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Ieri a început activitatea pe

Șantierele Naționale ale Tineretului

EMIL CREȚESCU, 
XI-a A :

Cronica vie a muncii voluntar-patriotice, devenită simbol 
al dragostei de muncă a tineretului, al elanului său patriotic, a 
consemnat ieri, 17 iunie, un eveniment cu largi și multiple semni
ficații : reluarea unei tradiții menite să ofere tinerilor noi posibi
lități de a-și lega numele de realizarea unor mari și durabile edificii. 
Au fost inaugurate, într-o atmosferă de puternică însuflețire, ȘAN
TIERELE NAȚIONALE ALE TINERETULUI. Prezenți în punctele de în- 
tîlnire a tinerilor brigadieri, pe magistrala București-Pitești, pe 
Șantierele șoselelor Cîmpina-Comarnic, Bumbești-Livezeni, Baia 
Sprie-Sighet, pe cel al viitorului aeroport de la Otopeni, reporterii 
noștri încearcă să redea, în măsura în care cuvintele reușesc să 
exprime dimensiunile reale ale sentimentelor trăite, impresiile din 
această primă zi de activitate.
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Proletari din toate țările, uniți-vă!

Apelul lansat de C.C. al U.Ț.C. 
m-a cucerit de la bun început. 
Pentru mine, acesta este primul 
contact adevărat cu viața. Dăm 
piept cu o muncă pe care n-am 
mai făcut-o pînă acum. Vom ieși 
din această încercare mai căliți, 
mai capabili.
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Primirea de către tovarășulENTUZIASMULUI TINERESC
a ambasadorului Olandei

înaintașilor

cl. a

PLA

TUDOR VRÎNCEANU, cl. a
X-a E :

Și din nou, „Răsună Valea / De Ia Bumbești la Livezeni

Foto : O. PLEC AN

Tovarășul Nicolae Geaușes- 
cu, președintele Consiliului de 
Stat, al Republicii Socialiste 
România, a primit luni, 17 iu
nie 1968. pe ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al

Olandei la București, Joost 
Haverkorn van Rijsewijk, în 
legătură cu plecarea sa defi
nitivă din țara noastră.

Primirea s-a desfășurat In
tr-o atmosferă cordială.

Sîntem toți la un loc, împreu
nă, mai mult decît la orele de 
clasă. Mă gindesc de pe acum 
că cele două săptămîni vor trece 
prea repede. Dar, pînă atunci, 
mai sînt doua săptămîrtț.

RADU GEORGESCU, 
XI-a B :

Astăzi, în prima zi de muncă, 
am fost numit comandant de e- 
chipă. M-am simțit mîndru cînd 
am rostit prima comandă : — E- 
chipa nr. 3 — adunarea! Știu 
însă că această dovadă de încre
dere mă obligă foarte mult.

Petrești, 17 iunie 1968. Un 
punct pe întinsul viitoarei pan
glici de beton care, coborînd ver
tiginos de pe planșele arhitecților 
în realitate, reduce la ritmurile 
moderne distanța dintre două 
mari orașe ale patriei. Petrești — 
un punct de lucru pe viitoarea 
magistrală București—Pitești, este 
astăzi martor exuberantei și des
toinicei prezențe a tinerilor țării, 
ca pretutindeni acolo unde este 
nevoie de elanul și îndemînarea 
lor. S-a deschis astăzi aici unul 
din șantierele naționale de mun
că voluntar-patriotică ale tinere
tului.

Cuvîntul inaugural este rostit 
de tovarășul Ion Bucur, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Dîmbovița al U.T.C. Relevînd 
semnificația și cinstea ce revine 
brigăzilor nr. 2 și 3 Dîmbovița de 
a începe primele acțiuni de mun* 
că voluntar-patriotică pe acest 
mare șantie* al țării, vorbitorul a 
transmis din partea biroului co
mitetului județean U.T.C. felici
tări și le-a urat spor la muncă.

Clipe solemne alternează fi
resc cu izbucnirile spontane de 
bucurie. Moment solemn : Tova
rășul ION ILIESCU, prim-secre- 
tar al C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tineretului, 
prezent la festivitate, salută cu 
căldură pe brigadierii acestui nou 
șantier, subliniind dimensiunile și 
înaltele semnificații morale ale 
activității pe care o vor depune, 
alături de constructorii șoselei 
București—Pitești, mîntjria pe 
care o simt toți tinerii ce conti
nuă, la orașe și sate, în nenumă
ratele șantiere ale muncii volun
tar-patriotice, tradițiile născute 

.în urmă cu 20 de ani, la Bum
bești-Livezeni, Salva-Vișeu, Lun
ca Prutului, pe alte șantiere ale

Modernizări feroviare
Cele trei gări ale municipiului 

Oradea cunosc pulsul moderniză
rilor ce a cuprins de altfel întreg 
orașul. Noile obiective industria
le din zona de vest, fabrica de 
zahăr, fabrica de mobilă, solicită 
un trafic feroviar intens. Spre a 
putea satisface acest trafic, capa
citatea gării Oradea vest va fi 
extinsă în prima etapă cu trei li
nii în antestație. Alte linii colec
toare, ce vor asigura legătura cu 
Stația Episcopia Bihor, se află în 
stadiul filial. Tot aici se execută 
ultimele lucrări la instalațiile de 
centralizare electrodinamică. La 
sfîrșitul acestor lucrări numărul 
liniilor stației Oradea vest se vor 
ridica la 11. Recent, vor începe 
și lucrările de modernizare a gă
rii centrale din Oradea care va 
deservi doar traficul de pasageri.

C. BEJAN

Ura, am descoperit reme
diul în minunatul, nemaiau
zitul, de mult așteptatul 
„efect placebo". Te doare o 
măsea ? Vai ce iluzie. Cel 
puțin pe jumătate te minți 
singur. Ceea ce crezi că e o 
durere, nu e. E cu totul și 
cu totul altceva, e un fel de 
memento al dinților pe 
care-i porți în gură : folo
siți, deci, cu încredere, pasta 
super, Super-cristal: odo- 
rantă, dezinfectantă. tentan
tă. Te calcă pe bătătură în 
înghesuiala mașinii vecinul 
care stă ca și tine într-un pi
cior ? Te doare ? Vai ce ilu
zie I „Efectul placebo". a- 
mintește-ți „efectul place
bo" ! Bătătura maltratată e 
un capriciu al dumitale, e 
un fel de n-ar mai fi. Folo
siți cu încredere cursa 36

a

reconstrucției patriei. Aplauze u- 
nanime subliniază cuvintele prin 
care tovarășul ION ILIESCU, își 
exprimă convingerea că cei 300 
de tineri de la Petrești, asemenea 
tinerilor din celelalte puncte de 
lucru de pe șantierul primei au
tostrăzi românești și de pe alte 
șantiere ale țării, se vor dovedi 
demni de tradițiile organizației, 
de faptele înaintașilor. Și din 
nou un moment solemn. Brigăzii 
nr. 3 Dîmbovița i se înmînează 
drapelul.

Faptele și atmosfera s-au 
petat aidoma și la Ciorogîrla, un 
alt punct de lucru pe aceeași au
tostradă, unde vor munci 103 e- 
levi ai liceului „Dimitrie Bolinti- 
neanu“ din Capitală.

Și la Otopeni, unde 100 de e- 
levi de la Școala profesională 
Galvani, din Sectorul 2, vor par
ticipa la vastele lucrări pentru a-

N. ARSENIE

(Continuare în pag. a IV-a)

MIRCEA ALEXEANU, cl. 
X-a E :

Sîntem ferm hotărîți să conti
nuăm lucrul în același ritm pînă 
la sfîrșit. Am și inițiat, deja, în
treceri intre echipe, intre briga
dieri. Vom 'termina toți învingă-

ALEXANDRU ROMAN, cl. 
a XII-a D:

O voce a strigat, undeva, în 
spate : Adunarea ! Și a pornit 
grăbit spre locul unde alergau 
toți, fără să apuce să ne mai 
spună ceva.

Intre retribuția și valoarea
creației științifice - 
o legătură directă

CEBO

tu cîmp recolta
se scutură, 

în sat se țin ••• 
ședințe

Declanșată și în județul Pra
hova mai timpuriu decît în anii 
trecuți, campania de recoltare a 
păioaselor din această vară a și 
înregistrat primele rezultate. De 
pe două mii și ceva de hectare 
cu orz — recolta a fost deja 
strînsă. La cooperativele agricole 
din Valea Călugărească, la Dîr- 
vari, Dumbrava și altele combi
nele echipate cu colectoare de 
strîngerea plevei, lucrînd cu toa
tă capacitatea, recoltau sîmbătă 
ultimele suprafețe de orz. In 
urma lor, presele, balotînd paie
le, eliberau terenul în vederea 
pregătirii însămîpțării culturilor 
duble. Perfect reglate, tăind paie
le foarte aproape de sol, combi
nele lucrau din plin și la Moș

neni, Poenarii Burchii și în alte 
localități.

...Ne oprim pentru mal mult 
timp la cooperativa agricolă din 
Puchenii Mari unde, atrage aten
ția o combină ce staționează fără 
tractor în mijlocul unui lan de 
orz. Cele cîteva brazde de spice 
secerate manual, care au permis 
intrarea combinei în lan, de două 
zile sînt împrăștiate de vînt pînă 
în șanț și dincolo, în drum. Pe 
unde trecuse combina, alte dîre 
de spice. La sediul cooperativei 
primim lămuririle: „Am recoltat 
pînă ieri 28 hectare și mai avem 
numai 22. Azi pînă Ia ora prîn-

N. COȘOVEANV

(Continuare In pag. a IV-a)

IN PAG. A 2-A;
• Social și indivi

dual

• „Soarta muzicii 
românești în 

școală se hotă
răște"

• Ochii doctorului
King

Pînă la 13 mai anul curent, la 
Uzinele. „Steagul roșu" din Bra
șov lucra ca tehnician Lăzăroiu 
Hoția din strada Lungă nr. 54. A- 
cum nu va mal lucra pe o peri
oadă de un an și șase luni, peri
oadă pe care și-o va petrece în- 
tr-un penitenciar. Cauza ? In sea
ra zilei de 10 mai, după ce a luat 
salariul s-a dus împreună cu dlți 
opt tovarăși de muncă să cinsteas
că cîte un păhărel la restaurantul 
Pescăruș. De la orele 19 pînă la

Principiul retribuirii după 
cantitatea și calitatea 
muncii prestate este ca
racteristic orînduirii so
ciale în care trăim.

Traducerea în practică a 
acestui principiu presupune 
posibilitatea de a se putea 
aprecia nemijlocit cantita
tea și calitatea muncii.

Această apreciere nu este 
însă întotdeauna ușoară, 
deoarece procesul muncii 
este în general complex. 
In cazul în care acest pro
ces este o succesiune de 
operații determinate și are

Prof, universitar 
RADU VOINEA

membru corespondent al 
Academiei, secretar general 
al Academiei Republicii 

Socialiste România

ea rezultat obiecte mate
riale concrete, aprecierea 
cantității și calității muncii 
nu este dificilă.

Există însă anumite ac
tivități a căror apreciere 
este mult mai dificilă. 
Printre acestea

munca de cercetare știin
țifică. Operațiile pe care 
cercetătorul trebuie \ să le 
facă în acest proces com
plex de muncă necesită 
deosebite eforturi psihice 
și în general nu sînt cu
noscute dinainte. Adesea 
sînt necesare numeroase 
tatonări care nu reușesc 
întotdeanua și rezultatele 
obținute nu pot fi conside
rate în general proporțio
nale cu munca depusă sau 
cu timpul folosit în cerce-

prin inamicii dumneavoastră 
personali ! E singurul mod 
urban de a vă dovedi bună
tatea ruptă, ca și bătaia pă
rintească, din rai. Televizo
rul Intim v-a lăsat „mască"? 
Tot „placebo" ne scoate din 
încurcătură ca un mirific 
„evrika". Rostiți după mine 
catrenul publicitar : „în fa
milie toți știm / Serile ne 
regăsim / Și ce bine ne 
simțim / Cu un televizor 
Intim !“ Simplu ca bună ziua, 
„placebo" face minuni, „pla
cebo" nu trebuie să lipseas
că din intimitatea nici unui 
om modern. Te critică șeful 
de te face maioneză, scoți 
„placebo" din buzunar, as
piri puternic și te trezești 
bine dispus ; dispus chiar să 
afirmi cu mina pe inimă des
pre papara încasată că a fost 
un neuitat festin care înda
torează, care angajează,

V. ARACHELIAN

(Continuare în pag. a IV-a)
Continuare în pag. a V-a)

DIN SALA PAȘILOR PIERDUȚI

orele 22 cînd se sfîrșea programul 
localului, cei nouă „eroi" au con
sumat 50 de sticle de bere. Cum 
mintea fiecăruia se înfierbîntase 
și trebuia stinsă tot cu „lichid", 
grupul n-a vrut să părăsească lo
calul și a cerut să fie din nou ser
vit. La insistențele personalului 
din restaurant, grupul a răspuns 
cu injurii. Nevoiți să facă ordine, 
conducătorul unității a recurs la 
ajutorul milițianului de serviciu.

Dar în loc să facă ordine, pluto
nierul Mihai Tudor s?a trezit 
trîntit la pămînt în urma unei 
directe de dreapta trimisă de teh
nicianul Lăzăroiu Horia. Soția sa, 
ingineră chimistă la aceeași între
prindere, l-a așteptat cu masa 
pînă la miezul nopții însă soțul 
nu i s-a mai întors. I se ca în
toarce peste un an și șase luni, 
timp în care acesta va medita, 
sperăm, asupra faptelor comise și 
mai ales, asupra felului cum va

trebui să se comporte după ispă
șirea pedepsei.

In postura de „leu" s-a aflat 
pe data de 14 mai a.c. șeful de 
echipă de la Energo-qonstruc- 
ții Brașov — Constantin Andrei.

