi uteciștii acestui 
liceu, ne aliniem sub faldurile 
drapelelor brigăzilor de muncă 
voluntar-patriotică în perioa
da acestei vacanțe, dornici de 
a cinsti numele de brigadier. 
Ne înscriem pentru a lucra cu 
toată nădejdea, pe același șan
tier unde vor sosi și colegii 
noștri de la Liceul „Mihail E- 
minescu" din București. Pri
ma noastră serie — care va lu
cra între 19 iunie — 4 iulie 
a.c. și caro va preda ștafeta 
muncii voluntar-patriotice u- 
nei alte serii — va constitui 
un detașament de 300 de bri
gadieri.

Cu toată văpaia tinereții 
noastre vom da bătălia mun
cii pe acest șantier, care ne va 
prilejui ocazia de a ne cunoaș
te mai bine, de a ne pregăti 
mai profund pentru viață. A- 
ceastă bătălie, tot atît de im
portantă ca și învățătura, vrem 
s-o cucerim cu note dintre cele 
mai bune. Fiindcă sînt note 
legate de profilul nostru mo
ral, de contribuția pe care 
vrem s-o dăruim din suflet pa
triei noastre socialiste, parti
dului nostru drag" (ORGANI
ZAȚIA U.T.C. A LICEULUI 
„I. L. CA RĂGI ALE* — PLO
IEȘTI).

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN

Patria (orele 9 ; 12.45 ;
20).

CE NOAPTE, BĂIEȚI I
Republica (orele 8,45 ; 
13,45 ; 16,15 ; 18,45 ;

București (orele 8,45 ; 
13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; r 
dern (orele 9 ; 11,15 
16 : 18,30 ; 21).

PASĂREA TIMPURIE
Luceafărul (orele 8,15 ; 10,45 ;
13.15 ; 15.45 ; 18,15 ; 20,45), Ca
pitol (orele 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21), Feroviar (orele 
8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 : 21). 
Excelsior (orele 9,45 ; 12.15 ;
15 ; 17,30 ; 20).

ZOLTAN KARPATI
Festival (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,30 ; 21).

EDDIE CHAPMAN, AGENT 
8ECRET

Victoria (orele 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 
21), Moșilor (orele 15,30 ; 18 :
20.30) .

IADUL SFĂRÎMAT
Lumina (orele 9,15 ; 11.30 :
13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45).

LEUL AFRICAN
Timpuri noi (orele 9—21).

FATA CU BALONUL
Doina (orele 9 ; 11 ; 13 ; 16 ;
18.15 : 20,30).

STATORNICIA RAȚIUNII
Grivița (orele 9 ; 11,15 : 13.30 ; 

16 ; 18,15 ; 20,30).
BALUL DE SÎMBĂTĂ SEARA 

înfrățirea între popoare (orele 
15,30 ; 18 ; 20,30), Drumul Sării 

(orele 15 ; 17,30 ; 20).
GIOCONDA FĂRĂ SURÎS

BuZeșți (orele 15,30; 18; 20.30).
O FATĂ FERICITĂ

Dacia (orele 8- 15,30; 18; 20.30). 
EA VA RIDE

Bucegi (orele 9 ; 13 ; 16 ; 18,15;
20.30) , Arta (orele 9,15 ; 15.45 : 
18,15 ; 20,30).

ZILE DE VARĂ
Unirea (orele 11 ; 15.30 ; 18).

CLIMATE
Lira (orele 15,30 • 18).

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

16,30 ;

11,15 ;
21,15), 

. 11,15 ;
21), Mo- 
>; 13,30 ;

EU, EU, EU... ȘI
Cotroceni (orele
20.30) .

ULTIMA NOAPTE 
RIEI

Central (orele 9 ; ____ _ _.__ ,
15,45; 18,15; 20,45).

OSCAR
Melodia (orele 9 : 11,15 ; 13,30;
16 ; 18,30 ; 20,45), Gloria (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30) , Flamura (orele 9 ; 11,15;
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

CEILALȚI 
14,30; 17,30;
A COPILA-
11,15 ; 13,30

— Iosif Sava: Tema pe care 
ne-am propus-o în colocviul de 
astăzi — formarea în Conserva
toare a tinerei generații de com
pozitori — necesită desigur mul
tilaterale . investigații, numeroase 
concretizări și soluții. într-un 
succint dialog nu ne putem de
sigur opri decît la conturarea a 
cîtorva repere menite a consti
tui doar premizele unei mai 
largi dezbateri în jurul unor pro
bleme muzical — educative în 
genere pe care ziarul nostru își 
propune să le abordeze într-un 
viitor apropiat.

Din mulțimea aspectelor me
nite a fi puse în perimetrul unei 
asemenea discuții să începem cu 
problema anunțată în colocviul 
trecut: tratatele și manualele de
dicate elevilor și studenților în 
muzică.

— Conțin Miereanu : Să pornim 
de la un exemplu edificator : cele 
două volume de „Teoria muzicii0 
publicate acum cîțiva ani, cu tot 
spiritul lor profund sistematic, 
izvorît dintr-o multilaterală și a- 
dîncă documentare, rămîn cu 
totul departe de o privire științi
fică asupra stadiului actual al 
teoriei parametrilor muzicii.

întreaga evoluție a marilor o- 
rientări ale muzicii ultimelor de
cenii este expediată în cîteva pa
ragrafe. Se treoe cu buretele 
peste înțelegerea 
limbajului care au stat la baza 
lungului șir de capodopere care 
au ieșit de pe șantierul de crea
ție al compozitorilor care au a- 
doptat sisteme de lucru seriale, 
serial-modale sau structuraliste.

Ar fi normal să putem oferi 
măcar studenților cursului fără 
de frecvență al conservatoarelor 
— în fața cărora avem datorii 
suplimentare de claritate — mai 
mult decît paginile unui tratat 
în care dodecafonismul este ex
pediat într-un paragraf de... cî
teva rînduri iar despre atonalism 
se spune că „negînd 
procedeele care s-au

Neosnobismul
(Urmare din pag. I)

Neosnobismul poate fi cît 
de cît prob în situații in 
care ții să-i vii de hac. Ți-a 
lăudat un roman pe care, ca 
pi el nu-1 citisei, dar despre 
care el auzise că e așa și pe 
iincolo, intre două gogîlțuri 
la cafenea. Cauți romanul de 
ie dai in ceasul morții, mai 
lai și un bacșiș gras libră 
resei pentru osteneala el 
de-a pune la lumină, de sub 
tejghea, „ultimul exemplar", 
îl citești și-i cauți pentru 
prima oară companie. „Oh, 
mon cheri scump de tot, da, 
e interesant, așa cum ți-am 
referit, dar nu e cel mai 
mare. (Te bate protector pe 
umăr, substituind printr-o 
intimitate superioară a frază 
acum mută). Tinere, mai ci
tește, mai citește, tine
re... Romanul cel mare 
e altul, pe care nu l-a apu
cat să-1 aștearnă pe hîrtie, 
dar pe care, dacă ai gust îl 
descifrezi din opera sa ca
pitală (și te expediază, fon- 
fănind la un titlu inexistent). 
Gustul, dragul meu nu e nu
mitorul comun nici al for
mației, nici al vocației, deși-1 
compun amîndouă. E altce-

elementelor

legile și 
dezvoltat

totul alt-

e omul nostru, 
mai ales în sinul 
de formație deja 
unde face Surori și 
invidioase zîmbre.

va... Cu totul șl cu 
ceva...".

Neosnobismul al cărui e- 
xemplar 
prosperă 
snobilor 
depășită, 
răpește
Tot ce dorește specia aceas
ta, e să treacă drept ceea ce 
nu este și trebuie să recu
noaștem, că prolixitatea e- 
xemplarelor sale e hrănită 
mai ales de procesul de 
pulverizare prin care trece, 
în special, la periferia sa va
lorică, antiromanul, antipoe
mul, anti și alți cîțiva de anti 
neconfundabili cu ante, așa 
cum noul nostru concetățean 
nu e nici măcar cumintele 
semidoct, conformistul semi
doct, religiosul admirator de 
mode consacrate de bunul 
gust, bătrînul snob care mal 
avea poate șansa — una la o 
mie — să devină un om de 
rafinament cultural. Neosno
bismul, care nu frecventea
ză cel puțin paginile intro
ductive ale cărților la care 
deseori se referă va termina, 
printr-un leșin intelectuall- 
zat, adică cu degetul gîndi- 
ior la tîmplă. Letargie u- 
șoară !

în decursul istoriei omenirii, in
troduce în creație haosul, lipsa 
de logică, combinațiile lipsite de 
sens artistic și chiar de cel ști
ințific...0

— L S.: Fără îndoială auto
rii manualului, profesori de înalt 
prestigiu universitar, ar aborda 
astăzi, pe baza elementelor acu
mulate în muzică, această pro
blemă dintr-un alt unghi de ve
dere, dar inerțiile editoriale pe 
plan muzical în privința difuzării 
unor lucrări de acest gen sînt 
de luat în seamă.

Amînările sine die a unor re
editări și revizuiri imperios ce
rute de viața muzicală și viața 
universitară, lipsa de grijă pen
tru apariția unor tratate univer
sitare atacînd probleme la zi 
care să constituie totodată am
ple sinteze muzicale la îndemîna 
întregului nostru front muzical 
(și nu numai cursuri interne de 
serviciu purtînd amprente provin
ciale) duc la situația în care sute 
de studenți în muzică, masele 
de iubitori ai artelor, nu găsesc 
în limba română cărțile de refe
rință corespunzătoare.

Ar trebui să mai amintim din 
acest punct de vedere întârzierile 
Editurii Muzicale în retipărirea 
a două volume de ținută științi
fică pe care le-a pus în urmă 
cu mulți ani la dispoziția Con
servatoarelor compozitorul Mar
țian Negrea, Tratatele de Armo
nie, Contrapunct și Fugă.

Putem avea certitudinea că 
în „foamea0 generală de ma
nuale și cărți capabile să des
chidă orizonturile tinerilor spre 
înțelegerea armoniei și polifo
niei, revizuirea tratatelor profe
sorului M. Negrea ar fi una din 
acțiunile importante ale Editu
rii Muzicale.

— C. M.: Nu ar fi nimic 
dacă lipsurile unor tratate „la 
zi° ar fi completate în cursuri 
și seminarii cu referiri capabile 
a oferi studenților înțelegerea și 
dragostea necesară pentru a-și a- 
propia limbajul și universul spi
ritual al muzicii contemporane.

Am absolvit în urmă doar cu 3 
ani Conservatorul bucureștean și 
pot spune că atît eu cît și colegii 
mei care ne găsim la ora actuală 
pe afișele de concert am fost ne
voiți să ducem o anevoioasă 
activitate personală pentru a ne 
aduce singuri cunoștințele „la zi°.

— I. S. : Să nu uităm, există 
și cursuri ținute de oameni de 
larg orizont, ce abordează teme 
de strictă actualitate.

— C. M.: Eyident, unele 
cursuri de compoziție, orches
trație, forme, permit însușirea 
unor noțiuni absolut necesare a- 
similării unui limbaj contempo
ran dar masei mari a viitorilor 
profesori de muzică, dirijori, nu 
li se oferă întotdeauna cunoș
tințele capabile să-i introducă în 
înțelegerea creației veacului nos
tru. Unele cursuri teoretice se 
echivează de la abordarea com-

plexă a problemelor ce frămîntă 
pe muzicienii de astăzi.

— I. S.: Mi s-a întâmplat să 
întâlnesc absolvenți ai unei in
stituții de învățămînt muzical su
perior care rămîn stupefiați în 
fața unei partituri construite cu 
o ortografie modernă.

— C. M. : Și aici nu este vorba 
numai de grafia lui Stockhausen 
și Cage ci chiar de partiturile 
aparținînd reprezentanților noii 
școli vieneze scrise acum 80—40 
de ani, ceea ce trebuie să recu
noaștem este o atitudine care 
poate îngrijora.

— I. S.: O restructurare „la ri° 
a cursurilor impune în același 
timp luarea unor măsuri opera
tive pentru folosirea, să spunem 
așa, socială a absolvenților secției 
de compoziție.

— C. M.: Este clar că spre 
deosebire de studentul unei sec
ții pedagogice, un student în com
poziție cere enorme investiții care 
impun adecvate recuperări soci
ale. Inexplicabil este faptul cum 
la repartiția în producție a ab
solvenților conservatoarelor nu 
se ține seama de aceste co
mandamente. Multor tineri în 
care au fost investiți nu numai 
sume de bani ci și speranțele 
unor generații de muzicieni nu 
li se asigură (printr-o repartizare 
corespunzătoare pregătirii lor) 
drumurile spre 
lentului.

— I. S. : S-o
ric. Cei 6—7 absolvenți anual 
ai secției de compoziție ai Con
servatorului bucureștean mer- 
gînd în învățămîntul elementar 
sau mediu nu vor rezolva nici 
pe departe problema asigurării 
catedrelor de muzică cu cadrele 
necesare.

— C. M- : Este clar acest fapt 
pentru oricine. Dar repartizînd 
în învățămînt alături de zecile 
și sutele de absolvenți ai secției 
pedagogice și pe cei 6—7 absol
venți ai secției de compoziție 
vom priva poate, în unele cazuri, 
mișcarea noastră muzicală de 
tineri creatori de talent a căror 
evoluție trebuie să rămînă indis
cutabil, în continuare, sub supra
vegherea profesorilor, forurilor 
noastre muzicale.

— I, S.: Cea mai bună solu
ție ar fi desigur să li se asigure 
acestor absolvenți condițiile de 
a fi primi candidați la con
cursurile pentru ocuparea pos
turilor de preparatori și asistenți 
ai catedrelor Conservatorului.

— C. M. : în sfîrșit, în 
ce-astă prea succintă trecere în 
revistă a unora din multiplele 
probleme ale formării tinerei 
generații de muzicieni (asupra 
cărora vom reveni în viitoare 
colocvii) am menționa necesita
tea integrării în programele con
servatoarelor a unor cursuri de 
acustică, electronică și de ma
tematică, (în special de teoria 
mulțimilor și jocurilor).

fructificarea te-

spunem catego-

a-

MIHAI STOIAN

UN HAIDUC IN SECOLUL XX?

(VERSIUNE PRESCURTATĂ)

REZUMAT

MOLDOVA. Anal 1911. Haiducul Pantelimon e urmărit de 
iaudarmi rurali, de polițiști și agenți secret! venltl tocmai de la 
București. Parale! cu toți aceștia - insă evident cu alt scop — 
iși continuă cercetările și reporterul pe care ..Dimineața l-a tri
mis pe urmele haiducului : N. D. Cocea. După îndelungi căutări, 
reporterul se apropie de ținta propusă...

Zilele următoare Cocea le-a petrecut în Tlrgul-Nsamț. Du
cea cea mai liniștită viață din lume. Făcea tot ce putea 
ca să pară că se dezinteresează complet de soarta Iul Pan-
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tellmon. Citea, acria, discuta serios — tn auzul tuturor — 
știrile cel» mal fanteziste cari circulau asupra Isprăvilor Iul 
Mal intîrzia cîteodată, la vorbă, și ou țăranii. Admira inteli
gența lor, lipsa lor de încredere — din primele momente — 
cînd aducea vorba despre Pantelimon și cînd nu știau încă 
cine e. Apoi, surpriza, plăcerea netăinuită, vioiciunea senti
mentelor lor de bucurie și de încredere cînd aflau că au de-a 
face cu „domnul de la București" venit să acrie In gazete 
cum îi bat și cum II schingiuiesc jandarmii").

Două-trei zile reporterul a trăit fără griji, privit chiori?, 
dar în tăcere, de subalternii căpitanului Chirlac șl prieten la 
toartă cu agenții secreți"1).

O nouă vizită la Minăstirea Neamțului — spionat de asta 
dată, din ordinul prefeotului, doar de primarul comunei Vînă- 
tori — îi înlesnește ocazia mult așteptată.

Intîlnirea cu Pantelimon devine acum sigură.
In noaptea următoare trebuie să-1 vadă.
Intîlnindu-se în aceeași după-amiază cu avocatul Cretu. 

prietenul său, acesta e de părere că 1 se întinde o oursă și-1 
sfătuiește pe reporter să nu părăsească nici in ruptul capu
lui casa. După părerea lui, planul autorităților e destul ae 
străveziu: vor să-1 pună față-n față cu vreun agent secret 
deghizat în Pantelimon, care pînă la urmă să-1 tragă „indis
cretului" o bătaie soră cu moartea. îi povestește ce-a pățit 
el în timpul alegerilor generale, măsurile banditești luate Îm
potriva sa și. încet, încet, reușește să-1 convingă pe Cocea, 
care acceptă : . . , .

— Sînt hotărît. Le voi juca o festă. Nu mă voi duce la în
tâlnire.

Dar cînd se întoarce la hotel, îi găsește pe domnii din res
taurant nervoși, agitați, consfătuindu-se in colțuri. Ce se pe
trece ? Căpitanul de jandarmi măr.incă repede și se pregă
tește de plecare. Comisari și subcomisari intră și ies la tot 
minutul. Tot felul de mutre suspecte circulă pe stradă, în fața 
CHNeiD. Cocea află repede, de la prietenul său din Siguranță, 
că s-a dat de culcușul lui Pantelimon. Au informații precise. 
II vor lua ca din oală. „Trebuie să fiu foarte palid" — no- 
tează reporterul.