Avînd muncă de teren, acesta 
s-a gîndit că poate face terenul și

Desen de DORIN DIMITRIV 
intr-o circiumă. Și astfel după ce 
semnează condica de prezență de 
la întreprindere se „repede'* să 
semneze și condica de la „biseri
cuță". Dar aici condica se sem-

ST. I. GANESCU

(Continuare în pag. a IV-a)
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Raiul caprelor 
fi al oilor

VIORICA ȘOAITĂ, profe
soară, Racovițeni-Buzău : Pe 
teritoriul comunei noastre a 
existat un monument de 
tipul celui de la Mărășești 
cotat chiar al doilea după a- 
cesta. Noi, cei din generația 
actuală n-avem cum să ve
dem acest lucru — decît din 
fotografii sau privind ruine
le. Mergem însă de multe ori 
aici, ascultăm cu emoție is
torisirile bătrînilor. La ziua 
lor. pionierii depun coroane 
de flori. Aici au loc pro
grame artistice interesante, 
amenajăm împrejurimile. 
Dar ce folos ? Florile așeza
te și îngrijite cu pioșenie, 
sînt făcute una cu pămîntul 
de oile și caprele satului — 
singurele stăpîne ale acestor 
locuri.

Talente de mîlne î
CORNEL MORARTJ, pro- 

fesor, liceul nr. 1. Făgăraș : 
Recent, pe scena Casei de 
cultură s-a jucat piesa „Nota 
zero la purtare" în interpre
tarea unui grup de elevi de 
la liceul nostru. Știu că nu 
sîntem singurii, știu că ase
menea manifestări sînt în 
tara noastră cu miile. Am ți
nut totuși să aduc la cunoș
tință știrea „Scînteii tinere
tului" întrucît mi se pare 
o realizare deosebită. Comu
nicarea cu sala a funcționat 
ireproșabil, montarea, care 
a aparținut elevilor, a căpă
tat aprobări și elogii unani
me. Cum era și firesc, jocul 
tinerilor actori a impresio
nat prin sinceritate, prin 
vervă contagioasă și printr-o 
spontană adaptare la exigen
tele spectacolului. A impus 
mai ales lipsa de teatralitate, 
de retorism. De menționat: 
toți interpretii sînt buni și 
foarte buni la învățătură.

PSEUDORNTINOMll

SOCIAL Șl

Soarta muzicii românești

in școală se hotărăște

Porțile gîndurilor
Foto: FLORIN PARASCHIV

— IOSIF SA VA i Am asistat 
acum cîteva zile la un excelent 
concert școlar. Impunătoarele 
formații ale elevilor Liceului de 
muzică nr. 1 ne-au demonstrat 
nu numai rolul imens pe care-1 
poate avea corul școlar în forma
rea unor viitori muzicieni, ci și 
în cultivarea în rindul tinerilor 
care vor îmbrățișa cele mai di
verse profesiuni, a dragostei pen
tru artă, pentru valorile culturii 
muzicale naționale.

— COSTIN MIEREANU: 
Problema ansamblurilor corale 
școlare mi se pare de stringentă 
actualitate educativă. Și a sosit, 
cred, momentul în care în suita 
colocviilor noastre să ne oprim 
asupra mijloacelor de populariza
re a muzicii în rindul tineretului 
școlar, de educație estetică a ele
vilor.

— I. S.: „Soarta muzicii româ
nești în școală se hotărăște" — 
scria în urmă cu cîteva decenii 
Dumitru Kiriac.

— C. M.: îndemnul și-a păs
trat din plin valabilitatea.

— I. S.: Mi-aș explica în par
te criza de tineri la unele specta-

cole muzicale tocmai prin neîn
țelegerea de către forurile noastre 
administrative — muzicale a a- 
cestui profund îndemn. în paran
teză fie spus mi s-a relatat că la 
Iași la recitalul unuia din cei mal 
mari pianiști ai țării, a cărui pre
zență este așteptată cu multă 
nerăbdare în orice centru muzi
cal al lumii au fost prezenți doar 
5—6 auditori.

— C. M.; Prin neînțelegerea 
îndemnului lui D. Kiriac mi-aș 
explica, de asemenea, multe din 

. carențele pe care le întîlnim în 
activitatea de educație muzicală, 
a tinerilor, lipsa de receptivitate,

de selecție, de bun gust a 
tineri în fața autenticelor

INDIVIDUAL TELEVIZIUNE

Reclamă î Da I 
Dar pe drept

ALEXANDRU NITA, Si
biu : Dragă tovarășe redac
tor șef, rog să-mi fie iertată 
îndrăzneala dar am»apelat 
la acest mijloc întrucît nu 
văd răsplată mai mare adu
să unui om care-ți face un 
bine decît aceea de a-1 face 
cunoscut și celorlalți semeni 
ai noștri. Soția mea. în vîr- 
stă de 55 ani, a suferit acum 
5 ani un „accident vascular" 
la cap. Urmări : paralizarea 
părții stingi a corpului. Prin 
multe spitale a umblat. La 
începutul lui februarie 1968 
am internat-o însă la sana
toriul de boli cronice-Cernâ- 
vodă. Rezultatul — surprin
zător. După 5 ani a părăsit 
patul mergînd singură. Mul
țumiri din suflet directorului 
sanatoriului (Theodor Buscă), 
doctorului Boris Dunăreanu 
și personalului auxiliar, care 
n-au precupețit nici un efort.

Drum bun în viațâl
IULIAN SIȘU, ing. Grupul 

școlar chimie Brăila : La 
ora cînd, probabil, vor a- 
părea aceste rinduri 313 
muncitori calificați în ra
mura chimiei. 16 tehnicieni 
și 164 maiștri se află său vor 
fi în scurta vreme în labo
ratoare. la pupitre de co
mandă. în hale noi si spați
oase conducînd complexe 
procese tehnologice. Sînt ab
solvenți ai școlii noastre * și 
nu stăm nici o clipă la în
doială că acolo unde vor fi 
repartizați vor ști să aplice 
ceea ce au învățat pe bănci
le școlii. Emoția lor e desi
gur mare în aceste ultime 
zile de școală. Dar si mâi 
mare e bucuria profesorilor 
care simț că au plămădit cu 
grijă un aluat și așteaptă 
să-i vadă de abia de acum 
înainte roadele.

Rubrică realizată de
I. RODEA

Puține sînt ideile care să se 
fi bucurat de-a lungul timpuri
lor de o atenție atît de mare în 
cadrul tuturor sistemelor, doc
trinelor, teoriilor despre societa
te, om sau produsele cele mai 
diferite ale spiritului ca exami
narea noțiunii polare puse în 
fruntea acestui articol. Lucrul 
ni se pare explicabil și justifi
cat nu numai datorită ariei lor 
largi de răspîndire, faptului că 
sub forme specifice ele pot fi 
întîlnite peste tot, ci și datorită 
implicațiilor — uneori extrem 
de directe — pe care le au în 
viața oamenilor, atingînd adesea 
interesele sau pozițiile funda
mentale.

Riguros vorbind, socialul și 
individualul constituie o relație 
dialectică și în acest sens nu 
sînt coincidente niciodată, nu 
numai în sensul că întregul nu 
se confundă cu partea, dar și că 
aceasta din urmă are întotdeau
na o individualitate relativ au
tonomă, iar uneori chiar opusă 
celei dintîi. Avem de-a face 
deci — vorbind în general — cu 
polii unei relații contradictorii, 
nu odată chiar de neîmpăcat și 
în acest sens ar putea stîrni ne
dumeriri discutarea lor printre 
falsele antinomii. Șl totuși, 
după cum vom vedea în decursul 
analizei concrete, opoziția ire
ductibilă și absolută dintre so
cial și individual este practic 
imposibilă, cazurile pe care le 
vom discuta dovedind că în fie
care situație în parte lucrurile 
sînt relative, condiționate, limi
tate la un anumit cadru șl im
posibile în afara lui. De altfel 
întrepătrunderea acestor cate
gorii este atît de strînsă încît și 
pe plan abstract absolutizarea 
contradicțiilor ce pot interveni 
între ele este cu neputință.

Cum era și firesc relația so
cial-individual a apărut în pri
mul rînd în sfera relațiilor eco
nomice și politice unde existenta 
exploatării, a folosirii unor in
strumente sociale cum este sta
tul și dreptul, a evidențiat cioc
nirea de neîmpăcat între Inte
resele marii majorități a Indi
vizilor și clasele sau instituțiile 
dominante care apăreau ca re- 
prezentînd întreaga Societate. 
Aparența era însă înșelătoare, 
opoziția nu exista între individ 
și o societate abstractă, ci între 
poziții sociale precis determina
te care permiteau libertatea ce
lor puțini, limitînd-o sau anu- 
lînd-o pe cea a majorității. 
Schimbarea radicală a relațiilor 
de producție, transformarea in
strumentelor statale și juridice 
în exponenți ai intereselor ma
jorității, a dus la o coresponden
ță între polii relației individ-so- 
cietate, fără a anihila însă neco- 
incidențele, chiar unele contra
dicții.

Libertatea economică și poli
tică dobîndită în socialism a do-
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vedit în modul cel mai convin
gător că opoziția indlvid-socie- 
tate în general era o pseudo-an- 
tinomie și că discuția trebuie să 
cerceteze întotdeauna în mod 
concret despre care indivizi și 
ce fel de societate este vorba. 
Din păcate despre libertate se 
discută adesea în mod abstract 
și, susținîndu-se teza marxistă 
după care socialismul permite 
dezvoltarea nestlngherită a e- 
senței umane, se crede uneori că 
acest proces se întîmplă în mod 
automat, fără intervenția activă 
și creatoare a maselor celor mal 
largi.

Largul proces de perfecționare 
a mecanismului vieții noastre 
sociale inițiat de Conferința Na
țională a P.C.R. arată însă că gă
sirea celor mai nimerite căi de 
integrare â individului în socie
tate, dezvoltarea liberă și demo
cratică a vieții sociale sînt uh 
proces dinamic, realizat în prac
tica socială largă și nu un lucru 
care se realizează de la sine, în 
mod spontan. în cadrul acestui 
proces termenii relației se ar
monizează fără a se confunda, 
dovedind însă intima lor legă
tură exprimată atît de pregnant 
încă de Lenin cînd spunea că a 
fi liber nu înseamnă a fi inde
pendent de societate ci dimpo
trivă a te raporta la ea.

Dacă valențele principale ale 
relației social-individual se gă
sesc în sfera economicului și po
liticului ar fi însă profund gre
șit să-i ignorăm rolul în dome
niul eticului. De altfel, proble
ma liberului arbitru al individu
lui în actele sale este veche și 
ea a căpătat în istoria gîndirii 
numeroase răspunsuri. Epoca 
modernă cunoaște în acest sens 
atît încercări de a pune societa
tea deasupra individului stri- 
vindu-i personalitatea, păreri u- 
topice despre o pretinsă liberta
te absolută a individului, cît și 
neliniștea existențialistă a impo
sibilității de a opta în fața că
reia s-ar afla omul.

Soluția eticii marxiste la în
trebările care se pun în epoca 
noastră în legătură cu acest ra
port atît de complex se strădu
iește să evite unilateralizările de 
acest fel, subliniind faptul că 
libertatea etică e în ultimă in
stanță determinată socialmente, 
dar că ea este în indisolubilă 
legătură cu personalitatea, tră
săturile de caracter, calitățile și 
defectele indivizilor. în centrul 
atenției noastre se află nu un 
tot amorf și nediferențiat, ci 
indivizi concreți, reprezentîn- 
du-și categoria socială, grupul, 
clasa, societatea, dar exprimîn- 
du-se în aceste coordonate pe 
sine. O analiză științifică, ca și 
o dezbatere etică în viața obiș
nuită nu poate să facă deci ab-

ștracție de parametrii sociali al 
problemei, dar nici nu se poate 
limita la ei, considerînd că indi
vizii sînt simple megafoane a 
unor tendințe sau poziții.

O față cu totul specifică la 
problema discutată în cazul ar
tei. Fiind vorba de unicate se 
susține adesea că operele nu pot 
fi discutate decît în sine, că ele 
se bucură de o autonomie depli
nă și că intervenția oricăror 
factori exteriori este aici de ne
dorit. Specificitatea domeniului 
permite într-adevăr la prima 
vedere o asemenea concluzie, ba 
mai mult chiar, însăși investiga
ția analitică a obținut rezultate 
însemnate atunci cînd s-a aple
cat asupra operei ca structură 
izolată de context.

Nu avem de a face însă nici 
în acest caz cu monade indepen
dente de ansamblul în care se 
integrează și pe care — chiar 
dacă uneori extrem de indirect 
— îl exprimă. Microstructura o- 
perei individuale face parte 
dintr-o macrostructură socială 
ai cărei component! spirituali 
nu sînt rupți de determinantele 
materiale, astfel încît o optică 
sociologică asupra artei este pe

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN

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

DOMNIȘOARELE DIN ROCHE
FORT

rulează la Republica (orele 9;
11.30 ; 13.45 ; 16.15 ; 18,45 ;
21,15).

UN DOLAR GĂURIT
cinemascop, rulează la Lucea
fărul (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16.15 ; 18,30 ; 20.45) ; București
(orele 8 ; 10 ; 12,15 ; 14,30 ;
16.45 ; 19 ; 21,15), Melodia (ore
le 8 ; 10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 
19 ; 21,15), Gloria (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

INIMA NEBUNA... NEBUNĂ 
DE LEGAT...

rulează la Capitol (orele 10 ;
12.30 ; 15 ; 17,30 ; 20), Gri-
vița (orele 8,45 ; 11 ; 13,15 ;
15.30 ; 17,45 ; 19,45), Flamura
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30) ; în ziua de 18 șl 
19 iunie la Sala Palatului.

EEBUNUL DIN LABORATO
RUL NR 4

rulează la Festival (orele 9;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21), Fe
roviar (orele 9,45 ; 12 ; 14,15 ;
16.30 ; 19 ; 21,15), Excelsior (0- 
rele 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 
18 ; 20,15), Modern (orele 9,30 ;

deplin justificată. Combătînd 
Insă exagerările puriste, estetis
mul absolutizant nu trebuie să 
uităm niciodată că totalitatea 
condițiilor sociale nu va fi nicio
dată suficientă pentru a explica 
opera individuală, că factorii 
extrinseci nu pot înlocui nicio
dată pe cei intrinseci. Optica 
estetică este deci nu numai jus
tificată dar chiar hotărîtoare 
cînd e vorba de a aborda feno
menul artistic, pentru că nu vom 
putea vorbi niciodată de func
ția sa socială sau cognitivă în 
afara valorii sale estetice. So
ciologismul vulgar ca și estetis
mul absolutizant, rămîn la fel 
de unilaterale și — în măsura în 
care ele apar în practica criticii 
literare și de artă — asemenea 
exagerări împiedică o viziune 
științifică, echilibrată.

A opune socialul individualu
lui sau Invers apare și în acest 
domeniu la fel de fals, tocmai 
pentru că se bazează pe o înțe
legere simplificată a lucrurilor. 
Dacă termenii nu coincid, nu se 
suprapun, pot chiar să intre în 
contradicție unul cu altul, în 
niciun caz ei nu se opun în mod 
ireductibil și antagonic.

11.45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21,15). 
OBSESIA

rulează la Victoria (Orele 8,45; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21), Co- 
troceni (orele 15,30 ; 18 ; 20,30), 
Arta (orele 9,15; 11,30 r 13.45;
16 ; 18,15).

SFÎRȘITUL AGENTULUI W 4 C 
rulează la Lumina (orele 
8,45—16,30 în continuare ;
18.45 ; 20,45).

HIROȘIMA, DRAGOSTEA MEA 
rulează la Central (orele £ ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

O SUTA UNU DALMATIENI, 
în completare „Mica panteră și 
prietenul ei“ rulează la Timpuri 

noi (orele 0—21 în continuare) 
cautati idolul — r 

scop rulează la Union 
14 ; 16 ; 20).

EA VA R1DE 
rulează la Doina (orele 
13 45 : 14 ; 18,15 î 20,30).

cinema- 
i (orele

11,30 ;
----------------------  ------- (Pro
gram pentru copii: orele 
9—10 dimineața). Flacăra (o- 
rele 15,30 : 18 : 20.30).

EDDIE CHAPMAN, AGENT SE
CRET

rulează la înfrățire» (Orel.
10 ; 15 ; 17,45 : 20)

BOMBA DE LA ORA 10,10 
rulează la Buzești (orele # >
11 ; 15,30 ; 18). .

S1NT ȘI EU NUMAI O FEMEIE

17.30 — Pentru cei mici —
Ecranul cu păpuși. 
„Mugur verde și 
frumosM — spec
tacol de folclor inter
pretat de colectivul 
Teatrului de păpuși 
din Timișoara

18,00 — T.V. pentru specia
liștii din industrie t 
Automatizări fin 
dustria chimică.

18.30 — Curs de limba
gleză : *

19,00-T.V. ț

in-

en
gleză : lecția a 21-a.

— T.V. pentru școlari. 
România pitorească : 
„De la Bumbești la 
Livezeni".

19,30 — Telejurnalul de sea
ră.

19.50 — Buletinul meteoro
logic. Publicitate.

20,00 — Filmul serial „Thier
ry la Fronde.

20.30 —Seară de teatru.
22.30 — Muzică ușoară

mânească.
22.50 — Telejurnalul

noapte.
23,00 — închiderea emisiunii.

ro-

de

rulează la Dacia (orele 8,45— 
16,45 în continuare ; 18,45 ; 21).

FREDDY. LOVEȘTE TU ÎNT1I 
rulează la Bucegi (orele 9; 
11,15; 13 30 ; 16,15; 18,30; 21), 
Tomis (orele 9—15.45 în conti
nuare ; 18.15). Rahova (orele
15.30 ; 18)

RĂZBUNAREA HAIDUCILOR
— cinemacscop

rulează la Unirea (orele 15,30 ; 
18), Drumul Sării (orele 15 ;
17.30 • 20) ; duminică matineu 
(ora 11), Crîngași (orele 15,30; 
18 ; 20,30).

K. O.
rulează la Ferentari (orele 
20,30) ; O FATA FERICITA 
(orele 15,30 ; 18) ; de la 20 iu
nie CEI ȘAPTE SAMURAI 
(orele 14,30 ; 17.30 : 20,30).

EL DORADO
rulează la Giulești (orele 10 ;
12.30 : 18 ; 20,30).

DOMNUL
rulează la Pacea
18 ; 20,15) ; de
TOPKAPI (orele .... , 
20,30) ; duminică (ora 12).

CAUT O NEVASTA
rulează la Floreasca (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 : 20,30). 

OSCAR — cinemascop
rulează la Volga (orele 9,30 ;
11.30 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30).

unor
, valori

estetice. Fără îndoială că lipsa 
unei sistematice educații muzica
le a generației tinerilor care au 
astăzi vîrsta de 20—30 ani se da- 
torește tocmai subestimării timp 
de aproape un deceniu a rolului 
muzicii în procesul de învăță- 
mînt.

— I. S.: Zeci de profesori de 
muzică mi-au afirmat într-o re
centă anchetă faptul că scoaterea 
muzicii din programa analitică 
sau puținătatea spațiului ce i s-a 
acordat au dus ele pe o parte la 
rarefierea cadrelor didactice de 
specialitate^ iar pe de altă parte 
la apariția în unele școli a men
talității potrivit căreia de preda
rea muzicii și educația muzicală 
a școlarilor se pot ocupa oricare 
dintre profesorii care nu au încă 
completată norma de muncă.

Consecința firească a fost stin
gerea entuziasmului artistic, de
gradarea corurilor școlare care 
au avut o strălucitoare tradiție în 
istoria culturii noastre muzicale, 
lipsa de considerație pentru a- 
ceastă disciplină educativă.

— C.M.: Măsurile luate în ul
timii ani pentru îmbunătățirea a- 
cestei situații, pentru readucerea 
muzicii în programa școlară, s-au 
soldat cu unele rezultate intere
sante, dar cu totul incapabile să 
satisfacă actualele cerințe educa- 
tiv-estetice.

— I. S.: Fără îndoială că în 
condițiile în care sîntem obligați 
a dărui elevilor în cadrul proce
sului de învățămînt elemente cu
prinzătoare culturii generale, nu 
putem mări numărul orelor de 
muzică la nici una din clasele 
liceelor. Putem însă acorda coru
lui, formațiilor muzicale, locul 
necesar în ansamblul activităților 
școlare.

— C. M. : Se impune tocmai 
de aceea la ora actuală și o re
considerare a programei orelor 
de muzică. La 18 ani, un absol
vent de liceu poate avea, conform 
acestei programe, cîteva cunoștin
țe de gramatică muzicală, dar nu 
are ceea ce este esențial pentru 
un viitor iubitor de artă, trainice 
elemente istoriografice, stilistice 
care să-1 ajute mai tîrziu să-și a- 
propie capodoperele artei sune
telor, să-i stimuleze gustul de a 
asculta Ia concerte.

— 1. S. : Problema necesită de
sigur o discuție specială pe care 
presa de specialitate af trebui s-o 
inițieze. Aș ține doar să subliniez 
faptul că limitele programului 
școlar trebuie să fie surmontate, 
că obiectivele educației estetice

școlare (astfel încît între școală 
și viața muzicală cotidiană de 
mai tîrziu să existe o legătură 
trainică) pot fi îndeplinite de for
mațiile corale.

— C. M.: Un cot și o orches
tră proprie — iată o obligație 
absolut necesară a fiecărei școli.

Atîta timp însă cît pentru unii 
directori de școli, ansamblul co
ral este a cincea roată la căruța 
„învățămîntului", necesar doar 
pentru fastul unei serbări, obiec
tivele, dezideratele „teoretice" 
sînt zadarnice.

— I. S..* In ancheta despre care 
îți vorbeam, prestigioși profesori 
de muzică mi-au pus în lumină 
cîteva dintre anomaliile organiza
torice, precum și cîteva propu
neri de remediere a acestei si
tuații pe care aș vrea de astă- 
dată doar să le enumăr :

Corul nu este obligatoriu în 
școală (Elevul poate alege între 
cor, cerc sportiv, cerc literar etc.), 
în asemenea situații, elevii nu 
pot fi selecționați după realele 
lor aptitudini muzicale : ei sînt 
grupați în diferite colective după 
preferințele lor care nu întot
deauna sînt cele mai corespun
zătoare ci, mai degrabă, sînt re
zultatul unor interese de „atrac- 
tivitate" manifestate fără discer- 
nămînt.

în cele mai multe cazuri di
recția școlii nu sprijină activita
tea corală.

Cele mai multe școli sînt lipsi
te de o minimă zestre tehnico- 
muzicală (magnetofon, discotecă, 
cărți muzicale).

Discuțiile acestea mi-au de
monstrat, de asemenea, necesita
tea ca ansamblul coral să do- 
bîndească în programa școlară 
locul unei discipline indepen
dente, necesitatea organizării u- 
nor competiții corale interșco- 
lare cu programe care să de
pășească sistemele de impunere 
a unor repertorii șablon.

Probleme majore ridică reper
toriul pe care îl au la îndemînă 
dirijorii formațiilor corale...

— C.M.: în general mi se pare 
că acest repertoriu subestimează 
capacitatea de recepționare și de 
redare a muzicii de către tinerii 
de astăzi. Colecțiile puse la dis
poziție de Editură, mărturisesc 
o mare sărăcie calitativă a șantie
rului componistic închinat genu
lui coral.

Poate că la ora actuală crearea 
unui repertoriu îndrăzneț, tipări
rea unor colecții de coruri cu lu
crări realmente reprezentative 
ale creației naționale și universa
le, rămîne cheia drumului care 
ne vor duce la un reviriment în 
activitatea ansamblurilor școlare.

I. S.: în sfîrșit în această punc
tare a unora dintre multiplele 
probleme legate de activitatea co
rurilor școlare să mai amintim 
necesitatea stimulării activității 
lor de o serie de instituții muzi
cale ca Radioul, Televiziunea, 
Casa de discuri „Electrecord" 
care de cele mai multe ori uită și 
ele, alături de Ministerul Învăță
mîntului, că „Soarta muzicii ro
mânești în școală se hotărăște".

TEATRE
• OPERA ROMANA : „Liliacul" — ora 19,30

TEATRUL „LUCIA STURDZA BULANDRA" : D-ale carnava
lului" — ora 20.

(orele 15,45 ; 
la 20 iunie 

15,30 ; 18 î

TEATRUL „O. I. NOTTARA" (sala Magheru) : „Acest animal 
ciudat — ora 19,30 ; (sala Studio) : Absența unui violoncel — 
ora 20.

TEATRUL GIULEȘTI (la Teatrul de vară „Herăstrău'): Mar
torii se suprimă — ora 20.

TEATRUL SATIRIC—MUZICAL „C. TĂNASE" (Grădina Boe-
ma): Boema Palace — ora 20.

HARALAMB ZINCĂ

CJCtHI

KING
- ROMAN -

Mihal Mirain, vame» tn portul Constanta, .osețte tn Bucu- 
rești pentru a-și petrece concediul. într-una din zile dispare 
în chip misterios. Cazul se încredințează căpitanului de miliție 
Livlu Roman. Acesta, după primele investigații, iți mută cer
cetările in Constanța. Descoperă curlnd cadavrul Iul Miroiu. șl 
constată că se găsește în fața unei crime si nu a unei sinucideri. 
Este arestat marinarul Jugănaru. Bănuielile criminalistului cad 
și asupra Luizei Urseanu. fosta iubită a tui Miroiu.

— De ce ești atit de tristă ?
întrebarea fusese pusă cu o voce moale, blîndă, poate prea 

blindă. Și pentru Intiia oară, ea se uită In ochii lui, mirată par
că de inflexiunile vocii sale. Ocoli însă răspunsul.

— Dă-mi să beau 1
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Cînd veni ospătarul să la comanda, o întrebă ce ar dori să bea.
— Coniac, zise ea sentențios.
Ospătarul le aduse băutura. Lulza Urseanu se grăbi să apuce 

paharul cu coniac și, fără să mai rostească vreo urare. îl duse 
la gură.

— Se vede că ți-a fost tare sete ! exclamă el.
— Da, mi-a fost și încă nu mi-am potolit-o.
— îmi închipuiam c-o să mergem...
— La Cazino, la Mamaia sau la Eforie ? Nu fii un avocat stu

pid ! i-o reteză ea cu obrăznicie, aprinzîndu-și o nouă țigară.. 
Acolo sau aici, tot coniac aș fi băut... Sau ești neliniștit că nu 
voi fi a ta ?... Liniștește-te, avocatule, voi fi... Ai bani ? Am ne
voie de bani...

Ultimele cuvinte sunară fals, forțat. Roman apucă și el paharul 
spunîndu-și : „Există tristețe și tristețe... tristețea unul om te 
poate mișca... dar te poate și dezgusta. Tristețea și cinismul ei, 
confecționate parcă din secvențeile unor filme proaste, mă dez
gustă...".

Luiza Urseanu goli paharul, cutremurîndu-se.
— Ce vrei să mănînci ? '
— Nimic... Mai vreau coniac...
— O să te îmbeți, ținu el s-o avertizeze.
— Ei și ce ? !... Te pomenești că nu-ți place să ai femei bete I 

11 fulgeră cu privirile, în clipa aceea nespus de răutăcioase.
Roman mai comandă un rînd de coniac.
— Mi-a părut rău că nu te-am găsit acasă. Pe unde mi-al um

blat și cu cine, dacă-mi este permis să întreb ?
— Litoralul e plin de bărbați dispuși să-și Cheltuiască econo

miile, zîmbi ea cinic.
— Domnișoară Luiza, cîți ani ai ?
— întotdeauna te interesezi de vîrsta femeilor cu care ai de-â 

face ?
— Nu fii vulgară, izbucni Roman cu o sinceritate care nu tre

cu nesesizată de femeie, căci se întristă brusc. Apucă paharul, 
închise ochii și bău. Cînd îi deschise străluceau ca două steluțe 
îndepărtate.

— Ascultă, cine ți-a vorbit de mine ? Se uită la Roman gata 
parcă să plîngă. Umerii obrajilor, frumos conturați sub pielea 
bronzată și catifelată, îi dădeau un farmec straniu... Roman so
coti că, în sfîrșit, sosise clipa să joace cu cărțile pe față. Răspun
se fără să mai ezite :

— Miroiu... Mihai Miroiu...
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Ea înmărmuri cu paharul în mînă. Ochii î se făcură mici șl 
parcă se alungiră și mai mult.

— Dacă nu mă înșel, urmă el Insinuant, te-a cunoscut destul 
de bine...

— Unde 1-al cunoscut ? întrebă ea după o pauză.
— La București.
— Cu cine era ?
— Cu o femeie...
— Și desigur ți-a vorbit de mine ca de o femeie stricată... ca 

de 6 lepădătură... de O femeie care te urmează la un semn oare
care ? Indignarea îi împurpură obrajii.