11 întreabă în ce direcție o vor apuca?
E tocmai direcția opusă locului fixat pentru tafflnlre. 
Am o presimțire — povestește mai departe Cocea. Ml se
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pare că Înțeleg. Dacă «utorltătll» niu slnt mal șirete mu mal 
inteligente decît le bănuiesc eu, vor fi trase pe sfoară încă 
o dată.

De data asta hotărîrea mea e irevocabilă. Mă voi duce. 
Asist la plecarea forțelor polițienești. In afară de polițai nu 
rămîne mai nimeni în oraș. Jandarmi, polițiști, pînă și agen
ții... mei, pleacă în căutarea lui Pantelimon ®2). Automobilul 
căpitanului sforăie tn stradă. Dacă din întâmplare voi fi în
șelat și banditul se ascunde In casa unui vînzător, am încă 
speranța că zgomotul și semnalele automobilului îi vor da 
din timp de veste.

Cu gîndul acesta asigurător, mă retrag în odaie. Veghez o 
bucată de vreme cu luminarea aprinsă, cu storurile ridicate, 
apoi mă culc și chem servitorul să vadă că sînt culcat, ca 
astfel să știe ce să răspundă dacă va fi întrebat. Prin feres
trele deschise se revarsă din ce în ce mai surd zgomotul ora
șului. Cînd ceasul din clopotnița de peste drum bate unspre
zece, «ting luminarea și mă reazim de pervazul ferestrelor. în 
lungul străzii nu se vede țipenie de om. Afară e o noapte 
ca de păcură. Felinarele rare și ofticoase aruncă pete vagi de 
lumină pe caldarîm și pe ziduri. Mai sînt încă două ceasuri. 
Nu mi-e teamă, dar respirația mi-e grăbită și privesc cu 
ochi mari, în cari se înfige parcă pentru totdeauna, prive
liștea nopții. Mase grele de copaci se leagănă ca vapoare fan
tastice. Un țăran zăvorește o poartă. Un trecător dispare 
la o cotitură a străzii. O procesiune de cîini trece pe sub fe
restre. Aud zgomotele cele mai imperceptibile. Niciodată 
n-am bănuit că răsună atâtea zgomote în mijlocul nopții.

Mă aplec în stradă și mă silesc să străbat cu ochii pînă prin 
dreptul poliției. E singura primejdie. Ca să ies afară din oraș, 
la podul de peste pîrîul Neamț, n-am decît două drumuri : 
ori strada Mare, luminată bine și unde pot fi ușor recunos
cut, ori strada dosnică, întunecoasă, dar care trece prin fața 
poliției. Trebuie să apuc pe aceasta din urmă.

Mai am un ceas și jumătate, mai am un ceas. Ceasurile trec 
cu încetineală îngrozitoare. Mi se pare că pîndesc la fereastră 
de cînd lumea.

Sînt obosit, descurajat, sigur că de la primul pas făcut pe 
stradă o să aud un glas cunoscut că mă cheamă.

Mă gîndesc ce-o să spun, cum o să răspund. Gîndurile mi 
se încurcă. Parcă ceața din (noapte s-a lăsat și s-a întins peste 
creierul meu strivit de emoții.
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în sfîrșit bate unu șl jumătate.
Mă îmbrac încet, cu mișcări asurzite, oprindu-ml răsufla

rea. Aș vrea să nu pun gulerul, dar îl pun de teamă să nu 
fiu întâlnit fără el și bănuit. Deschid ușa care scîrțîie ușor. 
In ogradă totul doarme. O singură lumină, jos, la fereastra 
odăii de lingă restaurant. în cerdac nimeni. Cobor scările, 
străbat curtea, ies în stradă. Nimeni. Departe de tot s-aude 
un zgomot de glasuri și țipătul strident al unui gramofon.

Străbat strada în curmeziș și mă furișez încet, păstrînd în 
același timp aerul nepăsător al unui domn care se plimbă pe 
lîngă garduri. în dreptul poliției nici urmă de gardist. Prind 
curaj și pășesc mai grăbit. Sînt aproape de marginea ora
șului cînd fac un pas greșit, dau într-o băltoacă, vreau să mă 
feresc și calc ou zgomot peste niște vreascuri de Ieftin.

Un glas. Cine e ?... răsună în noapte și mă trîntesc la pă
mânt, cuprins — mărturisesc — de-o frică stupidă, absurdă, 
groaznică. Nu mai văd înaintea ochilor și urechile îmi vî- 
jîie. Tîrziu o umbră se desface ca la zece pași de mine, stră
bate ulița și se pierde în întuneric.

eo) încă o dovadă a rostului și eficacității campaniei 'de 
presă făcută anterior plecării lui N. D. Cocea la Tg. Neamț 
(ca să-i deschidă drumul către Pantelimon).

ei) „Nu pot să spun că mă simt mîndru de această prietenie 
efemeră, mărturisesc însă că-i sînt recunoscător, pentru că 
mi-a fost folositoare. N-am avut un singur cuvînt să mă plîng 
de noii mei prieteni și sînt dator să arăt, aci. în scris, grati
tudinea mea d-lui Panaitescu pentru modul mai mult decît 
devotat și sincer cu care m-au servit subalternii d-sale. Nu
mai mulțumită lor am putut scăpa cîteva zile de urmăriri 
plicticoase și sîcîitoare și am putut din nou să intru în con
tact cu Pantelimon".

•2) Iată poate de ce, în dosarul 6/8 al Direcției Poliției și 
Siguranței Generale (privindu-1 pe N. D. Cocea) nu găsesc 
nici o notă informativă, de urmărire referitoare la aceste 
momente.

(Continuare în numărul de VINERI)
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Trei inițiale. Trei inițiale care, poate, 
n-au ajuns deocamdată cunoscute tuturor 
categoriilor de tineri. Trei inițiale, însă, 
care prin semnificația lor vin să răspundă 
direct tinerilor de la orașe și sate, din în
treprinderi, instituții, școli și facultăți, do
rinței firești a acestora pentru cunoaște
rea amplă și complexă a frumuseților na
turii, a monumentelor istorice și de artă, a 
mărețelor realizări ale socialismului. Tfei 
inițiale care își propun să întrețină per
manent cu tinerii acest dialog direct pe 
care-1 oferă drumeția. Căci, aceste trei ini
țiale înseamnă BIROUL 
PENTRU TINERET.

DE TURISM

A U
BIROUL DE TURISM PEN

TRU TINERET, a luat ființă 
recent pentru a răspunde direct 
dorinței firești, tot mai crescînde 
a tinerilor de călătorie și cunoaș
tere cît mai deplină și complexă. 
Organ specializat al C.C. al 
U.T.C. — el este menit să sti
muleze și să faciliteze dezvol
tarea turismului de masă în rin
dul tuturor categoriilor de ti
neri (salariați, elevi, studenți, ti
neri de la sate) să coordoneze și 
să organizeze activitățile turisti
ce interne și externe pentru 
ceștiâ.

Crearea sa se integrează 
ansamblul măsurilor stabilite 
Plenara C.C. al P.C.JÎ din

a-

în 
de 

__________________ ,____ 29 
noiembrie — 1 decembrie 1967, 
privind îmbunătățirea muncii e- 
ducative în rindul tineretului, și 
este o consecință directă ,a hotă- 
rîrilor Consfătuirii pe țară a 
U.T.C,

Biroul de turism pentru tine
ret funcționează în cadrul C.C. 
al U.T.C., cu o structură orga
nizatorică proprie, autonomie e- 
conomico-financiară și persona
litate juridică, avînd dreptul să 
reprezinte și să stabilească relații 
cu organisme specializate interne 
și externe.

în mod deosebit, Biroul în
drumă și sprijină activitatea tu
ristică de masă inițiata de orga
nizațiile U.T.C., bazîndu-se în a- 
cest sens pe cercurile de turism 
— înființate la nivelul organiza
țiilor U.T.C. din comune, între
prinderi, instituții, școli, institute 
de învățămînt superior — și co
misiile de turism din cadrul co
mitetelor U.T.C. județene, mu
nicipale, orășenești și ale cen
trelor universitare.

în colaborare cu Oficiul Națio
nal de Turism „Carpați" și alte 
instituții, Biroul de turism pentru 
tineret se ocupă de organizarea 
excursiilor și turismului pe plan 
central, a taberelor de odihnă 
pentru tineret, realizează propa
ganda și pregătirea cadrelor ne
cesare. De asemenea, organizează 
schimburi de grupuri de tineri 
pe bază de reciprocitate, precum 
și primiri, pe bază de valută, a 
unor grupuri de tineri turiști din 
alte țări, stabilind în acest scop 
relații cu organizații de turism, 
de tineret și studenți din străină
tate.

Pe lîngă Birou, funcționează 
un consiliu consultativ, alcătuit 
din specialiști în diferite dome
nii — geografie, istorie, naturale, 
turism, educație fizică etc. — care 
va elabora materiale cu privire 
la orientarea și conținutul acti
vităților turistice cu tineretul, 
face propuneri privind dezvolta
rea bazei materiale, colaborează 
la întocmirea materialelor de pro
pagandă etc. O strînsă colaborare 
va realiza biroul de turism cu 
lucrătorii centrului de cercetări 
pentru problemele tineretului de 
pe lîngă C. C. al U.T.C.

Veriga de bază a activității tu
ristice — și, totodată, centrul de 
greutate — o constituie cercurile 
de turism, care pe plan local ini
țiază — pentru membrii lor și 
organizațiile U.T.C. pe lîngă care 
ființează — excursii și drumeții 
la sfîrșit de săptamînă (cu durata 
de o jumătate de zi, o zi sau o 
zi și jumătate) pentru vizitarea 
unor obiective de interes turistic» 
istoric, economic, cultural sau 
științific, acestea fiind, implicit, 
prilejuri de petrecere plăcută, in
structivă a timpului liber. Se vor 
organiza, astfel, focuri de tabără, 
programe cultural-distractive, 
concursuri de orientare turistică, 
activități sportive.

Pe plan central, Biroul de tu
rism pentru tineret își propune 
ca încă din acest an să cuprindă 
circa 30 000 de tineri la acțiuni 
atractive și variate. Au fost pro
gramate, astfel, excursii nautice 
pe Dunăre și în Deltă, montane 
(Viancea, Rarăul, Ceahlăul, Apu-

G U R
IN MUNȚI

8. Munții Bucegi. Două se-

7. Munții Făgăraș. Cinci 
serii a cîte 32 tineri, între 25 
august și 5 septembrie. Du
rata excursiei — 9 zile.

BUN

Biroul de Turism pentru Tineret organizează!

4. Munții Piatra Craiului 
— Iezer — Păpușa. Zece se
rii a cîte 32 tineri, între 16 
august și 2 septembrie. Du
rata excursiei — 8 zile.

3. Munții Postăvarul — 
Piatra Mare — Ciucaș. Opt 
serii a cîte 32 tineri, între 21 
august și 3 septembrie. Du
rata excursiei — 8 zile.

5. Munții Paring—Lotru. 
Patru serii a cîte 32 tineri, 
între 28 august și 10 sep
tembrie. Durata excursiei —r 
8 zile.

2. Munții Ceahlău. Patru 
serii a cîte 32 tineri, între 26 
august și 8 septembrie. Dura
ta excursiei — 8 zile.

6. Munții. Rodnei. Două 
serii a cîte 32 tineri, între 26 
august și 5 septembrie. Du
rata excursiei — 9 zile.

I* Munții Rarău. Patru se
rii a cîte 32 tineri, între 26 
august și 8 septembrie. Dura
ta excursiei —* 8 zile.

senl, Bucegi etc.), excursii tema
tice („Circuitul României", „Nor
dul Olteniei", „Case memoriale 
și monumente istorice în Nordul 
Moldovei și Bucovina", „1000 km 
în Maramureș", „Așezări daco- 
romane în Transilvania și Olte
nia"). Vor avea loc, de asemenea, 
excursii pe itinerarii propuse de 
studenți, se vor forma brigăzi 
complexe de studii și documen
tare. Se vor organiza tabere de 
odihnă pentru elevi, studenți și 
tineri salariați.

O atenție cuvenită va fi acor
dată excursiilor peste hotare, prin 
schimburi de grupuri po bază de 
reciprocitate.

Obiectul asupra căruia s-a în
dreptat o bună parte din efortu
rile Biroului de turism îl consti
tuie itinerariile excursiilor, crite
riile de selecție și includere a o- 
biectivelor de vizitat, prezentarea 
lor de către ghizi și alte cadre 
competente, activitățile desfășu
rate în timpul călătoriei.

Prin folosirea bazei materiale 
a învățămîntului — internate, că
mine, cantine — prin unele redu
ceri acordate la transport, ca 
și prin alte modalități, prețul ex
cursiilor este accesibil tuturor ca
tegoriilor de tineri. Totodată, Bi
roul de turism pentru tineret, pe 
măsura dezvoltării sale, militează 
pentru realizarea unei baze mate
riale proprii (corturi, căsuțe tu
ristice, cabane, unele mijloace de 
transport, baze cultural- distrac
tive etc.), sprijinindu-se în mod 
deosebit pe amenajarea unor baze 
turistice la nivelul județelor. încă 
din acest an, pot fi subliniate o 
serie de acțiuni, ca : extinderea ta
berei de la Costinești, construirea 
unui sat turistic în județul Bra
șov, folosirea unor cabane mon
tane și forestiere, amenajarea u- 
nor baze proprii în alte puncte 
de larg interes turistic din țară, 
în același timp, organizațiile 
U.T.C. din marile unități indus
triale, întreprinderi și instituții, 
vor coopera cu organizațiile sin
dicale și alte organe locale, pen
tru realizarea unor puncte șl 
baze turistice în apropierea lo
calităților respective.

O condiție esențială pentru îm
bunătățirea întregii activități în 
domeniul turismului o constituie 
formarea gustului și interesului 
tinerilor pentru turism și drume
ție, deziderat ce se realizează în

timp și prin mijloace complexe șî 
variate de propagandă. Astfel, în 
fiecare întreprindere, instituție, 
școală, facultate — în orașe, ca 
și în comune — se vor organiza 
„colțuri turistice", care vor cu
prinde — pe lîngă alte mijloace 
de stimulare a interesului tine
rilor pentru turism — cărți cu 
caracter turistic, almanahuri, note 
de călătorie ale unor mari explo
ratori, ghiduri și hărți turistice, 
pliante și broșuri dedicate pre
zentării de muzee, obiective eco
nomice, monumente istorice și 
naturale etc. Cercurile turistice 
vor organiza expuneri și simpo
zioane, însoțite de exemplificări, 
filme documentare, expoziții do 
fotografii, afișe, albume și pliante, 
întîlniri cu turiști cu experiență, 
cu alpiniști consaerați și pasio
nați călători. De asemenea, se 
vor iniția concursuri pe teme tu
ristice, gen „Drumeții veseli", 
„Cine știe, cîștigă", „Sa ne cu
noaștem patria" etc.

Desigur, în această amplă ac
tivitate de inițiere și educare tu
ristica, pentru atingerea obiecti
velor propuse, Biroul de turism 
pentru tineret pune un accent de
osebit pe pregătirea și formarea 
cadrelor necesare, a ghizilor și 
organizatorilor de excursii, a ti
nerilor trebuincioși pentru deser
virea punctelor turistice. în urma 
unei munci de depistare și selec
ție a celor mai pasionați tineri 
pentru turism, vor avea loc 
cursuri de inițiere și pregătire a 
acestora, cu ajutorul unor cadre 
de specialitate. în etapa actuală, 
asemenea cursuri sînt organizate 
de către comitetele U.T.C. din 
centrele universitare București, 
Cluj, Timișoara, Iași și Brașov, 
care au dobîndit deja o anume 
experiență în acest sens. Pentru 
viitor — și aceasta nu mai tîr- 
ziu de anul care vine — Biroul 
de turism pentru tineret va ela
bora o programă de studii uni
tară, care să poată fi utilizată de 
comisiile de turism județene, mu
nicipale și orășenești care vor or
ganiza astfel de cursuri. Se află 
în atenția biroului de turism în
săși elaborarea unui manual care 
să servească cursanților, a unor 
norme de organizare și desfășu
rare a acestora, precum și a al
tor documente necesare bunei 
dezvoltări a activității turistice în 
rindul tineretului.

întrebarea o adresăm de 
data aceasta, dv., tineri sala
riați din instituții și între
prinderi, de Ia sate, din coo
perație etc. Și pentru că nu 
dorim să vă supunem răbda
rea la probe, vă prezentăm și 
idv» invitația pe care v-o adre
sează Biroul de turism pentru 
tineret

rii tt cîte 82 tineri, tntre 1 șl
10 septembrie. Durata ex
cursiei — 8 zile»

9. Munții Retezat. O serie 
a 32 tineri, între 27 august și 
4 septembrie. Durata excursiei 
— 9 zile.

ÎN DELTA

I. Excursii cu pontoane.

Desigur, răspunsul nu este 
ușor. Mai ales după trei tri
mestre de studiu, însoțit de 
rezultate frumoase, și cînd 
cel de-a! patrulea — vacanța 
— se apropie tentant la ori
zont Vă recomandăm, do a- 
ceea, în rindurile de mai Jos, 
acțiunile turistice care vor 
fi organizate anume pentru 
voi, în perioada vacanței de 
vară, ide către Biroul de Tu-

și 19 august Durata excursiei 
— 8 zile.