— Mi-a vorbit frumos de dumneata...
— Minți ! De aceea te-ai grăbit să mă cauți, să mă cunoști, să 

mă inviți, să petreci cu mine o noapte... Tot ești în concediu...
— Nu uita, preciză Roman, că te-am căutat acasă și nu te-am 

găsit... că a venit după mine Beh, care mi-a organizat trampa...
— Ai dreptate... De cîteva zile n-am mai ieșit din casă... I-am 

rugat pe vecini să spună că sînt plecată. Numai Ben, credinciosul 
meu prieten, avea voie să stea în preajma mea... Te-am auzit 
cînd ai întrebat de mine. Nu-ți cunoșteam vocea... Totul mi s-a 
părut curios... Atunci, l-am rugat pe Ben să vadă cine s-a inte
resat de mine. El ne-a aranjat această întîlnire stupidă... în pre
simțirile mele însă nu m-am înșelat. Ai fost trimis de Mihai...

Luă din ndU paharul și vru să-1 ducă la gură, el o opri.
— Ești un avocat moralist, ricana ea.
— Nu sînt avocat.
— Atunci ce naiba ești ? izbucni ea înveselită de alcool.
— Ofițer de miliție.
— Tuu ? tîse ea. Pardon ! Dumneata ești ofițer de miliție ? I 

Profiți că am băut coniac... Nu ești în stare să născocești glume 
mâi bune...

— Nu glumesc... Am Vrut să stau de vorbă cu dumneata acasă, 
dar Ben mi-a propus o „trampă"... Am acceptat pentru că, în
tr-adevăr, am crezut că nu ești acasă...

— Vezi că Miroiu ți-â vorbit urît de mine ? Ai acceptat „afa
cerea" tocmai pentru că știai de la el că sîht capabilă de aseme
nea „trampe"... Te-a trimis să mă pui la încercare... sa aibă ar
gumente,.

— Luizâ Urseanu, i se adresă Roman rugător, ascultă-mă cu 
atenție... Nu glumesc... Astăzi dimineață, Mihai Miroiu a fost 
găsit mort în apartamentul său...
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Ea se retrase spte speteaza scaunului. înfriărmuri privind fix 
în Ochii bărbatului. Apoi șopti cu ură :

— Nu-mi plac glumele proaste...
Roman îi întinse legitimația, de care ea nici nu se atinse.
— Și mie îmi plac glumele bune, vorbi el, dar din păcate...
— Bine, dar după cîte știu, plecase la București să-și facă acolo 

concediul... Aseară, l-am pus pe Ben să-1 sune la telefon... n-a 
răspuns nimeni...

— Am vrut să te cunosc, să stau de vorbă, căci... Roman scoa
se la iveală cele cinci scrisori ale Luizei și i le arătă.

— Sînt ale mele, murmură ea, după efe-și aruncă ochii tulburi 
peste plicurile scrisorilor.

— Le-am găsit într-o valiză...
Roman tăcu. Lasă ca o bună bucată de timp să se scurgă în 

tăcere. în grădină, consumatorii se răriseră. „Nici nu se putea 
găsi un loc mai bun de discuții", gindi Roman. De astă dală n-o 
opri pe Luiza Urseanu să bea.'

— Ce stupidă și absurdă e viața. Cînd m-a părăsit l-am bleste
mat... să aibă parte de o moarte grea, chinuitoare... să nu cu
noască niciodată ce-i aceea fericirea... Iar acum, cînd blestemul... 
Doamne, ce îngrozitor !

Iși acoperi fața cu mîinile.
— De ce te-a părăsit ?
— Se săturase de mine... Am douăzeci de ani... M-a cunoscut 

cînd aveam optsprezece. Doi ani am fost ca si nevasta Iul... 
Mi-am părăsit totul pentru dînsul... familia, școala... în primă
vară, mi-a spus că s-a săturat de mine... m-a lăsat... S-a purtat 
cu mine ca o brută...

Iși acoperi fața : buzele-i pline, senzuale, tremurau abia per
ceptibil. Apupă paharul, nu-1 duse la gură : părea că se ține de el.

— Știi, domnișoara Luiza, că Mihai Miroiu nu s-a sinucis ci a 
fost omorît ?

— Omorît ? ! ? ! Rămase cu privirile în gol, clipind nervos din 
pleoape. „Mihai omorît!" Privirile ei căpătară brusc sclipiri bă
nuitoare. Mina se întinse spre poșetă, gata s-o apuce și să fugă 
cu ea.

— De ce te uiți așa Ia mine ? întrebă Roman.
Cuvintele lui o făcură să se cutremure.
— Mi-e frică I mărturisi ea. De dumneata... de mine... de tot. 

Nu, nu ești de la Miliție...

(VA URMA)
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„OLIMPIADA 
STRUNGARILOR 
DIN IAȘI S-A ȚINUT

CU UȘILE
Închise

E de apreciat inițiativa unor 
comitete județene U.T.C. de a 
organiza concursuri de mare 
amploare pe diverse meserii. 
Aceste concursuri, care au că
pătat denumirea de „olimpia
de*1 și care impun atît prin 
conținutul cit și prin forma 
lor, capătă semnificații deose
bite în rîndul tinerilor munci
tori.

Am asistat de curind la o 
astfel de olimpiadă — a strun
garilor — organizată din ini
țiativa comitetului * județean 
UJE.C. lași. La toate.fazele de 
întrecere (pe secții, pe între
prindere) au participat peste 
300 de tineri strungari. La faza 
județeană s-au prezentat opt 
strungari din patru întreprin
deri ale județului Iași : Uzina 
metalurgică Iași, Uzina meca- 
nică-Nicolina, Uzina mecanică 
Pașcani și Depoul C.F.R. Paș
cani.

După cum ne-au d.eclarat 
unii dintre participanți, olim
piada strungarilor a constituit 
un mijloc joarte eficace pen
tru, îmbogățirea cunoștințelor, 
de verificare a aptitudinilor 
profesionale. Această formă 
de concurs are însă, în același 
timp, și un alt scop, care nu 
e mai puțin semnificativ : a- 
cela de a antrena cit mai 
mulți tineri pe parcursul des
fășurării sale, de a-i imprima 
un caracter de masă. O sem
nificație ce ne-a fost confir
mată și de Ion State, șeful co
misiei Tineret muncitoresc a 
comitetului județean U.T.C.

Spre surprinderea noastră 
însă la desfășurarea concursu
lui, într-o sală de peste 800 de 
locuri, nu erau mai mult de 
30 de oameni și din aceștia 
doar jumătate tineri. La un 
moment dat se părea că con
cursul a fost organizat numai 
pentru luminarea, de premii te
nor tineri. Cadrul emoțional 
și atmosfera de întrecere, ca
racteristice unei adevărate o- 
limpiade, lipseau cu desăvîr- 
șire din sală.

Deși participau doar doua 
întreprinderi ieșene cu un 
mare număr de strungari, am 
văzut foarte puțini tineri de 
la aceste întreprinderi, cu toa
te că, așa cum ni s-a spus, 
aici au participat toți tinerii 
strungari la fazele anterioare.

Apare întrebarea, firească 
de altfel, cum s-a putut ajun
ge ea o acțiune de asemenea

amploare, organizată pînă în 
cele mai mici amănunte, să 
„contracteze" un formalism cu 
totul nejustificat ? Mobilul a- 
cestui surprinzător fapt care 
încețoșează aspectele pozitive 
ale unei munci depuse cu stă
ruință, stă în acela că comisia 
Tineret muncitoresc s-a preo
cupat mai mult de pregătirea 
concursului în sine și. foarte 
puțin de popularizarea lui, de 
atragerea la această acțiune 
care se putea transforma în
tr-o adevărată festivitate (ori
ce olimpiadă trebuie să fie o 
adevărată sărbătoare și să cu
prindă mase largi de tineri). 
Această olimpiadă putea fi un 
exemplu grăitor pentru tinerii 
ucenici, elevi ai școlii profe
sionale. Dar nu s-a reușit mă
car să fie mobilizați elevii 
Școlii profesionale de pe lingă 
Uzina mecanică Nicotină (în
treprindere care avea doi con- 
curenți). Deși aici mobilizarea 
fiind mult mai ușor de făcut, 
deoarece majoritatea elevilor 
sînt interni, popularizarea a- 
cestei „olimpiade" a fost foar-, 
te anemic făcută. In zona in
dustrială a lașului exista ici 
'și colo cîte un afiș. în fața 
Casei de cultură a tineretului, 
locul de desfășurare a con
cursului, în ajun nu era nici 
un afiș.

De altfel nu s-a arătat sufi
cient de clar utilitatea și 
scopul acestui concurs. El tre
buie să fie un mijloc de edu
cație și totodată de stimulare 
a inițiativei tinerilor. Or, mij
locul a devenit un scop în 
sine. „Olimpiada strungarilor" 
de la Iași în afară de faptul 
că a afirmat cîțiva tineri foar
te bine pregătiți în profesia 
lor, și care, de altfel, nu dato
rită olimpiadei erau bine pre
gătiți, nu a reușit să trezească 
interes printre ceilalți tineri.

Președintele juriului (tova
rășul I. State) a arătat la sfîr- 
șitul concursului că se vor 
mai organiza asemenea între
ceri. Olimpiada sudorilor, o- 
limpiada electricienilor, olim
piada țesătoarelor. E necesar 
ca din această acțiune (e ade
vărat, prima in acest fel) să 
se învețe mai bine și CUM a- 
nume trebuie organizate. 
Fiindcă ceea ce trebuie să ca
racterizeze acțiunile inițiate 
în vederea stimulării tinerilor 
în buna pregătire profesională 
este eficiența.

C. SCHIFIRNEȚ

Convorbirea pe oare am avut-o cu ADRIAN 
CIOBOIU, primul secrefar al comitetului ju
dețean Dolj al U.T.C., a pornit de la constatarea 
unei realități evidente : în cuprinsul noilor uni
tăți administrativ-teritoriale, numărul de comune 
este mai mare decît pe raza fostelor raioane, iar 
județul trebuie să păstreze o legătură perma
nentă cu ele, fără a mai apela, nesigur, Ia in
termediari. Pe de altă parte, însă, aparatul ju- 
dețenei U.T.C. este destul de redus și, oricîte 
eforturi ar depune, o cuprindere exhaustivă a 
organizațiilor, a comunelor ar fi practic impo
sibilă. Și de altfel, chiar, cu un aparat triplu fată 
de cel actual situația nu s-ar schimba prea mult. 
Motiv pentru care interlocutorul nostru ne pro
pune să acceptăm un adevăr: comitetul jude
țean nu poate ști niciodată tot ce se întîmplă, 
absolut tot ce se întîmplă, în toate organizațiile 
sale. II acceptăm. Dar atunci ?

— Nimic mai simplu : nici nu văd de ce este 
necesar să cunoască totul. De ce trebuie să țină 
din scurt, sub observația sa, fiecare comuna.

In locul acestei încercări, sortite oricum eșe
cului, se întrevede o altă soluție : certitudinea că 
în fiecare comună are loc o dată, sau de două 
ori pe săptămînă, o acțiune. Subliniez : nu prin 
control, prin urmărire, ci pur și simplu prin rea
lizarea certitudinii, a convingerii că în orice 
parte a județului s-ar duce, activistul trebuie să 
găsească, în decurs de o săptămînă, ceva.

Dar aceasta este, așa cum spuneam, soluția, 
este rezolvarea situației, Ori pînă atunci ar tre
bui văzute etapele de parcurs ale procesului.

— Vi se pare, deci, că repartizarea activistu
lui pe cîte 1—2—3 comune nu este cea mai 
bună idee ?

— Nu, nu asta am vrut să spun. Procedeul îl 
folosim și noi. Dar activistul nu trebuie să or
ganizeze el, ci să ajute la organizare. E o de
osebire.

Intr-adevăr : e o deosebire. Din cauza înțele
gerii greșite a ajutorului, pe care trebuia să-1 dea 
„raionul", s-a intervenit nu o dată exagerat, în- 
locuindu-se inițiativa cu indicațiile, ceea ce a 
avut drept rezultat uniformizarea monotonă a 
activității organizațiilor de la sate. S-a întîmplat 
și la Dolj așa : tradițiile organizării unor hore 
țărănești, cu obiceiuri specifice pentru fiecare 
comună în parte, s-au pierdut în timp, încetul cu 
încetul. Organizațiile U.T.C. vor trebui să le 
aibă în primul plan al atenției lor pentru a le re
aduce în actualitate și a cîștiga astfel o îmbogă
țire rimțitoare a propriei activități. Numai reîn
vierea acestor tradiții și ar fi suficient ca în fie
care săptămînă, o dată sau de două ori, tinerii 
de la sate să se adune împreună. Iar 
aceasta nu este decît una din posibili
tăți. Pentru valorificarea tuturor celor existente 
sînt necesare, acum la început, și intervențiile 
bine gîndite ale județuluij „Oamenii mai au 
încă de luptat împotriva propriei lor obișnuințe 
cu dădăceala". Acum se apelează din ce în ce 
mai mult la inițiativa lor și asta îi cam derutea
ză. Este o mentalitate pe care noi înșine am 
încurajat-o pînă nu de mult, „iar mentalitatea 
este mai greu de schimbat decît o situație sau 
alta".

învățul are însă și dezvăț. Mai devreme sau 
mai tîrziu se va face simțită binefacerea. Ex-

COMISIILE
Sărăcia de gîndire, care carac

terizează „nota de probleme" a 
comisiei politico-ideologice a Co
mitetului județean U.T.C. Brăila 
se reflectă, de la bun început, în 
aceea că, cele cîteva teme de 
manifestări, mai precis cinci, sînt 
planificate cu încăpățînare, inva
riabil, la mai multe organizații, 
fără vreo nuanță, fără vreo preo
cupare pentru diversitate. în așa 
fel, îneît, de pildă, „simpozionul" 
„Valoarea muncii umane și rolul 
educativ al muncii" apare pro
gramat deopotrivă și la Coope
rativa „Arta populară", și Ia 
Șantierul Naval, și la Fabrica de 
confecții, și la Cooperativa agri
colă din Gropeni, singura deose
bire fiind cea a datelor planifi
cate. Nu e de mirare că, într-un 
sondaj sumar, n-am întîlnit nici 
măcar o singură organizație în 
care acțiunile programate de la 
județ să fi avut, într-adevăr, loc. 
De fapt, din întreaga notă de 
probleme, un singur obiectiv — 
o masă rotundă — a fost înfăp
tuit, poate unde există și un co
laborator, ziarul local. Surprinză
tor, însă, în mijlocul atîtor ac
țiuni monotone și al peisajului 
sărăcăcios de care vorbeam, masa 
rotundă vrea să ne demonstreze 
că inițiativa și fantezia sînt atri
bute ale organizației U.T.C. 
Autoironie ?

Aceeași tendință spre dădăcea
lă măruntă — și, de fapt, ne- 
realistă, pentru că nu ține sea
ma în nici un fel de cerințele 
specifice ale tinerilor din diferite 
organizații — subminează și bu
nele intenții ale comisiei cultu
rale, a cărei „notă de probleme" 
prevede o serie de „obiective" 
asemănătoare. Se înțelege că în

I ISE DE DECONT
PĂSTRAȚI
ECHILI RUL

indicații, să participe 
Ia vreo acțiune sau 
să organizeze cîte 
una, două. Cum însă 
n-a avut nici avion 
și nici mașină la dis
poziție, înseamnă că 
șeful secției sport — 
turism a făcut mai 
mult turism, aler- 
gînd de la o locali
tate la alta. Dacă nu 
ar fi fost atît de 
grăbit, ar fi observat 
că organizațiile prin 
care a trecut nu au 
dat glas multor reco

PROI ECIE»EXPERIENȚĂ • PROPUNERI

COMUNA-
CENTRU DE GREU
TATE AL ACTIVI
TĂȚII EDUCATIVE

periența bună se dștigă numai în timp, cu răb
dare și de aceea nu trebuie forțat mersul firesc 
al lucrurilor.

— Acum, pentru început, mi se pare necesară 
prezența activistului în fiecare comună, dar nu
mai pentru a stimula încolțirea unui climat fa
vorabil...

— Fără să impună, aș zice, anumite acțiuni 
obligatorii.

— Da, și fără să se așeze în fruntea celorlalte 
ca să le conducă direct. El trebuie doar să le 
îndrume discret.

Discret, și mai ales, cu tact pedagogic. Con
tinuitatea acțiunilor nu o poate, în orice caz, asi
gura activistul și tocmai de aceea ideea cea mai 
importantă, care trebuie sădită în conștiința ti
nerilor, este că prezența activistului în comună 
nu poate condiționa organizarea activității lor. 
Certitudinea că în orice parte a județului te-ai 
duce, o dată sau de două ori pe săptămînă se 
întîmplă ceva, este dată neapărat de certitudi
nea că după plecarea ta din comună lucrurile 
nu au amorțit în același stadiu ca și înainte de 
venirea ta.

De aici se Iscă un alt aspect, direct legat de 
cele arătate mai sus și pe care Adrian Cioboiu 
l-a scos în evidență la timpul cuvenit: creșterea 
rolului comitetului comunal U.T.C., al secretaru
lui său, sporirea atribuțiilor sale în viața comu
nei prin aducerea lor la același numitor cu cerin
țele complexe ale acesteia. Față de o vreme nu 
prea îndepărtată, „cînd secretarul comitetului co
munal U.T.C. era mai mult cu numele secretar", 
acum același om trebuie să afle că el poartă di
rect răspunderea tuturor lucrurilor care se în
tîmplă în activitatea tinerilor din comună și să 
și simtă această răspundere.

— La urma urmelor, e mai firesc ca fiecare 
comitet comunal să aibă partea sa de responsa
bilitate, decît să și-o asume comitetul județean 
pentru toate.

— Și care vi se par avantajele ?
— Poate nu e decît unul singur dar enorm : 

comuna capătă locul cel mai de seamă, devine 
centrul de greutate al activității de organizație. 
Nu e de ajuns ?

Ba da, mi se pare chiar prea de ajuns. Reali
zarea acestui țel merită toate eforturile iar în
ceputul bun, acolo unde există, trebuie aplau
dat. Un singur exemplu, tot din experiența ju
dețului Dolj : la instruirile periodice ale apara
tului județean, sînt chemați de fiecare dată, în 
ultimele două zile, și secretarii comitetelor co
munale U.T.C. „Se naște în felul acesta un 
contact în plus între noi și ei" — care nu 
este deloc lipsit de importanță. Pe urmă, cînd 
se întorc înapoi la comună, secretarii comitete
lor comunale U.T.C. pot face și singuri, la rîn
dul lor, instruirea activelor din comună sau, 
pe baza îndrumărilor metodice ascultate, pot con
cepe, împreună cu comitetele lor, activități de 
orice gen. Prin urmare se pot întoarce la co
mună însoțiți sau nu de activistul județului. Și 
ajungem, astfel, la ceea ce doream la început. 
Prezența acestuia este bine venită, dar nu mai e 
obligatorie. Secretarul comitetului comunal U.T.C. 
începe să se simtă și el, treptat, activist al comi
tetului județean, un adevărat activist al organi
zației.

D MATALA

PROBLEMELE
UNOR
„NOTE DE PIIOIilEVIE-
aceste condiții, sensul termenului 
„notă de probleme" se pulveri
zează ; ne întoarcem la pe drept 
abandonatele „planuri de mun
că" și, în loc să studiem cu apli
cație problemele mari, caracte
ristice unor grupuri ample de ti
neri, în Ioc să trasăm coordona
tele și articulațiile activității pe 
întregul județ, reducem rolul co
misiilor la acela de a planifica 
acțiuni de interes restrîns, încâl
cind în felul acesta atribuțiile 
organizațiilor respective.

Să nu fim nedrepți. Proiectele 
comisiei culturale conțin și cîte
va idei demne de interes : înfiin
țarea unui cinematograf al tine
retului, crearea a două cineclu- 
buri, organizarea unui festival in- 
terjudețean de muzică ușoară, 
consolidarea, Ia nivelul orașului

sau al unor comune, a cîtorva 
cercuri de teatru, de muzică, de 
artizanat, de pictură, de dans mo
dem. Nu sînt niște nemaipome
nite demonstrații de fantezie, 
niște dovezi irecuzabile de cu
noaștere a cerințelor concrete (de 
pildă, n-am să înțeleg niciodată 
de ce e necesar un cerc de pic
tură la Ianca și unul de dans 
modem la însurăței, și nu invers 
— pentru că la Ianca tot n-am 
auzit vorbindu-se de vreun pictor 
amator), dar în sfîrșit, e ceva, 
sînt niște gînduri, sînt cel puțin 
niște puncte de plecare către o 
viață spirituală mai intensă. In
convenientul începe abia din mo
mentul în care descoperi că nici 
unul, dar absolut nici unul din 
aceste gînduri, cît de cît inte
resante, nu a devenit realitate.

Desigur, pentru unele cazuri e- g 
xistă justificări, dar ele nu pot B 
acoperi esențialul: faptul că — 
după cum recunoaște și tovarășul S 
Alexandru Coadă, secretar al Co-g 
mitetului județean U.T.C. — 
cei care au întocmit notele de 
probleme ale celor două comisii B 
nu cunosc suficient necesitățile^ 
și posibilitățile reale ale județu-9 
lui.

Să ne oprim puțin asupra aces- | 
tei afirmații. De fapt, cine sînt 
„cei care au întocmit..." etc ? 
Poate chiar membrii comisiilor ? || 
Greu de crezut, din moment ce, 
tot tovarășul Al. Coadă mărfuri- jg 
sește că aceștia nu s-au adunat B 
niciodată Ia un loc, de la con- ain nemța - 
stituire, și că șefii comisiilor „ar B ciețul Dolj _
fi discutat cu fiecare, individual". ■ care clasă îsi s 
De altfel, exista la comitetul ju
dețean U.T.C. opinia că membrii £ 
comisiilor trebuie să dea o mî- 
nă de ajutor exclusiv în comu- £ rț( 
nele, întreprinderile sau institu
țiile unde lucrează. Așa s-a făcut 
că notele de probleme au fost

Obiceiul nu exis
tă de mult 
căpătat deja conti
nuitate. La 
din Plenița — ju- 

. fje_ 
care clasă își sărbă
torește, o dată pe 
lună, ziua de naște
re. Iar evenimentul, 
deși poate părea cu
rios, se repetă cu 
regularitate lună 

Ide lună. E adevărat 
că de fiecare dată 

“te’ cum* se spune, „din _ 
birou , fără cunoașterea realită- g ria este întotdea- 
ților, fără inițiativă și fantezie și 
— mai ales — fără mijloace de a 
stimula inițiativa și fantezia or
ganizațiilor. Și tot așa s-a făcut 
că, însăși componența comisiilor 
este palidă că — afară de niște 
rarisime excepții — pe lista mem
brilor nu întîlnești nici unul din ■ 
numele tinerilor intelectuali și B 
artiști de valoare ai Brăilei. Nu-i 
aceasta un i 
au fost constituite din birou, 
după aceleași principii ?

mandări ale Consfă
tuirii pe țară a 
U.T.C., că organele 
respective concep 
acțiunile tot în mod 
global, neținînd sea
ma de caracteristici
le de vîrstă, de spe
cificul local, de ce
rințele etapei res
pective. Poposind 
mai mult Intr-o co
mună, nu ar fi stat 
de vorbă doar cu se
cretarul organizației 
respective, ci și cu 
membrii comitetului,

cu ceilalți tineri, ar 
fi avut posibilitatea 
să realizeze o largă 
consultare a uteciști- 
lor. E adevărat, tova
rășul Gheorghe Gri- 
gore, prim-secretar al 
Comitetului județean 
Neamț al U.T.C., re
cunoaște : „La Piatra 
Neamț se decontează 
mult, dar pe teren 
se face puțin". Dar 
nu se poate restabili 
echilibrul ?

Dialogul ia o în
torsătură neaștepta
tă:

— în acest an șco
lar nu ne-a ajutat 
nimeni de la Muni
cipiu sau de la județ, 
ne declară un tînăr 
din conducerea or
ganizației U.T.C. de 
la Școala tehnică fo
restieră din Piatra 
Neamț.

— Cum, nu a ve
nit chiar nimeni?

— A venit, dar ce 
folos ? Acum cîteva 
luni, un tovarăș acti
vist a poposit cîte- 
va minute la noi,

ne-a dat cîteva indi
cații și a plecat.

Revenind Ia Comi
tetul județean Nemț 
al U.T.C., ni se pun 
în față cîteva hîrtii 
care cuprind situația 
deplasării în teren a 
activiștilor. Privin
d-o, punem frîu mi
rării, de teamă de 
prea multe interjec
ții. Mircea Popa, șe
ful comisiei cultura
le, a trecut în 11 zile 
prin 7 comune și a 
ajuns Ia Tg. Neamț. 
Credem că, intr-ade
văr... „a trecut'4 ■! 
Ion Balcîza, șeful 
secției sport, turism

și pregătire militară, 
s-a deplasat în 7 zile 
prin 3 comune și 3 
orașe situate în toa
te punctele cardinale 
ale județului. Ori
cine își va da seama 
că, procedînd în a- 
cest fel, chiar dacă 
Ion Balcîza ar fi a- 
vut un avion special 
Ia dispoziție, sau cel 
puțin un IMS, tot 
nu ar fi reușit să 
cuprindă cu adevă
rat organiza
țiile U.T.C. din 
raza localităților prin 
care s-a deplasat, să 
constate cam ce s-a 
făcut și cum, să dea

„AVEȚI PUȚINTICĂ

RABD
Cu aproximativ patru iuni 

în urmă Grigore Aldea, se
cretarul Comitetului muni
cipal Piatra Neamț al U.T.C., 
ne-a adresat o invitație.

— Să veniți' la noi, la 
Piatra Neamț și să vedeți 
ce acțiuni organizăm! Am

A R E!“
transformat restaurantul 
„Căprioară1* în club-bar al 
tineretului. Organizăm un 
cerc al radio-amatorilor și 
unul de cibernetică. Avem 
multe acțiuni culturat-dis- 
tractive. De asemenea, la

Uzina de fibre sintetice, a- 
vem...

Au trecut de atunci 4 luni 
și în acest răstimp ne-am 
oprit de mai multe ori prin 
Piatra Neamț. Dar de cîte 
ori am poposit, în acest fru
mos oraș nu ne-a fost dat 
să participăm la vreo acțiu
ne din cele promise de se
cretarul comitetului munici
pal. Ba. că s-a amînat, ba 
că nu vin tinerii... Oare așa 
sa fie ?

Rămînem de această dată 
10 zile în Piatra Neamț, pe
rioadă în care comitetul mu
nicipal și-a propus să des
fășoare patru acțiuni, plus o 
plenară. Nu e puțin și nici 
nu e mult, ne spunem în 
sinea noastră. Tinerii din 
Piatra Neamț, cugetăm noi, 
vor avea unde merge, vor 
putea să-și petreacă timpul 
liber. Așteptăm încrezători. 
Dar prima acțiune se amînă. 
Și a doua. Și a treia, Din 
motive „organizatorice". La a 
patra nu sîntem preveniți de 
vreo schimbare, dar în ace
eași zi ne întîlnim cu tova
rășul Aldea de cîteva ori și 
discutăm diferite probleme. 
Deci, concluzia firească, ac
țiunea va avea loc. Cum e o 
seară cu lună, negrăit de 
frumoasă, ne prezentăm ia

Cu tot mal multă frecvență 
se înscriu în programele de 
activități ale organizațiilor 
U.T.C. și acțiunile menite să 
prilejuiască tinerilor cunoaște
rea unor pagini glorioase din 
istoria patriei, din trecutul de 
luptă al poporului nostru, să 
contribuie la educația lor pa
triotică. Demn de relevat este 
faptul că tot mai multe din 
aceste acțiuni apelează, în 
scopul unei mai mari atrac- 
tivități, la forme diverse, îm
pletind într-un ansamblu v 
nitar, armonios, '■ 'tirsia, cîr. 
tecul, manifestările artistic 
și sportive.

Asemenea atribute a întrv 
nit și recenta evocare a pei 
sonalității lui Mihai Viteaza 
care a reunit pe cîmpul d 
la Călugăreai cîteva mii d 
tineri.