4. Munții RodneL Două 
serii a cîte 32 elevi, între 10 
și 21 august. Durata excur
siei — 9 zile.

IN DELTA DUNĂRII

• UN CONCURS DE FOTOGRAFII ARTISTICE
Pot participa tineri de Ia orașe și sate, 

muncitori, elevi, studenți, tineri salariat! — 
amatori și profesioniști.

Fotografiile trebuie să reprezinte aspecte 
din acțiunile turistice ale tinerilor, obiective 
turistice, monumente istorice, de arhitectură 
și ale naturii, priveliști etc

Fotografiile — alb-negru sau color — vor 
fi prezentate în mărimea 18/24, însoțite de 
clișee și texte explicative. De asemenea, se

va specifica numele concurentului, vîrsta, 
profesia, adresa exactă.

Cele mai bune fotografii vor fi premiate 
și vor fi folosite la întocmirea unor albume 
tematice.

Se vor acorda următoarele premii *

— Premiul I 1 500 lei
— Premiul II 1 000 lei
— Premiul III 750 lei
— Mențiuni a cîte 500 lei

• IN CONCURS PENTRU EMBLEMA ȘI INSIGNA BIROULUI DE TURISM PENTRU TINERET
Emblema și insigna, sugerînd activitatea 

turistică, vor conține denumirea BIROUL DE 
TURISM PENTRU TINERET .............
B.T.T

Materialele pentru am
bele concursuri vor fi tri
mise pînă Ia 15 iunie a.c.

Se acordă următoarele premii:

sau inițialele

pe adresa : 
rism pentru

1

i
i

— Premiul
— Premiul
— Premiul

Biroul de tu- 
tineret, strada

I
II
III

1000
700
400

lei 
lei 
lei

Onești
— București.

nr. 6—8, sectorul 1

ELEVI, pentru ce optați

1 n vacanță?*)
J

1. Excursii cu pontoane. 
Nouă serii a cîte 73 elevi și 
două serii a cîte 146 elevi, 
între 29 iunie și 31 august. 
Durata excursiei — 6 zile.

2. Excursii cu șlep. Trei 
serii a cîte 132 elevi, între 1 
și 20 iulie. Durata excursiei 
— 6 zile.

EXCURSII TEMATICE

i
I
I
I
I

Două serii a cîte 144 tineri, 
între 22 august și 9 septem
brie. Durata excursiei 9 zile. 
17 serii a cîte 72 tineri, între 
1 iulie și 8 septembrie. Du
rata excursiei — 6 zile. Nouă 
serii a cîte 38 tineri, între 15 
iulie și 20 august. Durata ex
cursiei — 4 zile.

PE DUNĂRE

1. Două serii a cîte 140 ti
neri, între 9 și 22 septem
brie. Durata excursiei — 9
zile.

rism pentru Tineret de pe 
lingă C.C. al U.T.C.

ÎN MUNȚI
1. Munții Bucegi. 12 serii 

a cîte 32 elevi, între 24 iulie 
și 15 august. Durata excursiei 
— 5 zile. Trei serii a cîte 32 
elevi, între 14 și 25 august. 
Durata excursiei — 8 zile.

2. Munții Ceahlău. 13 se
rii a cîte 32 elevi, între 3 și 
30 iulie. Durata excursiei — 
5 zile.

3. Munții Postăvaru — Pia
tra Mare — Ciucaș. Dq,uă 
serii, a cîte 32 elevi, între 9

1. Circuitul României, 50 
de serii a cîte 40 de elevi, 
între 1 iulie și 31 august. Du
rata excursiei — 7 zile.

2. Minăstiri, case memori
ale și monumente în Noiyiul 
Moldovei și Bucovina. Pa
tru serii a cîte 40 elevi, între 
26 iunie și 18 iulie. Du
rata excursiei — 11 zile.
25 de serii a cîte 40 elevi, 
între 15 iulie și 31 august. 
Durata excursiei — 5—7
zile.

3. Așezări daco-romane tn 
Transilvania și Oltenia. Două 
serii a cîte 40 elevi, între 26 
iunie și 17 iulie. Durata ex
cursiei — 10 zile.

4. Vizitarea Bucureștiului. 
84 de serii a cîte 34 elevi, în
tre 3 iulie și 6 septembrie. 
Durata excursiei — 6 zile.

TABERELE DE ODIHNĂ, 
de la munte și mare, vor 
găzdui 7.600 elevi.

*) Studenților li s-a adresat, 
deja, o întrebare similară, în
soțită de răspunsul cuvenit, 
în revistă „Viața studențeas
că" nr. 20 din 15 mai a.c.

I
I
i
I
I
i
i
i
i
I
I

Sînteți membru al
cercului de turism?

Ești un călător pasionat sau 
numai în perspectivă, ai străbă
tut de nenumărate ori munții și 
te-ai limpezit sub razele soare
lui marin, știi să-ți confecțio
nezi singur rucsacul sau numai 
te-ai gîndit abia să-ți cumperi 
unul de la magazinul sportiv, 
nu-ți lipsește niciodată busola 
și aparatul de fotografiat în 
exursii, ori te-ai mulțumit doar 
cu o privire aruncată, din mers, 
pe fereastra vagonului, porți 
totdeauna cu tine harta și ghi
dul sau îți pleci neobservat ure
chea la cîteva explicații sumare 
rostite de cineva întîmplător... 
Oricum, simți o dorință lăun
trică de ducă, un tainic imbold 
ce-ți îndeamnă fruntea spre 
briza albastră a mării sau fîl- 
fîirea răcoroasă a brazilor, ești 
un univers de dorințe rotind, 
știut ori nu, într-un altul, mai 
larg, de tot atâtea posibilități. 
De aceea, ție, tinere — coope
rator sau muncitor, elev sau 
student, salariat — ți se adre
sează în egală măsură și cu de
plin răspuns — întrebarea: ești 
membru al cercului de turism ? 
Cum ? Nu încă ? A, dv. sînteți! 
Ați făcut chiar și cîteva acți
uni ? Bun, In cazul acesta limi
tăm discuția și așteptăm vești 
din activitatea cercului dv., a 
colegilor cu care împărțiți cli
pele și emoțiile drumețiilor. 
Continuăm, însă, colocviul cu 
cei cîțiva care ne-au răspuns că 
nu sînt încă membri ai cercului 
turistic. Sigur că da, există două 
posibilități: ori să se fi înfiin
țat deja cercul de turism în 
unitatea dv. — și să nu știți 
nimic despre aceasta — ori, cu 
regrete reciproce, să nu fi apă
rut încă pe „harta" preocupări
lor uteciștilor din organizația 
dv. această inițiativă și sarcină 
totodată.

Să trecem în revistă acum, pe 
rînd, cele două posibilități. Așa
dar, cercul ființează deja, și 
faptul că nu cunoști încă nimic 
în legătură cu acțiunile inițiate 
aici, constituie o lipsă care ți se

datorește în primul rînd du
mitale, tinere. Și pare para
doxală întîmplarea, din moment 
ce interesul și pasiunea ta pen
tru drumeție, dragostea față de 
valorile materiale și spirituale 
ale poporului, dorința de petre
cere instructiv-recreativă a 
timpului iiber pe itinerariile pa
triei — concordă perfect cu 
scopul și obiectivele pe care și 
le-a propus și cercul. Căci iată, 
constituind o reuniune de tineri 
pasionați ai turismului care des
fășoară o activitate comună 
proprie —- cercul (membrii lui) 
este în același timp organiza
torul și coordonatorul tuturor 
excursiilor și drumețiilor pen
tru toți tinerii din unitatea res
pectivă. El este cel care organi
zează concursuri de orientare 
turistică, desfășoară acțiuni de 
inițiere în tehnica orientării tu
ristice, a acordării primului 
ajutor în' caz de nevoie. Mem
brii iui fac adesea simpozioane, 
expoziții de fotografii din 
excursiile întreprinse, au întâl
niri cu turiști și alpiniști cu 
vastă experiență. Tot prin inter
mediul 
nile de 
muri și 
precum 
rilor și .
lor existente. Mai mult, fiecare 
cerc militează pentru amenaja
rea unor puncte turistice pro
prii, a unor cabane și case de 
adăpost. Ești utecist, desigur, și 
nu se poate să nu fi auzit, mă
car la o adunare a uteciștilor 
referiri și la activitatea cercu
lui de turism, să nu fi asistat 
măcar la o informare prezenta
tă în adunare de către pre
ședintele cercului, care este, 
totodată, și membru al comite
tului U.T.C. din organizația res
pectivă. Dar să zicem că ai lip
sit tocmai de la această adu
nare. Nu se poate, însă, să nu fi 
observat ecusonul și insigna 
cercului, proprie numai lui, 
simbolizînd :. adițiile și speci
ficul turistic din zona respec-

lui sînt inițiate acțiu- 
construire a unor dru- 
poteci, marcarea lor, 
și întreținerea drumu- 
îmbunătățirea marcaje-

tivă. Cum ? Ce spui ? Toate 
acestea îți sînt de domeniul ne
cunoscutului ? Atunci cu sigu
ranță — și regret — în unitatea 
dumitale n-a luat încă ființă 
cercul de turism. In acest caz 
lucrurile se schimbă — și tre
cem la discutarea celei de-a 
doua posibilități, expusă cîteva 
rînduri mai sus. Da, desigur, 
acum nu mai ești dumneata 
principalul vinovat. La această 
întrebare trebuie să ne răspun
dă întreaga organizație U.T.C. 
din care faci parte, comitetul 
acesteia și, nu în mai mică mă
sură, comisia de turism din ca
drul comitetului județean U.T.C.

De data aceasta, comentariile 
nu-și mai au rostul. Cei vizați 
trebuie să treacă neîntîrziat 
treabă. Nu sînt admise nici 
fel de justificări. Falsele 
gumente să fie etichetate 
atare, și cei însărcinați cu con
trolul și îndrumarea acestor 
factori au datoria să intre 
neîntîrziat în acțiune. Și dă-ie 
și dumneata, tinere amator de 
potecile frumoase ale patriei, o 
mînă de ajutor; așa, lucrurile 
se vor urni mai repede din loc 
și va fi spre folosul tuturor.

la 
un 
ar
ca

Pagină realizată de 
ION ANDREIȚA

„Bonjour, France T 
ca ș£ Bonjour Rouma- 
nie 1“ — sînt saluturi pe 
care tinerii celor două 
țări le vor schimba încă 
în acest sezon turistic. 
Căci Biroul de turism 
pentru tineret, așa cum 
spuneam, desfășoară și 
o activitate turistică in
ternațională, prin schim
buri de grupuri pe bază 

■ de reciprocitate. Tinerii 
români •— studenți, e-- 
levi, tineri salariați — 
vor putea astfel să facă 
cunoștință încă în acea
stă vară cu Balatonul șl 
insula Margareta, cu 
priveliștile cehoslova
ciei și Poloniei, vor ad
mira orașul-muzeu Tîr- 
novo și „Nisipurile de 
aur" de pe plaja bulga
ră. Vor întreprinde vi
zite în U.R.S.S. și vor 
lega prietenii cu tineri 
francezi și londonezi, 
vor trăi nopți limpezi 
sub aurora boreală le- 
ningrădeană și se vor 
înclina a respect și sti
mă în fața exponatelor 
Luvrului ori ale celor 
din Britsch Museum.

SALUT,
PHIL

TEN! OE
PRETU
Timin

Biroul de turism a în- 
chiat deja contracte sau 
angajamente cu organis
me similare din Polo
nia, Bulgaria, U.R.S.S., 
Cehoslovacia, Ungaria, 
Franța și Marea Brita- 
nie, unde grupuri intre 
85 și 175 de persoane — 
elevi, studenți, tineri 
salariați — vor între
prinde excursii de cite 
8 și 14 zile. Totodată, 
Biroul de turism pentru 
tineret în colaborare cu 
O.N.T. va trimite 450 de 
studenți in Bulgaria, 
Ungaria, Cehoslovacia și 
Polonia, in excursii de 
5, 7 și 12 zile. Aproxi- 
*"'’**" t /»/*/» . VQr

va-
cu 

tu- 
vor 

tineri

mativ 1 000 de tineri 
călători, in această 
ră, în străinătate, 
sprijinul biroului de 
rism. De asemenea, 
vizita România, 
din alte țări.

...Așadar, bonjour, 
bună ziua, dobrîi deni... 
Un salut ca un cîntec, 
semn de ospitalitate, 
prietenie și stimă reci
procă.

REȚINEȚI ADRESA
Tineri și tinere, îndrăgostiți de frumusețile patriei, pa

sionați de călătorii și cunoaștere, adresați-vă cu dorințele ți 
propunerile voastre CERCURILOR TURISTICE din între
prinderi, instituții, școli și facultăți și COMISIILOR DE TU
RISM din cadrul comitetelor U.T.C. județene, municipale, 
orășenești și din centrele universitare în cadrul acestora 
funcționează PUNCTE DE ÎNSCRIERE în excursii, și pu
teți lua cunoștință de traseele și programele complete ale 
tuturor acțiunilor turistice.

în cazul cînd sugestiile voastre depășesc posibilitățile aces
tor organisme sau cînd aveți și alte lucruri interesante de 
semnalat— rețineți adresa :

BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET
strada Onești nr. 6—8

sectorul 1
București
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• Avem totdea
una timp pentru 
toate ? Criza de 
fim p—pretext 
sau realitate ? 

Preambul la o 
scurtă anchetă • 
intrebări și răs
punsuri privind 

legislafia muncii NOI
Interlocutoarea noastră este o tînără ingi

neră la uzinele „Tractorul". Se numește 
Tănase Eugenia și la cei 25 de ani ai săi este 
tehnologul unei importante secții a uzinei 
(șasiu), studiază ergonomia (o știință de pro
veniență recentă ce se ocupă cu relațiile din
tre om și producție precum și adaptabilitatea 
omului la condițiile producției industriale 
moderne), urmează un curs legat de sistemele 
de programare a mașinilor electronice (se 
specializează pentru a lucra la mașina elec
tronică ultramodernă ,ce va programa produc
ția în acest cincinal la „Tractorul"), învață 
engleza (în particular), răspunde în comitetul 
U.T.C. pe uzină de problemele culturale, este 
membră în Comitetul U.T.C. județean Brașov.

— Cum reușiți să Ie faceți pe toate 7
Tînăra ingineră nu ne Împărtășește mirarea. 

I se pare firesc ca toate activitățile de mal 
sus să-și găsească loc în timpul ei de lucru.

— Nu m-am gîndit niciodată la asta. Nici 
nu știu dacă există o explicație anume. Cred 
că dacă vrei cu adevărat să realizezi ceva nu

dispunem de rezerva de timp, totul e să le gă
sești și să le folosești

— Vreți să ne vorbiți despre „celălalt timp* 
al dumneavoastră 7 Cel destinat vieții per
sonale, destinderii. Vi s-a întîmplat pînă 
acum ca prima activitate, cea profesională și 
obștească să vă răpească ore sau zile din tim
pul, hai să-1 numim așa „foarte personal" 7

— Nu, nu cred. în fiecare sîmbătă și du
minică plec în excursie. Nu mi-a mai rămas 
nevizitat din întreg teritoriul țării decît nor
dul Moldovei pe care însă îl voi parcurge 
foarte curind, la volanul turismului pe care 
mi-1 voi cumpăra. Citesc tot ce mi se pare că 
merită, nu scap nici un concert al filarmoni
cii brașovene și nici una din premierele tea
trale. Pînă acum (interlocutoarea noastră su- 
rîde) prietenul meu nu mi-a reproșat nici
odată că nu sînt punctuală la întîlnire.

— Și totuși, cînd aveți timp pentru toate 
acestea 7 De unde îl luați 7

Tînăra ingineră din Brașov ne-a privit 
amuzată.

NOI
• Cit» or» itațl zilnic p» ataun? • Sâ

ne cunoaștem bine lilueta • Tendințele

model de varâ • Predominanta culorilor

timpi», viu colorate • Mini fustă, dar

nu mini...

O REALITATE ÎN DISCUȚIE

TIMPUL
FEMEII

se pune problema timpului. îl găsești. Cine 
vrea să aibă timp pentru o activitate utilă îl 
găsește întotdeauna.

— Vă punem această întrebare pentru că am 
întîlnit fete de vîrsta dumneavoastră, avînd 
aproximativ o profesie asemănătoare și care 
se plîngeau de o aeută lipsă de timp. Credeți 
în criza.de timp a fetei moderne care activea
ză în producție 7

— Nu, nu cred. Este o falsă problemă care 
întotdeauna încearcă să scuze comoditatea, 
lipsa de voință, de preocupări serioase. Am 
auzit și eu pe cîte cineva vorbind de criză de 
timp. Făceau pur și șimplu o paradă din asta 
și sînt convinsă că timpul consumat pentru a 
argumenta afirmațiile respective ar fi putut 
fi fplosit mai rațional.

— Tînăra modernă, avînd mai mult sau mal 
puțin aria preocupărilor dumneavoastră pro
fesionale sau obștești și rezolvîndu-le pe toa
te, mai are timp pentru ea însăși, pentru „în
treținerea* feminității, pentru o întîlnire sau 
mai multe cu tînărul pe care îl îndrăgește 7

— Firește că are timp pentru toate acestea 
cu o condiție : ca timpul afectat preocupărilor 
profesionale și obștești să fie riguros organi* 
zat. Nu se pot da rețete dar fiecare din noi

— Știu șl eu T Poate că am timp pentru tot 
ce îmi propun să fac tocmai pentru că nu-mi 
pun asemenea întrebări. Fac totul, pur și sim
plu...