Foto: I. ANDREIȚĂ
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PUNCTUL 3

dar a

IRILOR

risește Lajos Ga- 
secretarul 

al organiza-

una a întregii școli. 
| Cei care au fost nu-

mai cu o 
urmă în centri, 
tenției lasă s 
locul altfor ci 
continuîndu-și j 
în ecoul amii 
propria lor an 
sare, iar cei 
n-au ajuns 
pînă aici știu 
va veni și loi 
dul peste o 
sau peste două 
pregătesc d< 
acum pentru 
țiile care îi a 
tă. Se împart 
astfel de zi c 
și felicitări. S

DACA NI
— De anul trecut, 

indiciu că și comisiile B din luna noiem- 
'atkHFiiiTm rlir» Rirr»., B brie, nu am , mai 

Iavut nici o întîlnire 
cu membrii comite
tului U.T.C., mărtu-

I rises' 
bor, 
U.T.C.

II ției de Ia S.M.T. 
Miercurea Ciuc. Și 
motivele, dezvino- 

Ivățirile, nu lipsesc. 
Dimpotrivă:

— ML-a plecat și

■ locțiitorul în alt loc 
de muncă. Nici 
membrii comitetului 

Inu mă prea spriji
nă. Și, de altfel, în 
condițiile noastre, 
nici nu se pot face

SEBASTIAN COSTIN

club-barul tineretului, unde 
trebuie să aibă loc joia ti
neretului. Trecem podul pes
te Bistrița și urcăm. La 
club-bar, la etaj, liniște 
Doar, la două mese cîțiva 
tineri joacă remy. In jurul 
biliardului nu e nimeni. Mu
zică, veselie, joie a tinere
tului ? Ași! După toate a- 
cestea. și plenara comitetului 
municipal, ultima din cele 
cinci acțiuni planificate, se 
amînă.

A doua zi, tovarășul Aldea 
ridică din umeri. Gestul este, 
se pare, obișnuit aici. Căci 
dacă am privi cu ochi critic 
acțiunile organizate la Pia
tra Neamț în ultimele trei 
luni sau cel puțin pe cele de 
la Uzina de fibre sintetice, 
unde tovarășul secretar s-a 
deplasat atît de des (poate 
și fiindcă soția sa este sala
riată acolo...) n-am izbuti 
să găsim măcar una care 
să-i poarte, cu profunzime, 
amprenta sufletească. Așa că 
așteptăm, tovarășe Aldea, o 
altă invitație. . Noi sîntem 
încă optimiști, fiindcă, oricît 
ar părea de paradoxal, mai 
credem în voință și capa
citate.

ION CHIRIO

I
I

prea 
cruri...

Așadar, ni 
ceilalți. Loc 
membrii c< 
Iui, condițiile 
mentul este 
doielnic. La 
cetare mai 
nici nu vrej 
stea drept, 
cioare. 
membrii 
lui știu fo; 
că au și o 
nea calitate 

•—In orice 
am aflat t 
fac parte și 
mitet. Și n 
mit nici < 
concretă.

I PĂSTRĂTORII
I La Gostavăț sau 

la Stoenești tinerii 
se întîlnesc din cînd 

I cu vîrstni- 
--------- roată în ju

rul lor și îi ascultă. 
Iar aceștia le po
vestesc obiceiurile 
de pe vremea tine
reții lor, le cîntă 
cîntecele de atunci, 
le vorbesc despre

Ise intiln 
în cînd 
cii. Fac

nunțile d 
mai arr 
strigături 
ziceau la 
nerii asci 
registrea 
dă de 
și în \m 
pleacă c 
întîlnirî, 
rînd ei ’ 
cele au?

bătrînești", le zi- 
m noi acum și 
ib denumirea a- 
:asta sînt menite 
i trăiască o veșni- 
ie. Pentru că tine- 
etul satelor s-a ho- 
ărît să le învețe 
emeinic. Și cînte- 
ele, și obiceiurile, 

;i datinile. Ca să 
le dea o tinerețe 
fără bătrînețe.
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menajarea viitorului aeroport in
ternațional al București ului, și 
unde chiar din prima zi s-au e- 
xecutat primii metri cubi de să
pături.

Și pretutindeni la fel : aceeași 
distincție solemnă și însuflețită 
în același timp. Aceleași gînduri, 
aceleași năzuințe care înseamnă 
tot atîtea angajamente de a face 
ca zilele petrecute pe șantier să 
fie încununate de rezultate pe 
măsura așteptărilor, a încrederii 
acordate, de a ridica pe noi trep
te de cinstire respectatul titlu de 
brigadier al muncii voluntar pa
triotice.

Și răsfirate de-a lungul unor 
viitoare șosele, parcă pentru a 
facilita metafora, aceste șantiere 
se contopesc alături de sutele și 
miile de puncte de lucru, în a- 
devărate magistrale ale hărniciei 
și entuziasmului tinerilor.

Bumbești - 

Livezeni

biografii paralele

— Brigada IMeri e gata 
pentru începerea lucrului.

Brigadierii pornesc în coloană 
spre Jocul unde îi așteaptă lope- 
țile și tîrnăcoapele. Și a început 
atunci noul capitol al epopeii 
scrise la Bumbești-Livezeni.

Astăzi, marți, e așteptată să 
sosească o altă brigadă de 100 
tineri. Aceasta e formată din e- 
Jevi de la școlile din Valea Jiu
lui care au cerut să lucreze gra
tuit timp de 5 zile. După ple
carea acestora vor veni tot în se
rii de cîte 5 zile alte brigăzi for
mate din tineri muncitori, stu- 
denți și intelectuali din orașele 
județului Hunedoara.

Tradiția Bumbești — Livezeni- 
lor nu se dezminte.

AL. BĂLGRĂDEAN

Comandantul brigăzii 1 Cio- 
rogîrla, profesorul Constantin 

Tudor

Șl ENTUZIASMULUI TINERESC
Răsună Valea...

Prahovei

După o noapte de ploaie, Va
lea Prahovei respiră adine. Ozo
nul pădurilor înalte a coborît 
pînă la ferestrele taberei, aerul 
pare dens și limpede ca apa iz
vorului de munte. Mica așezare 
e încă cufundată în liniștea al
pină de la poalele Caraimanu- 
lui. Doar trenurile electrice trec 
fluierînd prin apropiere, ca niște 
săgeți albastre, trec fantastic din 
10 în 10 minute, visînd destina
ții resfirate în vasta geografie a 
țării.

Unul dintre ele va opri, pe la 
ceasurile prînzului, în această zi 

înainte de începerea lucrului, brigadierii de la Ciorogîrla 
iau cunoștință de regulile privind protecția muncii 

Foto : GH. CUCU

de 17 iunie, aici, la Comarnic, 
și din el vor coborî temporarii 
locuitori ai micii așezări, constru
ite din panouri ce mai miros 
încă a rășină de brazi. Pînă a- 
tunci, gazdele își vor termina ul- 
timile pregătiri în vederea întâm
pinării oaspeților, dormitoarele 
vor căpăta strălucirea lenjeriei 
imaculate, pîrjoalele moldove
nești se vor rumeni în cuptoarele 
bucătăriei, ghirlandele de verdea
ță vor împodobi sărbătorește ar
cul de la intrarea în romanticul 
orășel. Dar, iată-i, sosesc. Sînt 
100 de băieți, elevi ai școlilor 
profesionale și liceelor din jude
țul Prahova, sosiți aici, la cere
rea lor, izvorîtă dintr-un puter
nic imbold de patriotism, dintr-o 
pornire spre fapte entuziaste și 
îndrăznețe. Aduc cu ei romantis-

MAGISTRALE
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După 20 de ani, între Bumbești 
și Livezeni și-au făcut din nou 
apariția chipuri de brigadieri. 
Unii sînt dintre cei care în 1948 
au făcut să cadă stînci de fier 
pentru a construi calea ferată de
venită azi legendaiă iar alții, cei 
de azi, la fel de entuziaști și cu 
un obiectiv asemănător : construi
rea unei șosele care să lege cele 
două provincii străvechi ale ță
rii, Ardealul și Oltenia.

în lupta cu muntele au venit 
în sprijinul constructorilor da 
drumuri două brigăzi de 100 
tineri din județul Gorj. Brigada 
I Men și brigada a 4-a Livezeni 
și-au cîștigat deja un nume și o 
individualitate. Nu pentru că sînt 
primele din seria celor care se 
vor perinda pe șantier în acest 
an, ci pentru că ele au venit gata 
constituite, pregătite din prima 
cțipa să poarte bătălia cu stînca. 
Evenimentul avusese loc cu cîte- 
va zile în urmă la Tg. Jiu, cînd 
au fost alese comandamentele și 
definitivate echipele și cînd a 
fost lansată o chemare la între 
cere adresată tuturor brigăzilor 
de muncă voluntar-patriotică din 
țară. Din cele câteva mii de ti* 
neri, cu mult peste necesități, care 
au cerut să lucreze pe șantier, 
s-au bucurat de această cinste e- 
levii grupurilor școlare Ciment și 
C.I.L. Tg. Jiu și ai liceelor din 
Motru și Peștișani. Aseară, după 
sosire am stat de vorbă cu multi 
dintre aceștia. Ne-au mărtu
risit că ceea ce i-a îndem
nat să ia această hotărî- 
re a fost dorința de a con
tinua frumoasele tradiții ale bri
gadierilor. Ei ne-au vorbit, de a- 
semenea, despre faptul că și cei
lalți colegi care au rămas acasă, 
sînt hotărîți să nu se lase mai 
prejos. Unii s-au dus în grupuri 
pe alte șantiere din județ, iar alții 
participă Ia numeroasele acțiuni 
de munca voluntar-patriotică ce 
se inițiază în localitățile în care 
trăiesc. La Lelești, Runcu și Te- 
lești înalță școli și amenajează 
parcuri, la Novaci și Tismana a- 
'••najează taberele turistice în 

își vor petrece apoi vacan- 
Stănești construiesc un 

”’nd spre Meri, ei nu 
nrivească priveliș- 

n frumusețe, pe 
4, dar cînd 

pe care <» 
rigadieri- 

smoțio- 
me de

1 mo- 
untau 
adieri 
antier. 
ntrea- 

Hn în- 
ît îm- 
’mulul 

dte iz-

)rima lor 
.ească te- 

tunelele, 
Apoi s-au 
în dormi- 

ă între ei 
lucreze cît 

ima zi.
> >.erăbdare deschi- 
’u.
.ie. Cînd soarele 
verse razele peste 
lor, brigadierii de 

păți cu salopete și 
cție, se string în 
mduri se desprind 
ere lansează che-

tru raport, drepți! 
jU ere deplină. Ca 

. semn, cei care au dat co
manda se întorc cu fața spre co
mandamentul brigăzii și rapor
tează :

Echipa I cu un efectiv de 20 
brigadieri, e gata pentru deschi
derea taberei. Sînt comandantul 
echipei Emil Bălăceanu.

Ca el procedează apoi Marin 
Duică, Marin Marica, Gheorghe 
Pădurarii și Al Bidinici. Apoi 
raportează comandantul bri
găzii Aurel Stoica. Și în 
timp ce drapelul patriei e 
ridicat pe catargul înălțat în 
ajun, din piepturile brigadierilor 
răsună acordurile unui cîntec 
solemn : „Trei culori cunosc pe 
lume..." Intr-o atmosferă emoțio
nantă, din partea Comitetului 
Central al U.T.C., brigadierilor li 
se înmînează drapelul brigăzii 
care de acum înainte le va purta 
numele și faima. Vocea lui Aurel 
Stoica se aude din nou.

ALE HĂRNICIEI

mul vîrstei de aur a adolescen
ței, spiritul și dragostea de mun
că, utilă întregii societăți.

Ei se constituie în brigada l-a 
„Prahova".

— Nu cred că mi-aș putea 
petrece mai bine o parte din va
canță decît muncind pe un șan
tier național, alături de colegi și 
de muncitori, spune elevul ION 
GHEBOS, de la grupul școlar 
„Petrolul" Cîmpina. Munca fizi
că e pentru noi o necesitate de 
ordin fizic și mai ales moral. 
Sîntem deosebit de recunoscători 
organizației U.T.C. pentru că 
ne-a înlesnit îndeplinirea acestei 
dorințe, precum și conducerii 
șantierului I.C.S.T.-Cîmpina, care 
ne-a primit cu căldură. Nu le 
vom înșela așteptările.

Sînt nu numai cuvintele ele
vului Gheboș, ci gîndurile tu
turor colegilor săi de la Liceul 
nr. 6 Ploiești, de la Școala pro
fesională din Plopeni, care, îm
preună cu alți 400 vor lucra aici 
în serii de cite două săptămîni, 
pînă la 1 august. Ei reprezintă

doar o parte din cei aproape 
3 000 de tineri din satele și ora
șele județului, care și-au expri
mat prin cereri adresate condu
cerii U.T.C., dorința de a fi tri
miși în tabere de muncă pe unul 
din șantierele patriei. Dar, ori- 
cît de mari ar fi aceste șantiere, 
ele nu i-au putut cuprinde pe 
toți. Majoritatea dintre ei au ră
mas să lucreze în localitățile lor, 
pe șantiere mai mici, dar de o 
importanță la fel de mare, li aș
teaptă, în zilele vacanței, ace
leași locuri de muncă unde au 
mai lucrat, parcurile ai căror 
trandafiri au înflorit sub semnul 
hărniciei lor, bazele sportive a- 
flate în construcție, șantierele de 
locuințe și obiectivele social- 
culturale.

— Numai în orașul de reședin

ță a județului, spunea tovarășul 
GHEORGHE COMAN, șef de 
secție la Comitetul județean al 
U.T.C., ne-am propus să mobi
lizăm în această vară circa 2 000 
de tineri la lucrările de moderni
zare a șoselei Ploiești—București, 
la continuarea amenajărilor din 
parcurile tineretului și „Bucov“, 
la acțiunile de îngrijire și întreți
nere a pășunilor și patrimoniului 
forestier. Munca acestora și a 
celor de pe șantierele naționale 
se va întîlni pe aceiași coordonată 
comună, se va revărsa în același 
șuvoi de dăruire tinerească pen
tru înflorirea necontenită a pa
triei socialiste.
- De altfel, tinerii din județul Pra
hova au în această privință o 
carte de vizită încărcată. Stă măr
turie drapelul C.C. al U.T.C., de
cernat pentru a doua oară orga
nizației județene — fruntașă în 
acțiunile de muncă voluntar-pa
triotică. Anul acesta tinerii din 
județ au adăugat noi valori rea
lizărilor de pînă acum. S-au pres
tat peste 450.000 ore muncă a 
căror valoare depășește la cate
goria lucrări finanțate și nefinan
țate, cifra de 20 milioane lei.

La sosirea în tabără, prima bri
gadă a fost întâmpinată de ac
tiviști ai C.C. al U.T.C., ai comi
tetului județean de partid și 
U.T.C. Tinerii au fost dați în 
grija a doi veterani ai șantierelor 
naționale, maiștrii Mihail Maco
vescu, șeful lotului Comarnic și 
Al. Duțu. Jumătate din viața a-

• ••••••••••

PLACEBO
(Urmare din pag. 1)

care... etc. etc. In definitiv 
dacă flecare om — s-a do
vedit științific — este suges- 
tionabil, atunci de ce ne mal 
miră că adevărul — sfîntul 
sdevăr — spus pe jumătate, 
adică prostul numit slab 
pregătit, incultul — lipsit de 
Informații, carieristul că e 
prea zelos, slugarnicul că e 
prea politicos, este luat drept

ÎN CIMP BEC01TA

SE SCUTURA...
(Urmare din pag. I)

zului am recoltat doar un hec
tar. Pentru că este încă timp 
destul și tocmai bine se mai coa
ce și orzul, tractoriștii au fost 
învoiți (? !) pentru azi să plece 
acasă". Și, interlocutoarea noas
tră, tehniciană Steliana Avram, 
continuă : „Inginerul agronom al 
cooperativei este în concediu de 
odihnă. I-a aprobat Direcția a- 
gricolă județeană, iar dacă doriți 
alte relații, așteptați I Consiliul 
de conducere este într-o ședin
ță". Ce altceva puteam afla ? Să 
ne confirme că în timp ce orzul 

cestor bărbați cu chipurile desă
vârșite și severe ca stâncile șle
fuite de vînturi și ploi, s-a con
sumat sub cerul liber dl șantiere
lor. Ei vor reedita aici „cursuri
le" școlii de muncă plină de dă
ruire pe care le-au urmat șl ei cu 
20 de ani în urmă, la Bumbești- 
Livezeni și Tg. Jiu — Tismana, 
la Salva-Vișeu și Roșiori-Caracal.

— Ca peisaj și obiectiv de 
muncă, există o izbitoare asemă
nare între șantierul nostru și cel 
de la Bumbești-Livezeni, spune 
fostul topograf pe defileul Jiului 
Mihail Macovescu. Numai con
dițiile de viață și muncă se deo
sebesc ca de la cer la pămînt. 
Acolo s-a construit o linie ferată, 
aici construim o șosea, respectiv 
varianta nouă a D.N. 1 Cîmpina—

Comarnic. Lungimea ei nu de
pășește 16 km, însă construcția 
comportă mari dificultăți și are 
o excepțională importanță pentru 
economia națională. Tinerii bri
gadieri vor efectua lucrări de fi
nisare a taluzelor, amenajarea 
șanțurilor de scurgere, înălțarea 
zidurilor dc apărare. Ei pot fi 
mîndri că își aduc contribuția la 
acest obiectiv.

Lovitura de târnăcop inaugura
lă a fost dată. Un „hei-rup" ti
neresc a început să răsune acum 
și pe Valea Prahovei.

LAL ROMULUS

Anticipînd eforturile pe care zeci de mii de elevi le vor pune în cursul verii în slujba 
ogoarelor, cîteva zeci de elevi bucureșteni și-au instalat tabere de muncă patriotică în cooperative 

agricole din preajma Capitalei, lată-i pe cîțiva, în (tâmp, într-o scurtă pauză 
Foto: VIOREL RABA

o sugestie convenabilă : adică 
băiat bun dar mal are și lip
suri ? Și — nu ? — dacă mai 
ai și lipsuri înseamnă că mai 
poți funcționa (in așteptarea 
lui Sfintu-Așteaptă) ca slab 
pregătit, ca lipsit de informa
ții, ca prea zelos, ca prea poli
ticos mai ales că avem azi 
la indemînă nemaiansitul, 
mult așteptatul „efect pla
cebo". Minunatul „efect pla
cebo".

se scutură în cîmp, o combină 
staționează în lan, iar altele pa
tru la umbră, și... în sat, în mij
locul zilei, de cîteva ore se ține 
o „mică" ședință care nu avea 
nici măcar caracter de lucru ?

In raidul întreprins am întîlnit 
și alte aspecte care nu confirmă 
decît în parte asigurările orga
nelor agricole județene și Trus
tului zonal I.A.S. Prahova, „că 
totul e pregătit pînă la cel mai 
mic amănunt". Sînt încă unități, 
ca de pildă, Buda, care deocam
dată nu știu cînd vor primi pre
sele de balotat paie. Vor fi diri
jate direct de la S.M.T. dintr-o

Azi, la Baia 

Sprie, încă 200 

de brigadieri...

Mai sînt cîteva ore pînă cînd 
salutul de bun venit se va rosti și 
pe șantierul național al șoselei 

cooperativă în alta, sau vor dis
pune de ele brigăzile de trac
toare din unități ? încă nu se 
știe, organele județene nu au ho- 
tărît. La ferma Zănoaga, combi
nele și presele nu vor putea intra 
la timp în lan, pentru că la ate
lierul de reparație Rîfov al I.A.S. 
Puchenii Mari încă se duc tra
tative pentru repararea lor. Trac
toristul Constantin Mușat, venit 
să preia un tractor și o presă pe 
care urmează să lucreze în a- 
ceastă campanie, le refuză. „Le 
iau degeaba de aici, cardanul e 
rupt. De trei luni sînt aduse în 
ateliere și tot defecte sînt!". Și 
în timp ce tovarășii de la ate
lier susțin că de vină sînt cei de 
la fermă, pentru că nu au adus 
cardanul pe care se angajaseră 
să și-l procure, la fermă se sus
ține că procurarea pieselor nu 
cade în sarcina ei, recoltatul în 
timpul optim pe cele 400 de 
hectare grîu rămîne sub semnul 
întrebării.

Campania de recoltare a păioa- 
selor e scurtă, iar volumul de lu
crări ce se cere executat e mare. 
Suprapusă în timp și cu lucră
rile pentru întreținerea culturi
lor prășitoare (prașila a treia 
fiind neexecutată pe 32 000 hec
tare cu porumb, a doua rămasă 
cu mult în urmă pe alte cîteva 
mii de hectare), cu lucrările din 
legumicultură, de strîngerea și 
depozitarea furajelor, campania 
de recoltare a păioaselor solicită 
o organizare judicioasă a muncii, 
o participare sporită și perma
nentă din partea membrilor coo
peratori și mecanizatorilor. în ju
dețul Prahova sînt de recoltat 
peste 45 000 hectare cu grîu și 
orz. Organele agricole județene, 

Baia Sprie — Sighetul Marma- 
ției. 200 de tineri sosiți încă de 
aseară vor începe lucrul făcînd 
ca șoseaua ce șerpuiește din Baia 
Sprie spre Sighetul Marmației 
să freamăte de cîntecele briga
dierilor. Cu o zi înaintea începe
rii lucrului i-am cunoscut pe 
cîțiva dintre cei care vor avea 
privilegiul de a participa la mo
mentul inaugural, la primul „a- 
salt". Spunem privilegiu pentru 
că pe adresa Comitetului jude
țean Maramureș al U.T.C. au so
sit peste 1000 de scrisori în 
care mulți tineri, individual sau 
în numele unor grupuri masive, 
își exprimau dorința de a munci 

conducerile unităților de stat și 
cooperatiste nu trebuie să ră- 
mînă cu nimic tributare acestei 
campanii. E de datoria lor ca să

BEȚIA N-ARE
PICIOARE LUNCI

(Urmare din vag. I)

nează mult mai greu. Pentru fie
care literă a numelui îi trebuie și 
o litră de „carburant". Pe la' o- 
rele 16,30 cînd și-a dat seama că 
e „leu", a ieșit mugind din cir
ciumă și s-a îndreptat spre stra
da Toamnei, probabil spre casă. 
Aici vede pe sergentul major din 
circulație, Matei Constantin, care 
controla actele cîtorva mașini. 
Imediat se transformă în avocat 
fără ca nimeni să-l fUinvitat. La 
recomandarea lucrătorului de mi
liție de a-și vedea de drum, Ma
tei Constantin se aruncă asupra 
lui vrînd parcă, ca un leu adevă
rat, să-i rupă acestuia cervica. 
Lucrurile s-au schimbat brusc 
intervenind în ajutorul milițianu
lui șoferii. Dus la miliție, acesta 
se va reîntoarce la locul de mun
că peste un an și patru luni, timp 
credem suficient pentru a-i trece 
urmările beției.

★
Dragostea față de copil este 

destul de mare și ea se transfor
mă la unii oameni în idolatrie. 
Totuși, la auzul primului scîncet 
gîndurile tuturor se îndreaptă 
către medicul care a asistat și a- 
jutat nașterea. Dar mai sînt și

Pentru raport, înainte I

Foto: O. PLEC AN

pe acest șantier. Și nu este vor
ba de tinerii din județul Mara
mureș ci de alții din toată țara, 
Intîietatea însă o au localnicii, 
urmînd ca alte cereri să fie sa
tisfăcute în măsura posibilități
lor ce se vor crea. La Centrul 
școlar minier din Baia Mare, 
circa 250 de elevi au solicitat 
trimiterea în tabăra de muncă 
voluntar-patriotică. Aici s-a con
stituit brigada 1 Maramureș care 
va ataca șoseaua începînd de la 
Baia Sprie. „Sîntem bucuroși să 
putem răspunde și în acest fel 
grijii pe care partidul o are față 
de noi. ne spunea Ilie Blidar, 
unul dintre tinerii brigadieri de 
la Centrul școlar minier. Nu este 
pentru prima dată cînd partici
păm la acțiuni de muncă volun
tar-patriotică dar niciodată pînă 
acum n-am participat pe un 
șantier de însemnătatea aceluia 
pe care, începînd de azi, ne vom 
desfășura activitatea. Știu că 
peste tot e necesară energia și 
hărnicia, dar noi, brigadierii, sîn
tem mîndri că le putem dărui pe 
șantierul Sighetul Marmației".

Brigadierii nerăbdători să-și 
înceapă activitatea știu că între
cerea trece dincolo de limitele 
șantierului, că ea angrenează toți 
tinerii județului Maramureș pre- 
zenți duminică de duminică pe 
mii de șantiere ale muncii volun- 
tar-patriotice. Știu că eforturile 
lor vor face ca realizările de pînă 
acum — ilustrate între altele și 
de cele 16 500 000 lei, ce repre
zintă contravaloarea lucrărilor e- 
xecutate de ei în acest an — să 
devină și mai mari.

IOAN RUSU

întreprindă operativ toate măsu
rile ce se impun în vederea 
strîngerii la timp și fără pierderi 
a producției din acest an.

oameni care se comportă irespon
sabil față de medici. Copilul lui 
Mihai Dumitru din Brașov era in
tr-o stare gravă. Dus la spitalul 
de copii, acesta primește îngrijiri
le necesare de la grupul de me
dici ai clinicii. După cîteva zile, 
mai precis pe 21 aprilie, la ore 
târzii se aud. bătăi în ușa spitalu
lui. Coborînd să radă ce se în
tâmplă, medicul de gardă dă de 
MiHai Dumitru. Cu ochii injectați 
de băutură, tatăl iresponsabil ic
nise să le ceară socoteală '/medi
cilor pentru ce nu-i vindecă mai 
repede copilul. Bineînțeles că me
dicul de gardă a căutat să-i ex
plice tatălui starea sănătății mi
cului pacient și să-i transmită că 
odată vindecat, acesta va putea 
părăsi spitalul. Nemulțumit de 
cele aflate, Mihai Dumitru înce
pe să-l molesteze pe medicul de 
gardă, apoi sa facă scandal și să 
jignească întreg personalul me
dical care venise să aplaneze lu
crurile. Liniștea clinicii n-a putut 
fi restabilită decît după appriția 
organelor de miliție care l-au 
condus pe huligan la secție. Ju
decat pentru fapta sa, el primește 
o pedeapsă de 2 ani.

ST. I. GÂNESCU
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Tovarășul Alexandru
Birlădeanu în vizită

în S.
Luni dimineața a plecat 

spre Washington tovarășul 
Alexandru Birlădeanu, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele Con
siliului Național al Cercetării 
Științifice, care, însoțit de un 
grup de oameni de știință, va 
face o vizită în Statele Unite, 
la invitația personală a dr. 
Donald Hornig, consilier spe
cial al președintelui S.U.A. 
pentru știință și tehnologie.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, au fost de față to
varășii Janos Fazekaș, vice
președinte al 'Consiliului de 
Miniștri. Constantin Scarlat

Plecarea unei delegații

a C. C. al P. C. R. in Islanda
O delegație a Comitetului 

Central al Partidului Comu
nist’ Român, condusă de tova
rășul Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P..C.R., a plecat luni 
dimineața din Capitală pentru 
a face o vizită în Islanda, la 
invitația Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit 
din Islanda. Din delegație fac 
parte tovarășii Bujor Sion, 
membru supleant al C.C. al 
P.C R, șef de secție la C.C. al

INF0DMAȚ1I
Intre 7 și 17.iunie, la Bucu

rești au avut loc tratative între 
o delegație a Republicii Popu
lare a Yemenului de Sud, con
dusă de Abdul Malik Ismail, 
ministrul Economiei, Comerțu
lui și Planificării, și o delegație 
a Republicii Socialiste România, 
condusă de Gheorghe Cioară, 
ministrul comerțului exterior.

Ca rezultat al tratativelor, ca
re s-au desfășurat într-o atmos
feră de deplină înțelegere, au 
fost semnate un Acord comer
cial și economic și un Protocol 
privind cooperarea economică și 
tehnică dintre cele două țări.

Documentele au fost semnate 
de către conducătorii Jelor două 
delegații.

Luni a sosit în Capitală o de
legație a Tineretului Socialist 
din Belgia condusă de Fernand 
Dewit, secretar general, care, la 
invitația C.C. al U.T.C., va face 
o vizită în țara noastră

în cursul dimineții delegația 
Tineretului Socialist din Belgia 
a fost primită de tovarășul Va
sile Nicolcioiu, secretar al C.C. 
al U.T.C. Intîlnirea s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, 
prietenească.