★
Discuția cu cititoarea noastră din Brașov 

aduce în lumină un aspect al mult discutatei 
probleme a timpului de care dispunem pentru 
a realiza cele pe care ni le propunem. Este, 
după cum s-a văzut, un exemplu fericit.

Există însă, fără îndoială, și alte aspecte. Vă 
rugăm, dragi cititoare ale paginii noastre, să 
vă gîndiți și să răspundeți la următoarele în
trebări :

1. Aveți timp suficient pentru a duce la ca
păt tot ce credeți că ar trebui să realizați ?

2. Aveți o „metodă personală* în arta de a 
găsi timp ? Există în acest domeniu rețete ?

3. Care sînt factorii exteriori dumneavoas
tră care vă răpesc timpul și care sînt cei 
de care vă considerați răspunzătoare ? Cum 
ar putea fi ocoliți sau anulați ?

Răspunsurile vor fi trimise pe adresa : 
„Scînteia tineretului" Piața Scînteil nr. 1. 
București cu mențiunea „Pentru pagina tine
relor cititoare".

Cu cît înaintează, civilizația, 
viața modernă, no creează tot 
mai multe mijloace de confort, 
îndreptîndu-ne cu sau fără voia 
noastră spre sedentarism. Atît în 
viața cotidiană, cît mai ales în 
activitatea de producție se reduce 
considerabil efortul fizic, cres- 
cînd însă, în compensație, solici
tarea nervoasă și psihică.

Efectele negative ale sedenta
rismului le cunoaștem în mare 
parte: sînt cu totul neplăcute, 
iar cu timpul se agravează. în 
primul rina, inactivitatea muscu
lară sau activitatea preponderent 
statică împiedică buna desfășura
re a funcției circulatorii. Aceasta 
își pune amprenta asupra tuturor 
funcțiunilor organice și psihice, 
dar. mai cu seamă, asupra aspec
tului exterior, în sensul modelării 
formei și structurii anatomice a 
corpului.

Unde este, în acest caz, grija 
pentru grația și armonia fizică, 
atît de specifică femeilor, mai 
ales acum, la vîrsta cînd orga
nismul este în formare și cînd 
mișcarea poate să-și aducă un a- 
port atît de însemnat în dezvol
tarea echilibrată, la creșterea ca
pacităților fizice, a vitalității și în 
consolidarea sănătății ?

De ce acest paradox tocmai în 
epoca cuceririlor celor mai remar
cabile ale omenirii în toate do
meniile de activitate ?

Cred că majoritatea sîntem 
convinse de acest adevăr, dar 
comoditatea, neglijența, lipsa de 
preocupare în a ne valorifica cît 
mai eficace timpul liber sau fap
tul că nu am avut prilejul să 
simțim satisfacția exercițiului fi- 
tic tonic și înviorător sub mul
tiplele lui forme, ne determină 
să stăm pironiți cîte 4—5 ore la 
televizor, după ce toată ziua

grajie 
SĂNĂTATE (III)

ȘI RĂZBOI SE
DENTARISMULUI

ne-am mutat, probabil, de pe un 
scaun pe altul.

Unii au găsit o soluție. Ne a- 
șezăm pe băncile tribunelor și ne 
închipuim că facem sport Alții 
spun : „mă mișc sau stau în pi
cioare toată ziua, nu mai am 
nevoie de mișcare, trebuie să mă 
odihnesc". De fapt, acestea fo
losesc doar musculatura trenului 
inferior și de aci decurg boli cir
culatorii, umeri înguști, brațe 
slabe, un strat de grăsime supă
rător în jurul bazinului.

De multe ori se recurge la cen
tura elastică în loc de centură 
musculară, se folosesc artificiile 
în loc să-i asigurăm corpului un 
minim de mișcare, cu angrena
rea generală în scopul tonincării, 
relaxării mușchilor, mărirea mo
bilității, coordonării, rezistenței, a 
unei mai bune oxigenări a între
gului organism.

Se constată la unele fete reți
nere, lipsă de interes, pentru ori
ce formă de exercițiu fizic. Parcă 
ar fi uitat jocul care a creat atîta 
farmec copilăriei. Acum îl des
consideră, îl socotesc o preocu
pare minoră.

Pe acestea le recunoaștem din 
cîteva situații : după felul greoi 
cum se scoală de pe scaun, felul 
cum urcă sau coboară scara, cum

merg, după ținuta necontrolată și 
aspectul corpului.

Nu este admisibil ca fete ti
nere să obosească la cel mai mio 
efort, să fie lipsite de energie și 
vioiciune fizică. A trecut timpul

tio un sport oarecare. oricine însă 
poate înota, patina, skia sau prac
tica turismul, sporturi la înde- 
mîna tuturor. Și, bineînțeles, nu 
trebuie neglijat un minimum do 
exerciții zilnice acasă, cu feres-

4.

LA ARTA MODEI
DESPRE:

MODA DE
V A R A

...Blnein/tlts nici imprimturil» nu rfnt dt ntgHjal
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modei cînd feminitate însemna 
moliciunea și paliditatea feței.

Le recomandăm acestora valo
rificarea, cu orice prilej, a mișcă
rii și, mai ales, să nu se eschi
veze de posibilitățile pe care lo 
oferă școala, facultatea, cercurile 
sportive, asociațiile din între
prinderi, orele de educație fizică 
prin diferite scutiri medicale.

Dacă nu pot practica sistema-

trele deschise, gimnastica de di
mineață sau cea dinaintea mesei 
de seară, cu cel puțin o jumă
tate de oră.

Din noianul de exerciții care 
pot fi folosite în acest scop, re
comandăm tuturor tinerelor un 
complex de 10—15 minute, care 
activează întregul corp. Fiecare 
exercițiu este bine să-1 repetăm

i
I

concediul pe timpul cit 
lucrat la vechea unitate.

departe în sistemul asigurări
lor membrilor C.A.P. de unde 
primiți pensia în prezent.

i
l
I
I
I
I
I
I
I

ORBAN OLIMPIA 
București întreabă dacă mai 
poate beneficia de dreptul la 
concediu pe anul 1966 pa 
care nu l-a efectuat la unita
tea unde era angajată pentru- 
că la 14 februarie 1966 a ple
cat prin demisie.

RĂSPUNS i Dumneavoas
tră prin demisie v-ați pierdut 
continuitatea în muncă și 
prin urmare fiind nouă anga
jată aveți dretul la concediu 
după 11 luni de activitate. 
Dacă pe anul 1966 n-ați ob
ținut concediu de la unitatea 
de .la care ați plecat trebuia 
să-l solicitați. In caz de refuz 
trebuia să vă adresați C.S.L.M 
Acum este prea tîrziu. Pentru 
orice pretenții bănești ale an
gajatului termenul de la data 
cînd aceste sume de bani tre
buie să fie plătite este de un 
an. Unitatea care v-a angajat 
nu este obligată să vă acorde

VICTORIA PRETORIAN 
din comuna Uiești-Ilfov în
treabă dacă după ce s-a des
părțit de soț și a devenit 
pensionară C.A.P. mai are 
dreptul la pensie de urmaș, 
după decesul tatălui său.

RĂSPUNS: Au dreptul la 
pensie de urmaș copiii în vîrs- 
tă de pînă la 16 ani, iar cînd 
continuă studiile pînă la ter
minarea acestora dar fără a 
depăși vîrsta de 25 ani. Pensia 
de urmaș se cuvine și copiilor 
deveniți invalizi pe toată du
rata invalidității, pînă la îm
plinirea vîrstelor de mai sus. 
Cum dumneavoastră nu înde
pliniți nici una din condițiile 
prevăzute de lege, nu puteți 
primi pensie de urmaș din bu
getul asigurărilor de stat. Ur
mează să vă încadrați mai

TOTH NASTASIA din Po
iana Bolnavăț-județul Caras 
Severin, a încredințat fostului 
soț unul din cei doi copii — 
deși instanța i-a încredințat 
mamei — cu condiția să-i 
permită să-și vadă copilul ori 
de cite ori va dori, condiție 
pe care acesta însă n-a mai 
respectat-o, — întreabă cum 
să procedeze ca să-și readucă 
copilul în familia sa.

RĂSPUNS : Dacă instanța 
v-a încredințat dv. copilul 
spre creștere și educație și 
l-ați dat tatălui sub o condiție, 
iar acesta n-a mai respectat-o, 
urmează să vă adresați instan
țelor de judecată din raza că
rora domiciliază, ca acestea 
să-l oblige să respecte hotărî- 
rea.

I
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de cît mai multe ori și cît mai 
corect:

L Alergare obișnuită, alternată 
cu alergare cu ridicarea ușoară a 
genunchilor înainte.

II. Din stînd po vîrfuri cu bra
țele sus, balansarea lor în jos și 
spre înapoi cu îndoirea trunchiu
lui înainte, cu fruntea spre ge
nunchi, pe care căutăm să-i men- țf 
ținem întinși.

III. Din stînd cu picioarele de
părtate lateral, îndoire laterală 
cu tendința de a ajunge cu mîna 
cît mai aproape de glezna pi
ciorului spre care ne-am îndoit, 
revenire lateral și ușoară exten
sie.

IV. Șezînd sprijinit înapoi pe 
mîini, cu spatele ușor extins, ri
dicarea picioarelor întinse înain
te, apoi apucăm gleznele cu a- 
mîndouă mîinile, căutind să men
ținem cîteva secunde această po
ziție și revenire cu coborîre len
tă apoi în poziția inițială.

V. Punem jos obiecte la o dis
tanță de 0,5 m în linie și sărim 
succesiv peste fiecare cu genun
chii îndoiți, cu o singură ateri
zare între fiecare obiect

VI. Mers lent, executînd la un 
pas ducerea brațelor din înainte 
in lateral, cu ușoară extensie și 
capul relaxat înapoi, iar la ur
mătorul, balansarea lor pe jos, 
înainte, relaxat și capul înainte 
(cu respirație adîncă).

Un interviu despre modă f 
Cine poate fi cel mai nimerit 
interlocutor decît directoarea 
unei întreprinderi care ține 
pasul cu moda. Ne-am adre
sat deci tovarășei Marieta 
Radnev, directoarea întreprin
derii bucureștene „Arta Mo
dei". Înainte de întrebările 
reporterului, interlocutoarea a 
făcut o scurtă introducere la 
temă.

M. RADNEV : Cineva oare 
vrea să-și aleagă îmbrăcămin
tea trebuie să se cunoască. Și 
aceasta mai ales cu cit persoa
na este mai tînără. Să-și cu
noască bine figura, să aibă pă
reri personale despre ceea ce 
se numește frumos. Să știe de 
pddă, ceea ce se potrivește la 
un ten mai închis, ceea ce se 
potrivește unei blonde, unei 
brunete ; în alegerea îmbrăcă
mintei trebuie să se țină sea
ma de statură, de înălțime, de 
talie, de grosime etc. Numai 
dacă se va ține seama in ale
gerea modelului de toate aces-

ta lucruri individuale, îmbră
cămintea va avea totdeauna și 
o notă personală. Educația 
gustului privind îmbrăcămin
tea începe de la primele rochii 
de domnișoară; chiar de la 
13—14 ani, o fetiță trebuie să 
se cunoască, să știe ce-i place 
ți ce-i vine bine, să nu fugă 
neapărat după tot ceea ce este 
modem. De altfel, totdeauna 
cînd vorbim despre modem 
trebuie să ne gîndim la faptul 
că nu există o linie a modei 
din care cineva să nu-și poată 
alege ceea ce i se potrivește.

REP : După cîte știm și ve
dem modem înseamnă, acum, 
mini-jupe-ul sau chiar maxi- 
jupe. Se potrivesc ele oricui 
și oricînd ?

M. RADNEV : Eu nu sînt 
împotriva rochiilor
pentru tinerele fete, dar exa
gerările în scurtime dezavan
tajează pe oricine, 
mai ales fete tinere, fețișoare 
chiar, care sînt plinuțe, care 
au piciorul gros, care sînt mi-

scurte

Intîlnim

cuțe de statură ți oare vor 
neapărat să aibă mini-jupe 
exagerat. Aceasta face ca ele 
să apară pur și simplu defor
mate. Rochița toată pare pă
trată. Cu picioarele groase, 
cu pulpe care nu sînt încă 
frumos formate, o rochie care 
are o scurtime de 20 de cm 
deasupra genunchiului, de
formează chiar o fetiță de 15 
ani. Această fetiță poate foar
te bine să aibă o rochie mo
dernă cu o lungime potrivită 
In așa fel încît să-și ascundă 
acea parte a piciorului care 
este mai plin. Rochia fiind 
ceva mai lungă nu scoate în 
relief grosimea taliei. In plus, 
se știe, îmbrăcămintea poate 
fi înviorată prin colorit. O 
tînără poate să-și pună o ro
chie foarte viu colorată. în 
anul acesta se poartă foarte 
mult garnituri albe, jabouri, 
dantele, care împrospătează 
rochia, care dau un aer de ti
nerețe ; se poate purta în păr 
o fundă potrivită cu garnitura

ți In felul acesta tînăra va fi 
foarte modem ți cochet îm
brăcată.

REP: Am ajuns la întreba
rea interviului nostru. De fapt 
care este tendința modei de 
vară, pentru tinere ?

M. RADNEV: Spre deose
bire de anii trecuți cînd pre
dominau imprimeurile, în anul 
acesta tendința modei este 
spre culori simple, uni, dar 
foarte frumos ți viu colorate.

REP : Dar există asemenea 
materiale ?

M. RADNEV: Există In 
cantități suficiente în magazi
nele comerțului de stat. Avem 
voplin, olandă, avem materia
le foarte frumoase uni care se 
pot combina în culori con
trastante. Bineînțeles nici im
primeurile nu sînt de neglijat, 
nu sînt date de o parte, dar 
spre deosebire de alți ani, cînd 
erau cu flori foarte mari, în 
anul acesta ele au flori mă
runte tocmai pentru a da po
sibilitatea ca rochiile confec-

ționate din acest material să 
fie completate cu diferite gar
nituri uni, predominînd albul. 
Pichetările albe, mai groase 
sau mai subțiri, poplinurile 
albe, bine spălate și apretate, 
jabourile din dantelă mai lată 
sau mai îngustă sînt bune ma
teriale pentru garnituri ți ofe
ră posibilitatea de a varia 
foarte mult îmbrăcămintea de 
vară. O dată rochia poate fi 
purtată cu un guleraș de dan
telă, o dată fără, altă dată cu 
guler cu colțuri foarte mari, 
apoi cu o bijuterie potrivită.

REP : Aceasta în ceea ce 
privește materialul. Dar con
fecția propriu-zisă, lungimea 
ei ? Ce ați văzut la Paris ?

M. RADNEV : Am spus la 
început că este bine ca tine
rele noastre să se cunoască 
înainte de a-și alege îmbrăcă
mintea. In orice caz se mențin 
rochiile scurte, dar nu exage
rat de scurte. Din ceea ce am 
văzut eu în pregătirea creato
rilor din Franța — am fost la

Paris în luna decembrie, cînd 
pentru sezonul de vară al a- 
cestui an existau controverse 
între diferitele case de modă 
privind scurtimea rochiei — 
reiese că rochia scurtă este la 
modă. Majoritatea caselor pa
riziene au fixat astfel moda ca 
rochia să fie pînă la jumătatea 
genunchiului ceea ce reprezin
tă o lungime de avantaj pentru 
majoritatea persoanelor.

REP: O paranteză, pălări
oarele se poartă ?

M. RADNEV: Da, ți eu le 
găsesc foarte cochete; ele 
completează foarte bine moda 
de vară. Se armonizează cu 
garniturile, coafează foarte 
bine capul. Mă gîndesc la pă
lărioarele din dantele, la cele 
confecționate din materiale 
decupate, din paie, în general 
materiale foarte ușoare. Pălă
riile greoaie, stil „statesman" 
nu sînt însă pentru vară. După 
mine este urît, greșit chiar, ca 
la o rochie de vară să-ți pui o 
asemenea pălărie legată sub 
bărbie.

I
J

REP: Aici la sediul între
prinderii Arta Modei (n.a. str. 
Berzei nr. 100) ați deschis un 
magazin. Ce reprezintă el ?

M. RADNEV: Eu reco
mand tinerelor nu numai ma
gazinul nostru care s-a des
chis aici și unde se desfac în 
exclusivitate produse ale noas
tre (aici tinerele vor putea să 
găsească o gamă de îmbrăcă
minte destul de variată și noi 
considerăm că n-am terminat 
completarea colecției de îm
brăcăminte care este în maga
zin. Lucrăm la noi modele și 
săptămînal vor apare spre vîn- 
zare o serie de noutăți pentru 
sezonul de vară).

In toate magazinele comer
țului de stat se găsesc o serie 
întreagă de rochițe de vară, 
foarte atrăgătoare și potrivite 
pentru tinere — rochii care 
sînt confecționate conform 
tendințelor modei din anul a- 
cesta.

V CONSTANTINESCU

MIHAELA FILIP- 
SOLOMONOV 

asistent la catedra de 
gimnastică artistică I.C.F.

criza.de
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Cuvîntarea tovarășului Cuvîntarea tovarășului

Nicolae Ceaușescu

ECOURI IN PRESA
IUGOSLAVĂ

(Urmare din pag. I) 

ciproce și de adoptare a unor 
forme noi, superioare de coope
rare.

Construirea în comun a siste
mului hidroenergetic și de navi
gație de la Porțile de Fier este 
un exemplu măreț de colaborare 
reușită. Realizarea acestui pro
iect, care va aduce economiilor 
celor două țări avantaje uriașe, 
are și o însemnătate internațio
nală, deoarece construcția acestui 
sistem va fi utilă tuturor celor 
care folosesc Dunărea ca mijloc 
internațional de comunicație.

Sînt convins că împărtășesc și 
părerea dumneavoastră cînd afirm 
că există încă numeroase posibi
lități de promovare a unor for
me variate de colaborare recipro
că utilă. Pe lîngă creșterea 
schimburilor de mărfuri, am în 
vedere dezvoltarea cooperării in
dustriale, colaborarea în dome
niul științei și culturii, schimbu
rile turistice, precum și colabo
rarea în regiunile limitrofe în 
interesul raporturilor de bună 
vecinătate. Sînt convins că vi
zita delegației dumneavoastră de 
partid și de stat și convorbirile 
pe care le vom avea vor consti
tui o contribuție importantă la 
realizarea acestor scopuri.

îmi este deosebit de plăcut să 
pot spune că legăturile și cola
borarea dintre Partidul Comunist 
Român și Uniunea Comuniștilor 
din Iugoslavia, ca și dintre alte 
organizații social-politic©, se în- 
tăre £ necontenit, că schimburile 
dt păreri și experiență aprofun
dează înțelegerea reciprocă și 
consolidează prietenia popoarelor 
noastre.

Tovarășe șl tovarăși.
Trăim într-o perioadă cînd în 

raporturile internaționale se des
fășoară procese mari și complexe 
care schimbă esențial imaginea 
lumii contemporane. Se maturi
zează tot mai mult» conștiința 
privind necesitatea • schimbării 
vechilor relații social-economice 
și politice, care au devenit o 
piedică în dezvoltarea omenirii, 
fapt demonstrat de numeroasele 
transformări sociale din diferite
le părți ale lumii. Socialismul, 
care există ca practică socială și 
politică de mai bine de cincizeci 
de ani, s-a transformat astăzi în
tr-o forță social-politică și mate
rială cu influență hotărîtoare a- 
rupra conștiinței sociale a oame
nilor și asupra dezvoltării rela
țiilor din comunitatea internațio
nală Aceasta se reflectă în creș
terea forței de atracție a ideilor 
socialismului și a democrației în 
lume. O serie de țări recent eli
berate văd în prezent perspecti
va dezvoltării lor numai prin 
transformări sociale progresiste 
asupra cărora ideile socialiste își 
pun tot mai puternic amprenta.

Deci, în prezent, este vorba 
în primul rînd de necesitatea lup
tei pentru dezvoltarea socială 
nestînjenită a lumii, pentru afir
marea ideilor și practicii umane 
creatoare și socialiste, care au 
devenit bunul a milioane de oa
meni de pe întreg globul pămîn- 
tesc. în mișcarea muncitorească 
revoluționară internațională, în 
pofida anumitor probleme pe 
care le înfruntă, se adoptă și se 
aplică în colaborarea reciprocă, 
tntr-o măsură tot mai mare, prin
cipiile egalității în drepturi, sti
mei reciproce, respectării deose
birilor și condițiilor specifice. Ca
pacitatea de a se promova dis
cuții constructive și pe baza ega
lității în drepturi și de a se de
păși pe cale democratică ac
tualele contradicții este o 
mărturie a maturității for
țelor socialismului și progresu
lui. O asemenea dezvoltare va
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internaționale". „Pacea și colabo
rarea pe bază de egalitate între 
popoare — scopurile ambelor 
noastre țări socialiste’* ! — sînt 
cuvintele înscrise pe alte panouri 
care se află de-a lungul drumului 
de la aeroport spre reședință. 
Zeci de mii de locuitori salută 
cu cordialitate pe oaspeți.

în primirea călduroasă făcută 
delegației române la Belgrad s-au 
reflectat sentimentele de priete
nie ale poporului iugoslav față 
de poporul român, năzuințele co
mune ale celor două țări socia
liste de a-și dezvolta multilateral 
relațiile în folosul cauzei pro
gresului și păcii-

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și membrii delegației române 
au depus luni după-amiază o 
coroană de flori la Monumen
tul Eroului Necunoscut din a- 
propiere de Belgrad.

înălțat' în anul 1938, pe co
lina Avala, monumentul din 
granit și marmură, creația a 
marelui sculptor Ivan Mestro- 
vici, eternizează memoria lup
tătorilor pentru libertatea și 
independența Iugoslaviei. Pe 
colina Avala, luptătorii iugo
slavi au dus lupte grele în

Tito
consolida, fără îndoială, unitatea 
de acțiune a tuturor forțelor 
înaintate, în lupta pentru progres 
și pace în lume. Se creează ast
fel condiții ca fiecare mișcare 
progresistă, pe baza aprecierilor 
proprii, a cunoașterii nevoilor și 
posibilităților specifice ale țării 
sale și a răspunderii față de pro
priul popor, să se manifeste mai 
activ pe plan internațional, în 
lupta pentru realizarea scopurilor 
comune de libertate și indepen
dență a popoarelor, de progres 
social, pace și socialism. La a- 
ceasta servește și politica pașnică 
a țărilor socialiste, care, prin 
practica lor, trebuie să ofere un 
exemplu în lupta pentru relații 
internaționale democratice și ega
le în drepturi, să influențeze ne
contenit dezvoltarea progresistă a 
raporturilor internaționale în an
samblu.

Tovarășe șl tovarăși,
în prezent există în lume un 

mare număr de țări și popoaro 
care continuă să resimtă nemij
locit efectul politicii de forță, a- 
gresiune și presiuni, de amestec 
în treburile interne din partea 
forțelor reacționare și imperialis
te, ce doresc să-și mențină sau 
să-și redobîndească pozițiile pier
dute, de hegemonie și dominare. 
Dovezi în acest sens sînt războiul 
din Vietnam și criza din Orien
tul Apropiat, care constituie o a- 
menințare serioasă pentru pacea 
lumii. Lupta eroică a poporului 
vietnamez demonstrează însă că 
o asemenea politică este sortită 
eșecului atunci cînd înfruntă ho- 
tărîrea neclintită a unui popor 
de a lupta pentru libertatea și in
dependența sa.

în cadrul actualelor raporturi 
și instituții internaționale, țările 
în curs de dezvoltare nu pot ob
ține o participare egală în drep
turi la relațiile economice inter
naționale. Prăpastia dintre țările 
dezvoltate și țările în curs de 
dezvoltare se adîncește în con
tinuare. Milioane de oameni con
tinuă să fie supuși exploatării co
lonialiste sau neocolonialiste. Po
litica criminală de discriminare 
rasială continuă să fie aplicată 
în sudul continentului african, în 
ciuda condamnării ei de către în
treaga opinie publică internațio
nală. Toate aceste probleme care 
agravează în mod serios situația 
internațională reclamă necesita
tea unei lupte și mai consecvente 
pentru aplicarea neabătută a 
principiilor care formează conți
nutul politicii de coexistență 
pașnică și activă, pentru deplina 
respectare a independenței țări
lor și libertății popoarelor, pentru 
dreptul fiecărui popor de a hotărî 
de sine stătător asupra dez
voltării sale, fără amestec din 
afară, pentru raporturi interna
ționale democratice și colaborare 
egală în drepturi, pentru rezol
varea pe cale pașnică a proble
melor deschise și litigioase.

Aceste principii constituie e- 
sența politicii de nealiniere așa 
cum a fost ea formulată la con
ferințele de la Belgrad și Cairo. 
Această politică a adus o contri
buție însemnată la slăbirea în
cordării din lume și la promova
rea colaborării internaționale. 
De aceea, multe țări care urmea
ză sau care sînt gata să urmeze 
această politică consideră că în 
prezent trebuie întărite eforturile 
comune ale tuturor statelor in
dependente în lupta pentru pace 
și independență, împotriva poli
ticii de forță și agresiune, pen
tru dezvoltarea accelerată a țări
lor în curs de dezvoltare și a eco
nomiei mondiale în ansamblu. 
Acestor scopuri trebuie să ser
vească și noua conferință la nivel 
înalt asupra căreia țările neali
niate se consultă în prezent.

Sosirea la Belgrad
timpul războiului de eliberare 
în anul 1944.

Membrii delegației Române 
au fost însoțiți de Rato Du- 
gonici, președintele Conferin
ței federale a Uniunii Socia
liste a Poporului Muncitor din 
Iugoslavia, membru al Prezi
diului C.C. al U.C.I., Mustafa 
Șabici, membru al Vecei Execu
tive Federale, membru al C.C. al 
U.C.I., Iakșa Petrici, ambasadorul 
R.S.F. Iugoslavia la București, 
și alte persoane oficiale.

La monument erau prezenți 
reprezentanți ai organelor lo
cale, generali și ofițeri supe
riori.

Garda de onoare, aliniată în 
fața monumentului, prezintă 
onorul. Apoi este depusă co
roana pe ale cărei panglici 
sînt înscrise cuvintele : „Din 
partea delegației de partid și 
de stat a Republicii Socialiste 
România".

Cei prezenți păstrează un 
moment de reculegere.

Sînt intonate imnurile de 
stat ale României și Iugosla
viei.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Ion Gheorghe Maurer sem
nează apoi în cartea memori- 
ală din incinta monumentului.

Iugoslavia socialistă, care duce 
o politică de nealiniere, s-a pro
nunțat întotdeauna activ și con
secvent pentru asemenea rapor
turi internaționale, din care să 
fie eliminate politica de forță, 
fjresiunile și amestecul în treburi- 
e interne și să fie facilitată dez

voltarea liberă, nestînjenită a po
poarelor și țărilor și colaborarea 
internațională egală în drepturi.

De aceea, noi am condamnat 
acțiunile agresive ale S.U.A. îm
potriva Republicii Democrate 
Vietnam și intervenția lor mili
tară în Vietnamul de sud. Sperăm 
că tratativele care au loc la Pa
ris între reprezentanții guvernu
lui Republicii Democrate Viet
nam și S.U.A, vor duce la rezul
tate pozitive, respectiv la înce
tarea bombardamentelor asupra 
Republicii Democrate Vietnam și 
sistarea tuturor operațiunilor de 
război și că eroicului popor viet
namez i se va da posibilitatea 
să hotărască asupra soartei sale, 
liber și fără nici un fel de ames
tec din afară.

Ca și multe alte țări, sîntem 
serios îngrijorați de continuarea 
crizei din Orientul Apropiat, ca 
urmare a poziției inconciliabile a 
Israelului. Trupele israeliene tre
buie să se retragă de pe teritorii
le arabe ocupate, deoarece fără 
aceasta nu este posibilă o soluție 
politică, respectiv încetarea stării 
de beligeranță, respectarea suve
ranității, independenței și inte
grității fiecărei țări în cadrul u- 
nor frontiere recunoscute și 
sigure și nici rezolvarea altor 
probleme în scopul asigurării pă
cii și stabilității în această parte 
a lumii.

In cursul ultimilor ani, în Eu
ropa s-a ajuns la o slăbire a 
încordării și la o creștere a co
laborării generale europene, deși 
sînt greutăți care stau în calea 
unei asemenea evoluții. Și pe 
continentul nostru sînt încă 
multe probleme nerezolvate, care 
reclamă angajarea în continuare 
a tuturor forțelor iubitoare de 
paoe, pentru înlăturarea bariere
lor politice și economice rămase, 
pentru întărirea încrederii și în
țelegerii reciproce, pentru crea
rea condițiilor de dezvoltare 
stabilă a colaborării europene 
multilaterale.

Am bucuria de a putea subli
nia că între cele două țări și 
partide ale noastre există im a- 
oord deplin asupra principiilor 
fundamentale după care trebuie 
să se conducă țările în raportu
rile internaționale. De aceea, 
punctele noastre de vedere asu
pra multor probleme internațio
nale majore sînt apropiate sau 
coincid. Sînt convins că în cursul 
vizitei dumneavoastră vom avea, 
la fel ca și în întâlnirile noastre 
prietenești anterioare, convorbiri 
tovărășești deschise, care vor 
adinei înțelegerea reciprocă, vor 
promova colaborarea mutuală și 
vor servi în mod util activității 
noastre comune pe plan inter
național, în interesul cauzei pă
cii, progresului și socialismului.

Ridic aoes-t pahar :
în sănătatea prietenilor și oas

peților noștri dragi,
a secretarului general al Co

mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu,

în sănătatea distinsei sale soții, 
tovarășa Elena Ceaușescu, a 
membrilor delegației române de 
partid și de stat,

pentru prosperitatea și ferici
rea poporului român frate,

pentru continua colaborare re
ciprocă fructuoasă,

pentru socialism fi pace în 
lume 1

Tovarășele Elena Ceaușescu, fi 
Iovanka Broz, împreună cu tova
rășele Elena Maurer, Maria Măl- 
nășan, Ștefița Șpiliak, Milka 
Petrici și alte persoane au vizitat 
luni după-amiază Muzeul Națio
nal și cetatea Kalemagdan.

La Muzeul Național, dr. Lazăr 
Trifunovici, directorul Muzeului, 
a prezentat colecția de arheologie

laminarea plachetei memoriale
a orașului

Luni după-amiază, o delegație 
a Skupștinei orășenești Belgrad a 
înmînat, la Palatul Dedinie, con
ducătorului delegației de partid 
și de stat a Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, placheta memorială a 
orașului Belgrad.

Președintele Skupștinei orășe
nești Belgrad, Branko Peșici, a 
exprimat în numele tuturor locui
torilor capitalei iugoslave satis
facția și cinstea de a adresa un 
călduros salut oaspeților români. 
Remitem această plachetă de aur 
— a spus el — ca un simbol al 
dezvoltării relațiilor de prietenie 
dintre țările noastre, fapt salutat 
din toată inima de locuitorii 
Belgradului
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adîncirea și amplificarea relații
lor de colaborare și cooperare 
dintre țările noastre, la întărirea 
și dezvoltarea prieteniei româno- 
iugoslave. Constatăm cu satisfac
ție că prevederile acordurilor și 
convențiilor încheiate cu prilejul 
acestor vizite s-au îndeplinit și 
se îndeplinesc cu succes, într-un 
spirit de colaborare sinceră, re
ciproc avantajoasă. Schimbul de 
mărfuri între România și Iugosla
via înregistrează în acest an — 
potrivit protocolului comercial 
semnat la Belgrad — o creștere 
de aproape 47 la sută față de 
realizările anului 1967.

O vie întruchipare a acestor 
relații o constituie construirea prin 
cooperare a marelui complex 
hidroenergetic și de navigație de 
la Porțile de Fier — expresie 
grăitoare a capacității .de creație 
a specialiștilor și constructorilor 
iugoslavi și români, simbol al 
prieteniei și colaborării frățești, 
bazate pe deplina egalitate în 
drepturi între două state socia-* 
liste, suverane și independente. 
Remarcăm, de asemenea, că se 
dezvoltă cu succes cooperarea 
româno-iugoslavă în construcția 
de mașini, precum și în dome
niul cercetării geologice. Cunosc 
o evoluție pozitivă relațiile de 
colaborare tehnico-științifică, cul
turale și în alte domenii de acti
vitate.

îmi exprim convingerea că 
schimbul de păreri pe care îl 
vom face, ne va da putința să 
găsim noi căi și mijloace de a 
concretiza marile posibilități de 
dezvoltare în continuare a co
laborării și cooperării multilate
rale dintre țările noastre. In mod 
deosebit țin să evidențiez pers
pectivele pe care dezvoltarea con
strucției socialiste în țările noas
tre le deschide pentru adîncirea 
cooperării reciproc avantajoase în 
producția industrială, în știință 
și tehnică.

Doresc să subliniez, cu acest 
prilej, modul asemănător în care 
conducerile partidelor și țărilor 
noastre abordează problemele 
fundamentale ale vieții interna
ționale contemporane, ale norme
lor și principiilor care trebuie să 
guverneze relațiile dintre state 
România și Iugoslavia se mani
festă activ în viața internațională 
ca țări puternic însuflețite de do
rința de a-și aduce contribuția 
la întărirea colaborării între state, 
la statornicirea unei ambianțe de 
încredere și apropiere între po
poare, la apărarea păcii.

Partidul Comunist Român și 
Republica Socialistă România 
pun în centrul politicii lor exter
ne dezvoltarea și lărgirea relații
lor de prietenie și colaborare 
pe toate planurile cu țările socia
liste. Acordăm o atenție deose
bită dezvoltării relațiilor noastre 
politice, economice, cultural- 
științifice cu țările socialiste ve
cine, cu Uniunea Sovietică — 
care, cu uriașul său potențial 
material și uman, joacă un rol 
remarcabil în lumea contempo
rană, în apărarea păcii și secu
rității — cu Bulgaria și Ungaria, 
amplificăm legăturile noastre de 
prietenie și colaborare cu toate 
celelalte țări socialiste. în acest 
cadru, relațiile de bubă vecină
tate și de strînsă conlucrare în
tre România și Iugoslavia se în
scriu ca un aport pozitiv la lăr
girea și intensificarea legăturilor 
de colaborare și cooperare dintre 
țările socialiste, la întărirea forțe* 
lor socialismului, la cauza păcii 
și prieteniei între popoare. Țara 
noastră dezvoltă, în același timp, 
relații multilaterale cu toate ță
rile, indiferent de orînduirea lor 
socială, militează pentru o largă

fi cea de sculptură modernă iu
goslavă, precum și lucrări din 
Galeria de la Dresda, care sînt 
expuse în prezent la Belgrad.

La Kalemagdan, directorul 
Institutului pentru ocrotirea mo
numentelor culturale din Bel
grad, Iova Sekulici, a făcut vizi
tatoarelor un istoric al vestitei 
cetăți.

Belgrad
Mulțumind în numele delega

ției pentru cuvintele adresate și 
darul oferit, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis locuitorilor 
orașului Belgrad salutul călduros 
al cetățenilor orașului București. 
Apreciind întărirea prieteniei din
tre popoarele României și Iugo
slaviei, care s-a dezvoltat mult în 
anii socialismului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că 
aceasta constituie pentru țările 
noastre o forță puternică în opera 
de construire a socialismului, de 
apărare a păcii.

Membrii delegației române s-au 
întreținut apoi cordial cu repre
zentanții orașului Belgrad. 

colaborare între state, pentru 
apropiere între popoare și destin
dere în viața internațională.

Este cunoscut că în lume exis
tă cercuri imperialiste, reacționa
re și revanșarde, care se opun 
dezvoltării unor relații pormale 
între state, exercită presiuni eco
nomice, politice și de altă natură, 
se amestecă în mod brutal în 
treburile interne ale altor popoare, 
încălcînd independența și suvera
nitatea lor națională. După părerea 
noastră, fiecare țară — mare sau 
mică — își poate aduce contri
buția la promovarea unor rela
ții normale între state, de încre
dere și apropiere între popoare, 
poate contribui la progresul civi
lizației omenirii, la rezolvarea 
problemelor cruciale ale contem
poraneității, la apărarea păcii și 
zădărnicirea unui nou război 
mondial. In această ordine de 
idei, aș dori să subliniez impor
tanța deosebită pe care o are 
respectarea, în viața internațio
nală, a principiilor suveranității 
și independenței naționale, ne
amestecului în treburile interne, 
egalității în drepturi, avantajului 
reciproc — ca singura bază pe 
care se pot clădi relații normale, 
raționale între toate statele 
lumii.

Una din problemele acute de 
rezolvarea căreia depinde într-o 
măsură importantă normalizarea 
situației internaționale, asigura
rea păcii și securității, o consti
tuie în prezent încetarea războ
iului din Vietnam. Republica So
cialistă România, oare a acordat 
tot sprijinul său eroicului popor 
vietnamez în lupta împotriva a- 
gresiunii imperialismului ameri
can, salută cu satisfacție și urmă
rește cu deosebită atenție con
vorbirile care se desfășoară între 
reprezentanții Republicii Demo
crate Vietnam și ai Statelor Uni
te ale Americii cu scopul de a 
se ajunge la un acord menit să 
netezească drumul spre tratative 
de pace. Este necesar oa Statele 
Unite ale Americii să înceteze 
bombardamentele și orice acte 
de război împotriva Republicii 
Democrate Vietnam ! Soluția 
pentru lichidarea definitivă a 
războiului din Vietnam este re
tragerea trupelor Statelor Unite 
din Vietnam și crearea tuturor 
condițiilor ca poporul vietnamez 
să-și poată exercita pe deplin 
dreptul său sacru de a hotărî 
singur asupra destinelor sale.

Opinia publică mondială este, 
de asemenea, profund interesată 
în înlăturarea încordării care se 
menține de multă vreme în Ori
entul Apropiat. Socotim că o 
condiție esențială a soluționării 
pașnice și durabile a conflictului 
din Orientul Apropiat este retra
gerea trupelor israeliene de pe 
teritoriile ocupate, recunoașterea 
dreptului la existență și suvera
nitate al țărilor din această zo
nă a lumii, reglementarea în spi
ritul echității a celorlalte proble
me, cu respectarea intereselor tu
turor popoarelor de aici.

Poporul român privește cu pro
fundă simpatie și acordă spriji
nul său popoarelor care luptă 
pentru scuturarea jugului domi
nației străine, împotriva interven
țiilor brutale ale imperialismului 
în viața lor socială și de stat. 
Pe deplin solidari cu mișcarea de 
eliberare națională din țările A- 
siei, Africii, Americii Latine, a- 
cordăm tot sprijinul eforturilor 
pline de însuflețire ale popoare
lor din aceste țări pentru lichi
darea oprimării coloniale, pentru 
dezvoltarea de sine stătătoare a 
economiei și culturii lor pe dru
mul progresului social și al păcii. 
Considerăm că este necesar să se 
facă totul pentru lichidarea de
calajului existent între țările 
slab dezvoltate, rămase în urmă 
— ca o consecință a asupririi, a 
exploatării și a lipsei îndelunga
te de libertate — și statele cu 
un nivel mai ridicat de dezvolta
re. Aceasta este o cerință majoră 
nu numai a progresului social, 
dar și a asigurării unei stabili
tății politice în lume, a în
lăturării unor surse de neîn
țelegeri și conflicte între state.

In politica noastră externă a- 
cordăm o mare importanță sta
tornicirii unui climat de securita
te pe continentul european. In 
acest sens dezvoltăm relații cu 
toate țările europene, indiferent 
de orînduirea lor socială.

Una din condițiile hotărâtoare 
ale înfăptuirii securității europe
ne este luarea în considerație și 
acceptarea schimbărilor interve
nite pe continentul nostru după, 
și ca urmare, a celui de-al doilea 
război mondial, recunoașterea in
violabilității granițelor existente, 
inclusiv a graniței Oder-Neisse. 
O deosebită însemnătate pentru 
normalizarea relațiilor pe conti
nentul nostru are recunoașterea 
existenței celor două state ger
mane —— Republica Democrată 
Germană, stat al oamenilor mun
cii, iubitor de pace, și Republi
ca Federală a Germaniei — dez
voltarea unor relații normale cu 
ambele țări. Aceasta ar avea 
drept consecință lichidarea unei 
Importante surse de încordare de 
pe continentul nostru și ar da 
posibilitate poporului german să

participe, cu toate forțele sale, la 
lupta pentru pace și securitate a 
țărilor europene.

Realizarea securității în Euro
pa presupune, totodată, lichida
rea bazelor străine de pe terito
riile altor țăp, desființarea blo
cului agresiv NATO și, concomi
tent cu aceasta, a Tratatului de 
la Varșovia, luarea unor măsuri 
eficiente în vederea dezarmării 
și înlăturării pericolului nuclear. 
Avem convingerea că activitatea 
multilaterală desfășurată de toa
te statele din Europa în această 
direcție, eforturile lor comune 
pentru statornicirea unei atmos
fere de încredere și colaborare 
vor asigura înfăptuirea secu
rității europene și vor contribui, 
în același timp, la apărarea păcii 
mondiale. Considerăm că Româ
nia și Iugoslavia, acționînd îm
preună, pot aduce o contribuție 
de seamă la cauza securității eu
ropene, a cooperării pe continen
tul nostru și în lume.

Sînt cunoscute eforturile pe 
care România și Iugoslavia le 
depun pentru a asigura liniștea 
și pacea în zona Balcanică, în 
această regiune care în trecut a 
fost terenul a numeroase con
flicte și războaie. Folosim acest 
prilej pentru a reafirma hotărî- 
rea noastră de a acționa cu per
severență pentru întărirea și dez
voltarea relațiilor de colaborare 
pașnică între țările balcanice, in
diferent de orînduirea lor socia
lă, în interesul popoarelor aces
tor țări, al securității europene și 
destinderii internaționale.

Evenimentele vieții internațio
nale contemporane scot tot mai 
puternic în evidență procesul 
continuu de creștere și afirmare 
a unor importante forțe sociale 
care se ridică pentru transforma
rea revoluționară a societății, 
pentru înlăturarea relațiilor ba
zate pe asuprire și exploatare, 
pentru progres social și pace. 
Succesul luptei impune eforturi 
susținute pentru unirea tuturor 
acestor forțe, pentru întărirea u- 
nității lor. în condițiile de astăzi, 
progresul societății, zădărnicirea 
acțiunilor agresive ale imperia
lismului, asigurarea păcii depind 
în mod hotărîtor de unitatea ță
rilor socialiste, a partidelor co
muniste și muncitorești, a tuturor 
forțelor democratice și progresis
te. Dezvoltarea unor relații fră
țești între partidele comuniste și 
muncitorești, bazate pe stimă și 
încredere reciprocă, pe egalitate 
și neamestec în treburile interne, 
pe respectarea dreptului fiecărui 
partid de a-și elabora de sine stă
tător linia sa politică internă și 
externă corespunzător condițiilor 
concrete în care-și desfășoară ac
tivitatea și de a-și îndeplini ne
stingherit rolul de răspundere 
încredințat de,popor de a condu
ce toate sectoarele vieții sociale 
din țara sa — va asigura o soli
daritate trainică internaționalistă 
între aceste partide, întărirea u- 
nității lor de luptă pentru pace și 
progres social. Partidul Comunist 
Român, animat de sentimentul 
responsabilității internaționaliste, 
nu precupețește și nu va precu
peți nici un efort pentru a-și adu
ce contribuția la întărirea acestei 
unități.

Acționînd consecvent pentru 
lărgirea relațiilor sale cu toate 
partidele comuniste și muncito
rești, partidul nostru este hotărît 
să-și dezvolte continuu legăturile 
prietenești cu mișcările socialiste, 
cu alte organizații progresiste din 
țările capitaliste și din tinerele 
state independente, cu forțele 
antiimperialiste, încredințat că a- 
ceasța servește progresului social, 
apărării păcii și securității popoa
relor.

Avem satisfacția să subliniem 
aici că relațiile tovărășești dintre 
Partidul Comunist Român și U- 
niunea Comuniștilor din Iugo
slavia se dezvoltă în spiritul sti
mei și respectului reciproc, al 
sentimentelor frățești, internațio
naliste. Dezvoltarea colaborării 
Îi a contactelor dintre conduceri- 
e partidelor noastre, legăturile 

strînse dintre organizațiile de 
partid și obștești, schimburile de 
experiență servesc pe deplin con
strucției socialiste din ambele 
țări prosperității și înfloririi 
popoarelor român și iugoslav, cau
zei socialismului și păcii.

în încheiere, doresc să-mi ex
prim convingerea că vizita pe 
care o facem, convorbirile pe 
care le vom avea, vor contribui 
la întărirea prieteniei și colaboră
rii frățești româno-iugoslave, în 
interesul cooperării și colaborării 
pe continentul nostru și în lume, 
al promovării prieteniei între 
popoare.

Propun, dragi tovarăși, să toas
tăm :

Pentru prietenia și colaborarea 
dintre partidele, popoarele și ță
rile noastre I

Pentru fericirea și prosperita
tea popoarelor Iugoslaviei socia
liste I

Pentru Uniunea Comuniștilor 
din Iugoslavia I

In sănătatea președintelui Io- 
sip Broz Tito I

In sănătatea soției sale, Iovan
ka Broz !

în sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor celor prezenți!

întreaga presă iugoslavă 
publică luni la loc de frunte 
materiale consacrate vizitei 
in Iugoslavia a delegației de 
partid și de stat a Republicii 
Socialiste România, condusă 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Ziarele inserează 
chemarea adresată de Confe
rința orășenească a Uniunii 
Socialiste a Poporului Munci
tor, locuitorilor capitalei cu 
prilejul acestei vizite. „Orașul 
Belgrad, se spune în chemare, 
va saluta cu mare bucurie in 
mijlocul nostru pe tovarășul 
Ceaușescu, pe soția sa și pe 
reprezentanți de seamă ai Ro
mâniei socialiste, de care ne 
leagă prietenia tradițională, 
interesele comune de vecină
tate, lupta pentru relații e- 
gale in drepturi și democra
tice intre popoare, pentru pace 
și socialism".

Sint publicate, de aseme
nea, articole, comentarii, în
semnări de călătorie în care 
se dă o înaltă apreciere rela
țiilor de prietenie și colabo
rare existente între cele două 
țări și partide; se trec in 
revistă problemele care vor fi 
abordate în timpul convorbi
rilor ; se relevă succesele po
porului român in construcția 
socialistă.

în articolul intitulat „Con
vorbirile vecinilor", publicat 
de ziarul „Borba" se arată că 
vizita delegației române 
„constituie, fără îndoială, o 
nouă dovadă a dezvoltării cu 
foarte mult succes a relațiilor 
reciproce ale celor două țări 
vecine pe care, printre altele, 
le leagă firele trainice ale 
prieteniei tradiționale și gra
dul înalt al actualei înțele
geri reciproce". „în relațiile 
politice — se subliniază în 
articol — s-a instaurat in ge
neral o cordialitate bazată pe

INFORMAȚII
Duminică a sosit în țara noas

tră o delegație a Ligii Tinere
tului Democrat din Finlanda, 
condusă de PEKKA SAARNIO, 
vicepreședinte al L.T.D., care, 
la invitația C.C. al U.T.C., va 
face o vizită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Con
stanța, delegația a fost întâmpi
nată de tovarășul Ion Popescu, 
membru al Biroului C.C. al 
U.T.C., activiști ai C.C. al 
U.T.C.

Luni dimineața, delegația Ligii 
Tineretului Democrat din Fin
landa, a fost primită de tovarășul 
Vasile Nicolcioiu, secretar al C.C. 
al U.T.C. Intîlnirea s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, 
prietenească.

★
Ieri după-amiază a sosit în Ca

pitală o delegație a Uniunii Na
ționale a Studenților din Finlan
da (S.Y.L.), compusă din Tuomo 
Tirkkonen și Jyrki Vesikansa, 
vicepreședinți ai S.Y.L., care, la 
invitația U.A.S.R. va face o vi
zită în țara noastră.

La aeroportul Băneasa, dele
gația a fost întîmpinată de tova

Inaugurarea cursei aeriene 

Belgrad — București
Luni seara, pe aeroportul in

ternațional Băneasa, a avut loc 
festivitatea inaugurării oficiale a 
cursei Belgrad — București, de
servită de compania aeriană de 
transporturi iugoslavă „Jaf*.

Cu acest prilej au sosit la 
București Mihailo Petrovici, vice
președinte al companiei „Jat", 
reprezentanți ai conducerii unor 

instituții centrale, oameni de 
artă și cultură, ziariști din R.S.F. 
Iugoslavia.

SPORT • SPORT

Arbitrii in... ofsaid
Campionatul divi

ziei A de fotbal se 
Îndreaptă spre un fi
nal mal dramatic ca 
oricind. Ultima eta
pă urmează să rezol
ve toate necunoscu
tele acestei „ecuații”: 
campioana, vicecam- 
ploana și cele două 
echipe care merg la 
baraj. Intre săbiile 
și spadele luptei se 
interpun — acum 
orice greșeală nu 
mai poate fi tratată 
ca o... simplă greșea
lă — și arbitrii. In 
etapa de duminică, 
trei rezultate de im
portanță decisivă 
pentru vîrful, dar și 
pentru baza pirami

dei, au fost viciate 
de arbitrii. împotri
va echipei A.S.A. Tg. 
Mureș, aflată în lup
ta pentru evitarea 
retrogradării, s-a 
dictat un 11 m gra
tuit In minutul 26 
de către arbitrul 
Alexe. Ce-a însem
nat pentru mureșeni 
această decizie — 
oricît de bine ar fi 
jucat Dinamo — nu 
mai trebuie demon
strat.

Zaharia Drăghici a 
tnchis și el ochii in 
fața regulamentului 
neacordînd după u- 
nii ambelor echipe 
(Steaua și Universi
tatea Cluj) cîte o la-

PE SCURT
• Pe ringul Instalat la Sta

dionul Republicii din Capitală 
au început finalele campionate
lor republicane de box, care vor 
dura pînă la 1 iunie. Iată pri
mele rezultate : categoria semi- 
muscă : P. Ganea (Dinamo 
București) învinge la puncte pe 
I. Nica (Crișul Oradea) ; M. Lu- 
mezeanu (Steaua) întrece Ia 
puncte pe C. Lazăr (Dinamo 
Cluj) ; V. Drăgan (Steaua) bate 
prin abandon pe I. Mihăilescu 
(I.T.B.) ; categoria cocoș : N. 
Gîju (Steaua) dispune la punc
te de C. Dumitrescu (Craiova) ; 
Gh. Pușcaș (C.S.M. Reșița) în
trece la puncte pe St. Ispas (Ra
pid) ; P. Nedelcea (C.S.M. Reși
ța) învinge la puncte pe V. Kiss 
(Steaua).

• Campionatele naționale de 

hotărîrea reciprocă de a se 
înțelege cit mai bine pozițiile 
pe care le adoptă cele două 
părți, pe apropierea sau 
identitatea punctelor de ve
dere într-o serie de probleme 
internaționale esențiale". „în
crederea reciprocă cit mai 
mare, cunoașterea mai bună 
și mai multilaterală — con
chide ziarul — au creat la 
ambele țări dorința pu
ternică ca și in practica de 
fiecare zi, in comerț și în alte 
domenii, să ajungă la expresie 
sentimentele de vecini, de sim
patie și respect reciproc".

Ziarul „Politica", într-un ar
ticol intitulat „în spiritul 
vremii" subliniază că vizita 
delegației române de partid și 
de stat face parte „din schim
bul intens de păreri la nivel 
înalt care este caracteristic 
pentru relațiile celor două 
țări. în timpul vizitei vor fi 
discutate, desigur, și probleme 
internaționale generale, pre
cum și probleme care 
frămîntă lumea socialistă și 
mișcarea muncitorească in
ternațională. Este lesne de în
țeles dorința ambelor țări, pe 
care le leagă prietenia și apro
pierea punctelor de vedere a- 
supra multor probleme con
temporane, de a schimba pă
reri într-un mod cit mai larg 
și aprofundat".

într-un articol în care este 
evocată personalitatea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, ziarul 
„Politika Ekxpres" arată că 
sub conducerea secretarului 
general al C.C. al P.C.R., 
Partidul Comunist Român, s-a 
afirmat in Europa și în lume 
ca un militant consecvent 
pentru independența sa na
țională, colaborarea egală in 
drepturi intre țările socialiste, 
pentru coexistența pașnică în 
lume.

rășii Lia Maria Păcuraru și Mi
hai Stoica, vicepreședinți ai C. E. 
al U.A.S.R., de activiști ai C.E. 
al U.A.S.R.

★
Ieri seara, a sosit în Ca

pitală o delegație a Uniunii 
Naționale a Studenților din 
Anglia, Walles și Irlanda de 
Nord (N.U.S.E.W.N.I.), condusă 
de Geoffrey Martin, președintele 
N.U.S.E.W.N.I., care, la invitația 
U.A.S.R. va face o vizită în țara 
noastră.

La aeroportul Băneasa, dele
gația a fost întîmpinată de tov. 
Mircea Angelescu, președintele 
Consiliului U.A.S.R., precum și 
de membri ai C.E. al U.A.S.R.

★
In dorința unei mai bune cu

noașteri reciproce și a dezvoltă
rii colaborării dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Zambia, guvernele celor două 
țări au hotărît să stabilească re
lații diplomatice la nivel de 
ambasadă.

(Agerpres)

Printre persoanele oficiale pre
zente la sosire, pe aeroport se 
aflau Milorad Komatina, însăr
cinat cu afaceri ad-interim al 
R.S.F. Iugoslavia la București și 
membri ai ambasadei.

In timpul șederii în țara noas
tră Mihailo Petrovici va avea 
convorbiri cu oficialitățile româ
ne privind dezvoltarea transpor
turilor aeriene între cele două 
țări.

vitură de la 11 m. 
după noi numai U- 
niversității. Oricum, 
culpa-i culpă ! Un alt 
recidivist, Petre So- 
tir — a dictat un gol 
din ofsaid împotriva 
Progresului. Să fie 
oare mai puternice 
interesele arbitrilor 
— și a celor care-i 
deleagă — decît zeii 
dreptății ?

Conducerea meciu
rilor din ultima eta
pă — dată fiind ex
traordinara lor im
portanță — ar trebui 
să fie încredințată 
unor arbitrii de 
mare corectitudine 
din țară sau de pes
te hotare.

caiac-canoe au început ieri pe 
lacul Snagov cu finalele probe
lor olimpice. Tricourile de cam
pioni au fost cucerite de urmă
torii sportivi : Caiac 1—1 000 m 
A. Conțolenco (Steaua) ; canoe 
1—1 000 m : I. Padzaichin (Dina
mo) ; caiac 1—500 m femei : 
Viorica Dumitru (Dinamo) ; Ca
iac 2—1 000 m : Vernescu— 
Sciotnic (Dinamo) ; canoe 2— 
1 000 m ; Covaliov—Calabiciov 
(Dinamo) • caiac 2—500 m femei : 
Valentina Serghei—Elena Lipa- 
lit (Steaua) ; caiac 4—1 000 m ; 
(Dinamo).
• Congresul Asociației inter

naționale de box amator, întru
nit la Teheran, a hotărît ca vii
toarele campionate europene de 
box să se desfășoare în anul 
1969 la București.

(Agerpres)



Ziua Africii la 0. N. U.

Cuvintarea președintelui
Adunării Generale,
Cornelia Mănescu

La palatul Națiunilor Unite 
din New York a avut loc, luni 
după-amiază, o reuniune so
lemnă cu prilejul zilei eliberă
rii Africii, organizată de gru
pul statelor africane și de re
prezentantul la O.N.U. al Or
ganizației Unității Africane.

La această reuniune, prezi
dată de ambasadorul R.A.U., 
El*Kony, președintele pe luna 
în curs al grupului statelor 
africane, au participat secre
tarul general al O.N.U., U 
Thant, repezentanții țărilor a- 
fricane membre ale Organiza
ției Națiunilor Unite, președin
ții grupurilor regionale, înalți 
funcționari O.N.U.

Luînd cuvîntul cu acest pri
lej, președintele Adunării Ge
nerale, Corneliu Mănescu, a 
spus :

Semnificația zilei eliberării 
Africii a depășit cu mult gra
nițele acestui continent, repre- 
zentînd astăzi un simbol al so
lidarității întregii omeniri pro
gresiste cu lupta popoarelor a- 
fricane pentru dreptul lor sa
cru la o existență liberă, de 
sine stătătoare, a spus pre
ședintele Adunării Generale a 
O.N.U.

Subliniind că constituirea ti
nerelor state independente din 
Africa este o parte integrantă 
a uriașei mișcări de eliberare 
națională și socială a popoare
lor, vorbitorul a arătat că miș
carea de eliberare națională, 
lupta împotriva imperialismu
lui și neocolonialismului a sta
telor care și-au cucerit recent 
independența exercită o influ
ență crescîndă asupra dezvol
tării sociale mondiale.

Guvernul român — a decla
rat vorbitorul — își exprimă 
deplina sa solidaritate cu lup
ta dreaptă a popoarelor pen
tru eliberarea lor de sub do
minația colonial^ pentru afir
marea ființei lor naționale, 
pentru progres social. Româ
nia întreține relații de colabo
rare în diferite domenii cu un 
număr mare de țări africane, 
ceea ce corespunde atît inte
reselor poporului român, cît și 
intereselor popoarelor din 
aceste țări.

Referindu-se la problemele 
continentului african, care con
tinuă să fie în atenția Organi
zației Națiunilor Unite, vorbi
torul a spus : Considerăm că 
O.N.U. dispune de posibilități

și mijloace pentru a-și spori în 
viitor sprijinul și eficacitatea 
în promovarea cauzei eliberă
rii popoarelor de sub domina
ția colonială și eradicării po
liticii de discriminare rasiala. 
Am în vedere, în primul rînd, 
sprijinirea luptei .de eliberare 
a popoarelor din Angola, Mo- 
zambic și așa-zisa Guinee Por
tugheză, înlăturarea regimului 
rasist din Rhodesia de sud, 
curmarea politicii și practicilor 
de apartheid din Africa de sud 
și asigurarea independenței 
Africii de sud-vest.

Abordînd situația din Africa 
de sud-vest, care se află pe or
dinea de zi a sesiunii, C. Mă
nescu a spus că aceasta nu 
poate fi tratată ca o problemă 
locală sau regională, ea fiind o 
problemă a întregii comunități 
internaționale, care trebuie re
zolvată prin eforturile conju
gate ale tuturor statelor re
prezentate în Organizația Na
țiunilor Unite. Cred că în a- 
ceastă direcție, Consiliului de 
Securitate, ca principal organ 
de acțiune al O.N.U., îi revi
ne un rol deosebit de impor
tant, avînd în vedere posibi
litățile care îi sînt conferite 
prin Cartă. Organizației noas
tre îi revine îndatorirea nobi
lă să sprijine înfăptuirea cît 
mai degrabă a acestui impera
tiv, aducîndu-și astfel o con
tribuție de seamă la înlătura
rea unui focar de tensiune, la 
întărirea păcii generale.

□

ALGERIA. La Centrul african al petrolului din Bomedes, viitori tehnicieni își însușesc 
meseria in ateliere

Vizita la Moscova a delegației

condusa de tov. Dumitru Popa
Luni dimineața, în continuarea 

vizitei pe care o fac la Mosco
va, membrii delegației Comite
tului Municipal București al 
P.C.R. și ai Consiliului Popular 
al Municipiului București, con
dusă de tovarășul Dumitru Po-

Mișcarea revendicativă

înțelegere privind majorarea salariului minim • Muncitorii 

marilor uzine resping acordul realizat • Grevele 
ji demonstrațiile continuă

pa, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comite
tului Municipal București al 
P.C.R., primarul general al Ca
pitalei, au fost oaspeții Comi
tetului raional de partid „Kirov" 
din capitala Uniunii Sovietice. 
La convorbirea care a avut loc 
cu acest prilej, au participat P. 
I. Sabanov, prim-secretar al Co
mitetului, N. A. Beleaev, pre
ședintele Comitetului Executiv 
al Sovietului raional, și alte 
persoane oficiale.

în cursul aceleiași zile, delega
ția orașului București a făcut o 
vizită la fabrica de produse za
haroase „Octombrie Roșu".
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Sofia: Ședință

a Comitetului

Ministrul român
al minelor

și-a încheiat vizita
in Zambia

La 27 mai a.c., președintele 
Republicii Zambia, dr. K. D. 
Kaunda, a oferit un prînz în 
onoarea șefului delegației gu
vernamentale române, Bujor 
Almășan, ministrul minelor.

în timpul vizitei în Zambia, 
delegația a purtat discuții la 
Ministerul de Externe, la mi
nistere economice și a vizitat 
exploatări miniere și alte in
stalații industriale.

A fost semnat comunicatul 
privind stabilirea relațiilor di
plomatice, la nivel de amba
sadă, între Republica Socia
listă România și Republica 
Zambia, precum și un proto
col referitor la cooperarea 
economică. în domeniile mi
nier și al industriei lemnului.

înainte de a părăsi Zambia, 
șeful delegației guvernamen
tale române a oferit un cocteil 
la care au participat miniștri, 
oameni de afaceri, ziariști 
alte personalități zambiene.

La Ministerul pentru proble
mele sociale al Franței au con
tinuat în tot cursul nopții de 
duminică spre luni discuțiile 
între reprezentanții guvernului, 
ai patronatului și sindicatelor 
asupra problemelor remunerării, 
condițiilor de muncă, pensiilor, 
reducerii zilei de lucru, folosirii 
forței de muncă, drepturilor sin
dicale, securității sociale și re
formei fiscalității. Luni diminea
ța, după aproape 25 de ore de 
negocieri, primul ministru, Geor
ges Pompidou, a făcut presei 
o declarație în care a arătat că 
s-a ajuns la un acord privind 
majorarea salariului minim de 
la 2,22 la 3 franci pe oră, înce- 
pînd cu data de 1 iunie 1968 
și alte revendicări dintre care 
unele urmează să fie examinate 
ulterior de Centrul național al 
patronatului francez, iar altele 
de guvern.

Problema drepturilor sindicale, 
a spus Pompidou, urmează să fie 
dezbătută în cadrul unor con
vorbiri între organizațiile sindi
cale și guvern, în vederea elabo
rării unui proiect de lege care 
să prevadă extinderea drepturilor 
sindicatelor în întreprinderi. El a 
subliniat că centralele sindicale 
și cercurile patronale au hotărît 
să se reunească înainte de 1 oc
tombrie a.c. pentru a examina 
toate problemele referitoare la 
folosirea forței de muncă. Gu
vernul, a relevat Pompidou, se 
angajează la rîndul său să par
ticipe în cea de-a doua fază la 
aceste convorbiri și să aloce o 
serie de credite necesare pentru 
folosirea brațelor de muncă, a- 
cordîndu-se prioritate calificării 
tineretului. A fost, de asemenea, 
elaborat un document referitor 
la revizuirea actualelor contracte 
colective.

Intr-o primă declarație făcută 
presei după anunțarea acestui 
acord, secretând general al Con
federației Generale a Muncii,

Georges Seguy, a relevat că „re
vendicările sindicatelor au găsit 
în cele din urmă o soluție dacă 
nu totală, cel puțin parțială. Ră- 
mîn încă multe de făcut, însă 
revendicările oamenilor muncii 
au fost reținute în cea mai mare 
parte, iar ceea ce s-a obținut nu 
poate fi neglijat. Răspunsul nos
tru nu va fi înaintat guvernului 
înainte de a ne consulta, cu mun
citorii. Considerăm că pe baza* 
învățămintelor și aprecierilor pe 
care le vom prezenta oamenilor 
muncii, ei vor lua în cel mai 
scurt timp hotărîrile care se im
pun*.

★
Consultați în cursul dimineții 

de conducerile confederațiilor 
sindicale, muncitorii marilor uzi
ne, de unde a pornit la 16 mai 
mișcarea grevistă au respins pro
tocolul de acord la care au ajuns 
reprezentanții guvernului, ai sin
dicatelor și ai patronatului. Gre
viștii de la întreprinderile Re
nault, Citroen, Michelin, Sud 
Aviation, Berliet, și altele, au 
hotărît'să continuie greva cu o- 
cuparea uzinelor pînă la satisfa
cerea totală a revendicărilor lor.

Greviștii consideră că proto
colul de acord lasă nerezolvate 
punctele esențiale ale revendică
rilor muncitorilor.

★
Luni, au continuat la Paris de

monstrațiile de masă. La apelul 
Uniunii Naționale a Studenților 
francezi (U.N.E.F.) peste 20 000 
de tineri, s-au îndreptat după- 
amiază spre stadionul Charlety. 
Aici a avut loc seara un miting 
la care au participat peste 35 000 
de persoane. La miting a luat 
cuvîntul Jacques Sauvageot, vice
președintele Uniunii Naționale a 
Studenților.

Mitinguri și demonstrații au 
fost semnalate și în numeroase 
localități din Franța.

LA HANOI au fost date pu
blicității rezultatele alegerilor 
in organele locale ale puterii de 
stat în raioanele autonome, pro
vinciile și orașele R. D. Viet
nam. La alegeri au participat 
98,51 la sută din numărul ale
gătorilor. Au fost aleși ca de- 
putați 2 559 reprezentanți ai 
muncitorilor, țăranilor, intelec
tualilor, reprezentanților națio
nalităților conlocuitoare, orga
nizațiilor politice, sociale și re
ligioase.

zel, precum și reprezentanți 
al Ambasadei Republicii So
cialiste România la Berlin.

Negocierile

Kampala
La Kampala, transmit cores

pondenții agențiilor de presă, 
există puține șanse ca nego
cierile de pace nigeriano-bia- 
freze să se soldeze cu o regle
mentare a conflictului militar 
dintre guvernul federal al Ni
geriei și Biafra. Examinarea 
problemei de fond înscrisă pe 
agenda convorbirilor — sista
rea ostilităților militare și res
tabilirea păcii în Nigeria — a 
evidențiat pozițiile diametral 
opuse pe care s-au situat cele 
două delegații. Potrivit agen
ției Reuter, delegația guver
nului federal al Nigeriei îm
părtășește punctul de vedere 
că negocierile de pace se pot 
desfășura în condițiile conti
nuării ostilităților militare, în 
timp ce delegația biafreză in
sistă asupra necesității sistării 
lor ca o condiție esențială a 
soluționării conflictului. Re
prezentantul biafrez a subli
niat chiar că în cazul în care 
guvernul de la Lagos nu ac
ceptă în principiu încetarea 
imediată a ostilităților, dele
gația Biafrei va părăsi masa 
tratativelor de la Kampala.

Greutăților generate de po
zițiile ferme ale celor două 
părți li s-a adăugat un ele
ment nou : dispariția lui John
son Banjon, secretarul parti
cular al lui Anthony Enahoro, 
șeful delegației guvernului fe
deral al Nigeriei.

Din Kampala se anunță că 
poliția ugandeză a intrat în 
acțiune pentru a da de urmele 
lui Johnson Banjon. Autorită
țile polițienești au oferit, du
pă cum transmite agenția. 
Reuter, 1 000 de lire ugandeze 
persoanei care ar putea fur
niza informații în legătură cu 
acesta.

La 27 mai a fost deschisă 
Ia Berlin o Expoziție organi
zată de O.N.T.—Carpați, în 
colaborare cu Biroul de 
Voiaj al R. D. Germane. Vi
zitatorii pot admira foto
grafii din diferite centre tu
ristice ale Republicii Socia
liste România.

La deschiderea expoziției 
au fost, de față directorul ge
neral al Biroului de Voiaj al 
R. D. Germane, Heinz Wen-

AGENȚIA China Nouă anun
ță că două avioane militare a- 
mericane au pătruns în spațiul 
aerian al R. P. Chineze, deasu
pra teritoriului insulelor Yungh- 
sing, Tung și Hsisha din provin
cia Guandun. Un alt avion a- 
merican a pătruns în spațiul 
aerian al provinciei Kianesu. 
Ministerul Afacerilor Externe 
al R. P. Chineze a adresat un 
avertisment în legătură cu pro
vocările comise de avioane mi
litare americane.

SUTE de studenți japonezi au 
participat, în orașul Kita din 
Insula Kyushu, la o demonstra
ție împotriva existenței aici a 
unui depozit de muniții ameri
can. La intervenția poliției, re
latează agenția japoneză Kyodo, 
au avut loc incidente violente, 
soldate cu rănirea a 23 de po
lițiști și a peste 100 de studenți.

LA MAGAZINUL Kol Bo 
Shalom din Tel Aviv a fost 
inaugurată o expoziție ro
mânească cu vînzare. La 
festivitate a luat parte Zeev 
Sharef, ministrul industriei 
și comerțului al Izraelului. A 
fost prezent Valeriu Geor
gescu, ministrul României în 

■ Izrael.
Expoziția, care ocupă o 

suprafața de 1 500 m. p., pre
zintă pi iblicului izraelian, 
diferite bunuri de consum, 
mobile, confecții și încălță
minte, obiecte de artizanat, 
ceramică și sticlărie, pro
duse alimentare.

Zeev Sharef și Alexandru 
Predescu, director în Minis
terul Comerțului Exterior, au 
rostit cuvîntări.

în incinta expoziției a 
fost amenajat un restaurant 
cu mîncăruri și băuturi ro
mânești.

EXAMENELE medicale 
care i s-au făcut Iui Philip 
Blaiberg în ultimele zile la 
spitalul „Groote Schuur“, au 
fost în întregime satisfăcă
toare, a declarat soția sa. Ea 
a arătat că scopul examinării 
a feast înregistrarea cu pre- 
ciziune a etapelor convales
cenței, pentru a se cunoaște 
fazele- de însănătoșire a u- 
nui pacient căruia i se face 
o operație de transplantare 
a inimii. După cum s-a mai 
anunțat, Blaiberg a fost che
mat, săptămîna trecută, la 
spitalul „Groote Schuur“ 
pentru un examen complet.

Agențiile de presă trans
mit că dr. Christian Barnard, 
care se găsește în Spania, a 
dezmințit zvonurile potrivit 
cărora sănătatea lui Blaiberg 
s-ar fi deteriorat.
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Hamburg: Revendicări

Lingă gara Damptor din Hamburg, se află clădirea 
principală a Universității, cu o îndelungată și prestigioasă 
tradiție. Atmosfera academică a căpătat în ultimele luni o 
notă cu totul originală. Șocantă pentru tradiționalismul ri
guros prin care se distinge și astăzi o parte a societății 
vest-germane, noua imagine este de o mare semnificație 
pentru starea de spirit a tineretului și pentru dorința lui 
de înnoire.

îngrijorare Ia viitorul lor. La ce 
Ie vor sluji diplomele ? Vor exis
ta oare suficiente slujbe pentru 
ei ? Nu sînt oare condamnați să 
vegeteze ? Iată cîteva din între
bările des repetate. Realitățile 
sociale nu sînt totdeauna de na
tură să le ofere răspunsuri li
niștitoare. Nu este deci de mirare 
că protestul studenților, ideparte 
de a se limita Ia chestiunile lor 
profesionale, îmbrățișează viața 
socială în ansamblu. Pentru ei, 
parlamentul este o instituție co
modă, destinată unor dezbateri 
formale, mai ales de cînd prin 
formarea „marei coaliții", a fost 
eliminată practic orice opoziție, 
în consecință, „opoziția extrapar
lamentară" ar fi forța motrice re
ală a unei înnoiri, 
piniei publice cu avalanșa publi
cațiilor concernului Springen 
provoacă indignarea și revolta 
studențimii.

în fine, studenții se regăsesc 
în lumea de azi cu un pronun
țat sentiment al răspunderii. Răz
boiul din Vietnam a răscolit con
știința lumii întregi provocînd și 
în rîndurile studențimii vest- 
germane o vie revolta. „Discre
panța dintre știință și umanism 
a devenit evidentă în cazul Viet
namului", spunea un lider al stu
denților. Un manifest al studen
ților socialiști proclama: 
„Dușmanii poporului vietnamez 
sînt și dușmanii noștri".

Studenții .sînt angrenați acum 
în una din cele mai mari bătălii 
politice din R.F.G., în perioada 
postbelică și anume cea împo
triva legislației excepționale, în 
care văd instrumentul pe care 
și-I pregătesc cercurile conserva
toare pentru reprimarea forți< » 
progresiste. Miercuri, această > ” 
gislație urmează să fie adoptată, 
în a treia și ultima lectură de 
Bundestag. O vijelie de acțiuni 
studențești este pe cale să se 
dezlănțuie. La Frankfurt pe Main, 
studenții au și început vi
neri să ocupe localurile univer
sității. Cei din Haidelberg și 
Mannhain au anunțat organizarea 
unei greve a foamei. Asemenea 
acțiuni organizează și studenții 
din Hamburg, oraș în care trus
tul Springer își are principalul 
său centru.

Lupta pentru reforma univer
sității, pentru un viitor scutit 
umbrele trecutului recent 
iată cîteva din preocupările 
care studenții din Hamburg,

Pereții clădirii sînt încărcațide 
afișe care anunță cele mai va
riate dezbateri în probleme de 
stringentă actualitatea. Fie că 
este vorba de aspecte ale vieții 
universitare sau ide gravele pro
bleme care confruntă astăzi Ger
mania Federală, energia și pasi
unea tinerească dau dezbaterilor 
o vioiciune și o efervescență de
osebite. în răcoarea serilor, par
cul din imediata apropiere a 
coloanelor ce străjuiesc clădirea 
universității se integrează organic 
în peisajul devenit familial al 
tumultoaselor dezbateri studen
țești. M-am regăsit adesea în ve
cinătatea acestor tribune, im
provizate Ia marginea străzii pe 
care am locuit timp de o săp- 
tămînă, și am încercat senzația 
unui spectacol bizar în aparen
ță, cu varietatea surprinzătoarea 
unei asistențe în care distingeai 
fețele încordate de un efort in
telectual alături de exemplarele 
„hippies" împodobite cu pletele 
lor „protestatare". Manifestele 
Kuratoriului „Notstand der De
mocrație", publicația „Zur Sa- 
che" (care se subintitulează 
„Actualități din Universitate și 
Societate") și numeroase foi vo
lante de circumstanță circulă în 
mulțime. Ici și colo, oratori pa
sionați atrag interesul celor pre- 
zenți prin cuvîntări improvizate 
sau chiar adevărate dizertații. La 
aceste întruniri vin de multe ori 
ziariști și oameni de cultură care 
își confruntă părerile în simpo
zioane ad hoc.

Ce animă, pe deasupra întregii, 
acestei varietăți, gîndurile și 
preocupările studenților ? Din
repetatele discuții pe care le-am 
avut reiese limpede că preocu
parea primară se referă Ia starea 
învățămîntului superior care în 
multe privințe rămîne ancorat 
într-o tradiție ce datează de mai 
bine de un secol. Organizarea în
vățămîntului este arhaică — spun 
studenții și mulți dintre dascălii 
lor. Planurile de învățămînt nu 
reflectă întotdeauna dezvoltarea 
impetuoasă a științei. în universi
tăți au fost de multe ori inter
zise orice fel de discuții politice, 
deși studenții, băieți și fete între1 23—30 de ani, sînt cetățeni care 
ar trebui să-și aducă o contribu-
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de pregătire a celui | 

de al IX-lea Festival I
Luni, la Consiliul de Miniștri 

al Republicii Populare Bulga
ria a avut loc o ședință a Co
mitetului național de pregătire 
al celui de-al IX-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Stu
denților, pentru solidaritate, 
pace și prietenie, care va avea 
loc în luna iulie la Sofia. La 
ședință au luat parte condu
cători de partid și de stat în 
frunte cu Todor Jivkov, preșe
dintele Consiliului Miniștri 
al R. P. Bulgaria, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele de onoare al Comite
tului Național Bulgar.

Ivan Panev, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C.D., ministru cu 
problemele de tineret și sport, 
a prezentat o expunere în le
gătură cu pregătirile care se 
fac la Sofia și în alte orașe 
unde vor avea loc manifestări, 
în cadrul festivalului.

Luînd cuvîntul, Todor J 
kov și-a exprimat speranța_
toate lucrările de pregătire in
cluse în plan vor fi terminate 
la timp, asigurîndp-se condiții 
optime de desfășurare a Festi
valului.
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Jiv- I
3 că I

ție importantă la bunul mers al 
treburilor publice. Contactul 
dintre elevi și profesori este ex
trem de sporadic în afara o- 
relor de curs. Studenții se plîng, 
de asemenea, de condițiile de 
existență și de muncă, de carac
terul necorespunzător și de insu
ficiența localurilor. De pildă, la 
Hamburg, cele 500 de locuri în 
laboratoarelor facultăților poli
tehnice sînt insuficiente pentru 
cei 2 200 de studenți care Ie 
frecventează.

Factorii de conducere din 
R.F.G. declară că își dau seama 
de justețea revendicărilor stu
denților. Ei sînt de acord că 
este necesară o reformă a învâ- 
țămîntului universitar și o 
promit. Chiar în Bundestag avea 
loc o dezbatere aprinsă în aceas
ta problemă. Dar reforma nu ve
de încă lumina zilei. Cauzele 
sînt multiple: „Moara aparatu
lui de stat vest-german macină 
foarte încet" — încerca să-mi ex
plice un ziarist. „Un obstacol de 
seamă îl constituie lipsa unui mi
nister federal al educației națio
nale. Problemele de învățămînt 
public sînt de resortul Landuri
lor și constituie ultimul lor pri
vilegiu" — îmi spunea un pro
fesor, arătînd că această difuzi
une a autorității în domeniul în- 
vățămîntului face încă și mai 
dificilă reformarea sistemului u- 
niversitar în virtutea unei con
cepții unice și modeme. De alt
fel, nici mișcarea studențească nu 
dispune de o claritate suficientă 
pentru a înainta o idee închega
tă asupra a ceea ce ar trebui 
să devină universitatea vest-ger- 
mană. Deseori, se întîmplă ca pe 
lîngă idei juste, realiste, să fie 
lansate și formule ce nu vizează 
decît violența gratuită. „Nemul
țumirea obiectivă, înverșunarea 
și indignarea față de ceea ce 
există — spunea profesoral Ernst 
Bloch, cunoscut filozof și 
sociolog vest-german, sînt evi
dente. Dar sare în ochi ciudata 
neclaritate și nevizibilitate, ab
sența caracterului concret a ce
ea ce constituie obiectivul lup
tei".

Universitatea este prezentul 
existenței lor; Dar studenții de 
astăzi se gîndesc intens și cu

orța motrice 
i. Intoxicarea o-

de

pe
---------------—ca 

și cei din întreaga Germanie oc
cidentală, Ie au în momentul de 
față.

I. MANEA 
Hamburg, mai 1968

Convorbirile de la Paris
întîlnirea de luni între repre

zentanții oficiali ai R.D. Viet
nam și S.U.A. a spulberat zvo
nurile lansate chiar de oficialită
țile americane de la Paris 
Harriman ar avea intenția 
prezinte în cursul acestei ședințe 
„idei noi". Făcînd bilanțul dis
cuțiilor, purtătorul de cuvînt al 
delegației nord-vietnameze, Ngu
yen Thanh Le a arătat că și 
de data aceasta delegația ame
ricană a continuat să eludeze 
cererea legitimă a poporului vi
etnamez și a opiniei publice 
mondiale privind încetarea ne
condiționată și imediată a bom
bardamentelor și tuturor actelor 
de război împotriva R. D. Viet
nam, pentru a se putea tjece în 
continuare la discutarea celorlal
te probleme interesînd cele două 
părți.

în cursul ședinței, care a du
rat peste patru ore, reprezentan
tul R. D. Vietnam, Xuan Thuy, 
a arătat că convorbirile nu au 
dat pînă acum nici un rezultat.

„Vietnamul — a spus el — are 
o istorie de patru milenii și

că 
să

glorioasă tradiție de luptă îm
potriva agresiunii. Vietnamul re
prezintă un singur tot, poporul 
vietnamez constituie un singur 
tot, nimeni nu are dreptul să-1 
dividă și nimeni nu va putea fa
ce nici odată acest lucru. Popo
rul vietnamez nu a venit nici o 
dată să semene tulburări în 
S.U.A. și nici să aducă prejudicii 
cetățenilor lor, care se află de 
cealaltă parte a Pacificului. Dar 
din moment ce S.U.A. au venit 
să atace Vietnamul, orice vietna
mez are dreptul să le combată, 
și acest lucru indiferent pe ce 
porțiune a teritoriului scumpei 
sale patrii.

în cuvîntarea sa, Harriman, 
reluînd vechile argumente ale 
diplomației americane, a propus 
încă odată restabilirea zonei de
militarizate, sub supravegherea 
Comisiei internaționale de con
trol, și a unui „mecanism de ins
pecție" care să includă reprezen
tanți ai unor state din Asia.

Viitoarea întrevedere între ce
le două delegații a fost stabilită 
pentru ziua de vineri.

U.R.S.S. Expoziția realizărilor economiei naționale 
din Moscova

îngrijorări
Ia Whitehall

Dezbaterile din Camera Comunelor pe marginea proiectului eu- 
pr.etu.ri saIarii a reous în discuție viUo- ru.î Mțtldului inirapst, al actualului cabinet, precum și al premieru- 

,"i'VJteon> actualul uuvem laburist pînă în 1971, cînd ii
expira mandatul ? Sau, daca guvernul se va menține, aceasta se va 
tace cu sau făra_ Wilson in fruntea sa ’ Iată cîteva întrebări cărora 
mulți incearca sa le găsească răspunsuri.

Loviturile primite de Harold Wilson în ultima vreme s-au succe- 
dat intr-un ritm rapid : înfrîngerile din alegerile municipale, puter
nicele greve ale metalurgiștilor, trecerea lui Emmanuel Shinwell, 
unul dintre cei mal înflăcărați adepți ai săi, în tabăra criticilor, ata- 
cui Iui Cecil King care i-a cerut să demisioneze ș.a.

Văzînd aceasta, o bună parte dintre laburiști au găsit că este mo
mentul să se descotorosească de Wilson pentru a „salva partidul", 
însuși Șhinwell a declarat că acționează în numele acestei lozinci. 
„Cred în viitorul partidului laburist", a spus el, dar pentru a se asi
gura acest viitor Wilson trebuie să plece". TIMES cere si el același 
lucru, în timp ce SUNDAY TELEGRAPH scrie : „Intr-o oarecare 
măsură lucrurile se petrec ca și cum țara n-ar mai avea prim-mi- 
nistru“. Aceasta pentru că Wilson este înconjurat de miniștri circum- 
specți și el nu mai poate conta astăzi pe adevărați prieteni. Chiar și 
Richard Crosșmann și Barbara Castle pot urma exemplul lui Shin- 
well, „dacă sînt convinși că cel mai important lucru este salvare» 
partidului".

Ca de obicei, însă, premierul nu s a arătat impresionat și și-a or
ganizat contraofensiva mizind tocmai pe situația în declin a parti
dului laburist în ansamblul său. Se știe că sondajele de opinie indi
că un serios avans al conservatorilor. Se spune oă dacă astăzi ar 
avea loc alegeri generale, din cei 350 de deputați laburiști intre 150 
și 180 și-ar pierde mandatul, știind aceasta, premierul Wilson dis
pune de un atu înseninat: el poate oricind să amenințe pe „rebelii- 
din propriul său partid cu dizolvarea parlamentului și cu organiza
rea de noi alegeri. Cum ele ar fi, în prezent, pierdute cu siguranță 
de Partidul Laburist, o asemenea eventualitate nu apare prea sedu
cătoare pentru deputății acestui partid care — în ciuda tuturor ava
tarurilor — au în prezent asigurată calitatea de aleși ai națiunii dar 
care ar putea-o pierde foarte ușor într-o nouă înfruntare. De altfel, 
afirmă LA LIBRE BELGIQUE, se pare că însuși atacul Iui Cecil 
King i-a folosit primului ministru, întrucit parlamentarilor nu le 
place să dea impresia că au cedat presiunilor din partea magnaților 
presei.

în aceste condiții, e greu dc presupus că „rebelii” vor putea facf» 
și altceva decît declarații. Căci pentru a-I înlătura pe premier tre
buie ca majoritatea colegilor săi să refuze a mai acționa sub ordi
nele sale și ca deputății laburiști să voteze cu o mare majoritate îm
potriva lui. Ceea ce nu se întrevede în prezent. Mai mult chiar, votul 
de marți noaptea pare să fii „liniștit spiritele", restabilind autorita
tea lui Wilson căci în afară de majoritatea confortabilă de 35 de vo
turi cu care s-a adoptat în cea de a doua lectură proiectul guverna
mental, ceilalți laburiști s-au abținut, neducînd „rebeliunea" pînă la 
a vata împotrivă. Avertismentul premierului n-a rămas, deci, fără 
rezultat.

Exprimînd punctul de vedere al liberalilor, GUARDIAN venea zi
lele trecute în ajutorul primului ministru, susținînd că „nimic nu 
justifică abandonarea puterii de către guvern" care, dispunînd de 
o majoritate importantă, „dacă nu cedează panicii, poate și trebuie 
să continue, căci o soluție conservatoare va fi mai rea decît cea ac
tuală".

Ieșirea cu bine a lui Wilson din încercările ultimelor săptămîni 
nu-i asigură însă o stabilitate perpetuă. Totul depinde de evoluția 
evenimentelor, mai ales pe plan economic. Căci, scrie LA LIBRE 
BELGIQUE, „în realitate politica de austeritate și de blocare a sala
riilor este profund impopulară". Se vorbește, apoi, de o nouă deva
lorizare a lirei și, în general, de o nouă criză economică și financiară. 
Dacă aceasta se produce, susține ziarul amintit, premierul britanic 
va trebui să se retragă fără întîrziere.

ION D. GOIA
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