La invitația guvernului Maies
tății Sale Hassan II, regele Ma
rocului, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, pre
ședintele celei de a XXII-a Se
siuni a Adunării Generale a 
O.N.U., va face o vizită oficială 
în Regatul Marocului, între 25 și 
28 iunie 1968.

La 16 iunie, s-a înapoiat în 
Capitală, venind de la Geneva, 
tovarășul Petre Blajovici, minis
trul muncii, care a participat — 
în calitate de șef al delegației ro
mâne — la lucrările celei de-a 
52-a Sesiuni a Conferinței gene
rale a Organizației Internaționale 
a Muncii.

Vernisajul expoziției 

cărții bulgare

Sub auspiciile Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, lu
ni la amiaza a avut loc vernisa
jul expoziției cărții bulgare. Or
ganizată la Casa de cultură a 
I.R.R.C.S.. expoziția cuprinde lu
crări din literatura social-politi- 
că, științifică și tehnică, beletris
tică, artă, cărți tipărite de edi
turile bulgare în limbi Străine 
și cărți bulgare premiate. Sînt 
expuse, de asemenea, lucrări ale 
unor autori români traduse în 
ultimii ani în limba bulgară : 
M. Eminescu, Tudor Arghezi, 
Liviu Rebreanu, Cezar Petrescu, 
Maria Banuș, Eugen Barbu, Ti
tus Popovici. opere de scriitori 
bulgari : Nikola Vapțarov, Elin 
Pelin, Pencio Slaveikov, Elisa- 
veta Bagreana, Gheorghi Ka- 
raslavov și alții, traduse în lim
ba română, precum și ghiduri, 
dicționare, antologii.

încheierea lucrărilor

Sesiunii anuale a U. A. I.

Luni s-au încheiat în Capi
tală lucrările celei de-a 42-a 
Sesiuni anuale a Uniunii Acade
mice Internaționale.

S-a stabilit, în principiu, ca 
următoarea sesiune anuală a 
U.A.I. să se țină la Paris în luna 
iubi© 1969.

In cuvîntul de încheiere a lu
crărilor, președintele în funcție 
al U.A.I. pînă la alegerea noului 
birou, L. L. Hammerich (Dane
marcă) a mulțumit călduros 
guvernului român, Academiei și 
colegilor români pentru ospita
litatea și condițiile optime asigu
rate bunei desfășurări â sesiunii.

(Agerpres)

U. A.
și Ion Baicu, miniștri, Miron 
Nicolescu, președintele Aca
demiei, Ștefan Bîrlea, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
Național al Cercetării Știin
țifice, Vasile Șandru, adjunct 
al ministrului afacerilor ex
terne, și alte persoane ofi
ciale.

Au fost prezenți Joseph W. 
Neubert, însărcinat 
ceri ad-interim al 
Unite ale Americii 
rești, și sir John

cu afa- 
Statelor 

la Bucu- 
Edward 

Chadwick, ambasadorul Marii 
Britanii în România.

(Agerpres)

P.C.R., și Nicolae Gavrilescu, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Sibiu al P.C.R., pre
ședintele Consiliului popular 
al județului Sibiu.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa au fost de față to
varășii Vasile Patilineț, se
cretar al C.C. al P.C.R., Ghi- 
zela Vass și Vasile Vlad, 
șefi de secție la C.C. al 
P.C.R., activiști de partid.

LICEUL AGRICOL DIN
TRIFEȘTÎ A PRIMIT

NUMELE SAVANTULUI
ION IONESCU

DE LA
Liceul agricol Trifeștii Vechi, 

lăcaș ' * “““ “ * ■
cum 
fiind 
nile 
tu lui 
Aici 
iunie, oameni din toate părțile 
pentru a cinsti memoria emi
nentului savant Ion lonescu de 
la Brad, de la nașterea căruia 
se împlinesc 150 de ani. Vorbi
torii au evocat cu emoție per
sonalitatea renumitului agronom, 
economist, sociolog și publicist 
care a fost Ion lonescu de la 
Brad, au amintit principalele 
momente ale activității sale de 
om de știință, ca deputat și 
revoluționar format sub lumina 
Iul Bălcescu, ca vicepreședinte 
al comisiei proprietății înfiin
țate de guvernul revoluționar 
de la 1848, ca fondator al învă- 
tămîntului agricol în tara 
noastră. Meritele sale deosebite 
au făcut ca UNESCO să-1 trea
că pe fresca marilor savanti, fi
ind sărbătorit în întreaga lume.

Acum 83 de ani. renumitul 
savant a contribuit direct Ia 
înființarea primei școli prac
tice de agricultură din Trifeștî. 
Dezvoltată și perfecționată 
capătă azi printr-un Decret al 
Consiliului de Stat, numele 
marelui învătat — „Liceul Agri
col Ion lonescu de la Brad" — 
ca un omagiu adus unuia dintre 
părinții agriculturii românești.

„Pentru noi, foștii eilevi ai șco
lii de agricultură din Trifeștî, 
spunea inginerul D. Torje, pre
ședintele Comisiei de stat pen
tru încercarea și omologarea so-

de învățătură, înălțat a- 
mal bine de opt decenii, 
în vreme una din rădăci- 
puternice ale învătămîn- 
agricol din țara noastră, 
s-au adunat sîmbătă 15

(Urmare dtn pag. I) 

cer- 
pal- 
fun- 
des- 
lăr-

tarea respectivă. Se mai 
ivește și dificultatea că 
dacă în cercetarea aplica
tivă, sau în cercetarea de 
dezvoltare, rezultatele 
cetării științifice sînt 
pabile, în cercetarea 
damentală. aceea care 
coperă legi noi, care 
gește sfera de cunoaștere, 
rezultatele cercetării pot 
fi apreciate mai greu, 
deși istoria a dovedit că 
ele pot fi, într-un interval 
de timp mai îndelungat, cu 
mult mai importante, con
stituind ulterior un punct 
de plecare pentru cerceta
rea aplicativă și de dez
voltare

în cadrul revoluției știin- 
țifico-tehnice contempo
rane rezultatele cercetării 
științifice au căpătat o im
portanță cu totul deosebită 
pentru dezvoltarea socie
tății. Cercetarea științifică 
reprezintă, după unele pă
reri autorizate investiția 
cea mai scumpă, dar și 
cea mai sigură Ea trebuie 
deci stimulată în mod de
osebit.

Consider că, pentru a 
stimula orientarea cer
cetării științifice către a- 
cele domenii care înrîuresc 
direct sectoarele econo
miei naționale, este potrivit 
ca retribuirea muncii să 
fie făcută și in raport cu 
aplicabilitatea rezultatelor 
cercetării științifice.

BRAD
Jurilor din Consiliul Superior al 
Agriculturii, unul din cei peste 
4 000 absolvenți ai școlii, faptele 
și învățătura lui Ion lonescu 
de la Brad au fost o pildă vie în 
întreaga noastră activitate../

Participanții la solemnitate au 
ascultat cuvintele tovarășului 
Iulius Furo, adjunct de șef de 
secție la C.C. al U.T.C., care 
le-a transmis hotărîrea C.C. al 
U.T.C. de a acorda cu acest pri
lej organizației U.T.C. a Liceu
lui agricol „Ion lonescu de la 
Brad”, diploma de onoare.

Intr-o atmosferă de bucurie 
și entuziasm, colectivul Liceului 
Agricol „Ion lonescu de la 
Brad” întrunit în această adu
nare festivă a trimis o telegra
mă către C.C. al P.C.R., tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU 
personal, în care se spune : „A- 
cordarea ilustrului nume Ion 
lonescu de la Brad liceului nos
tru, constituie pentru noi un 
nou prilej de manifestare a dra
gostei șl recunoștinței față de 
partid și guvern, față de dum
neavoastră personal, pentru 
erearea tuturor condițiilor nece
sare dezvoltării șl perfecționării 
învățămîn talul de toate gradele 
în patria noastră. Această săr
bătoare prilejuiește colectivului 
școlii un nan imbold în activita
tea ce o desfășurăm pentru for
marea cadrelor de specialiști ce
rute în agricultura țării în plină 
înflorire și asigurăm conducerea 
de partid și de stat, pe dumnea
voastră personal, că nu vom 
precupeți nici un efort pentru 
realizarea acestui țel".

C. ION

Evident. în această ordine 
de idei, trebuie, după pă
rerea mea, revizuită ac
tuala legislație care regle
mentează încheierea con
tractelor de colaborare în
tre unitățile de cercetare și 
unitățile productive, care 
practic frînează într-o oa
recare măsură această co
laborare în loc să o stimu-

Intre retribuția și valoarea
creației științifice
o legătură directă

leze. Astfel, limitînd posi
bilitățile de 
suplimentară 
salariul de 
rioada cît 
colaborarea, 
tuală _ ___ „__
cercetătorii care ar rezolva 
problema propusă de in
dustrie într-un interval de 
timp scurt și favorizează 
pe cei ce ar tărăgăna re
zolvarea ei.

De asemenea, aceeași le- 

remunerare 
la o cotă 
bază pe 
a avut 
legislația 

dezavantajează

din 
pe- 
loc 
ac- 
pe

Ion Ganea, unicul component 
al lotului olimpic masculin de 
sărituri al țării noastre, evo- 
luînd la trambulină în con
cursul internațional de du

minică
Foto VIOREL RABA

Redeschiderea
Muzeului de istorie

a municipiului

am-

București
Duminică, s-a redeschis — 

complet reorganizat — Muzeul 
de istorie a municipiului Bucu
rești

Colectivul științific al muzeu
lui a stabilit în urma unor 
ple cercetări arheologice și de 
arhivă, noi puncte de vedere pri
vind istoria Capitalei. S-au a- 
dus noi dovezi materiale asupra 
procesului de formare a limbii 
și poporului român, a genezei o- 
rașului București, a desfășurării 
concrete, de zi cu zi, a revolu
ției pașoptiste, precum și a 
efortului unor personalități ce au 
conlucrat la dezvoltarea tradiți
ilor progresiste ale României.

Pentru a concretiza aceste noi 
aspecte, cele 14 săli ale muzeu
lui au fost reorganizate după 
principiile graficei și muzeogra
fiei modeme internaționale.

Idilă Foto C. CONSTANTIN

gislație împiedică în pre
zent să se aprecieze efi
ciența cercetării științifice 
deoarece beneficiile supli
mentare realizate de o în
treprindere datorită apli
cării rezultatelor cercetării 
științifice efectuate de un 
institut nu pot fi folosite 
pentru premierea persona
lului întreprinderii, și deci 

cercetătorilor și, 
părerea mea, mult 

naturale, mai nor-

nu există nici un Interes 
să fie recunoscute.

Eliminarea acestor ob
stacole și a altora din calea 
valorificării cercetării știin
țifice ar crea astfel posi
bilități mari pentru stimu
larea 
după 
mai 
male.

în 
umanistice, ca și în dome
niul cercetării fundamen-

domeniul științelor

P E
• în ultima zi a 

„Regatei Grunau” de 
canotaj academic, e- 
chipajul feminin de 
8 plus 1 al României 
a cîștigat această 
probă, realizînd tim
pul de 3’13” 28/100. 
Echipajul clubului 
D.H.F.K. Leipzig s-a 
clasat pe locul doi, 
urmat de cel al 
U.R.S.S. La 4 vîsle, 
pe primul loc s-a 
clasat Dynamo Ber
lin 3’19” 58/100. Echi
pajul României a o- 
cupat locul doi cu 
3’24” 54/100

• în runda a 4-a a 
turneului internațio
nal feminin de șah 
de la Sinaia, Zatu- 
lovskaia (U.R.S.S.) a 
cîștigat la Nicolau 
(România). Teodores- 
cu a remizat cu Po- 
tihroniade. Stadler 
(Iugoslavia) a făcut 
remiză cu Reicher 
(România). După 4 
runde, în clasament 
pe primul loc se află 
4 jucătoare : Poli* 
hroniade, Teodorescu

(România), Stadler 
(Iugoslavia) și Zatu- 
lovskaia (U.R.S.S.) cu 
cite 3 puncte.
• în ultima zi a 

concursului interna
țional de atletism de 
la Budapesta, sporti
va româncă Ileana 
Silai a cîștigat proba 
de 800 m cu 2’05” 
2/10, timp ce repre
zintă un nou record 
al României. Atleții 
români au mai obți
nut două victorii 
prin L. Caraiosifoglu: 
1 h 38’32” 8/10 la 20 
km marș și Andrei 
Barabaș la 10 000 m : 
29’34“4/10. (Nicolae 
Mustață a ocupat lo
cul doi cu 29’34“6/10).

In proba de sări
tură în înălțime băr
bați, cîștigată de 
maghiarul Noszaly 
cu 2,06 m, atletul ro
mân Alexandru Spi
ridon s-a clasat pe 
locul doi cu 2,03 m.

★
Cu prilejul unui 

concurs atletic care

tale al celorlalte științe, 
unde valorificarea și deci 
și stimularea cercetătoru
lui nu poate fi făcută prin 
aplicarea directă în pro
ducție, se poate asigura o 
stimulare a cercetătorului 
prin premii pe teme pro
puse în prealabil și prln- 
tr-o mai Justă așezare a 
drepturilor de autor pentru

lucrările științifice, inclu
siv pentru lucrările din 
plan

Atribuirea unor indem
nizații pe viață personalu
lui didactic și cercetători
lor științifici care au ob
ținut titluri științifice de 
„doctor” sau „doctor do
cent”. sau a membrilor A- 
cademiei române a co
respuns la o anumită e- 
tapă ideii că aceste titluri 
măsoară indirect calitatea

COPIII, JUNIORII Șl FOTBALUL

SPOR TUL NU SE
OPUNE ÎNVĂȚĂTURII!

Campionatul republican de 
Juniori a apărut ca o necesitate 
a pregătirii juniorilor într-un 
cadru organizat — se știe că 
cluburile și asociațiile nu prea 
acordă atenție acestei probleme 
— idee a federației, și a fost 
desființat fiind considerat o pie
dică tot de către federație. Mo
tivele invocate se cunosc. Dar 
cel mai susținut argument este 
școala. Se reclamă faptul că 
fotbaliștii-elevi absentează de la 
ore. Dar o analiză mai atentă ne 
demonstrează că doar 10—12 e- 
chipe cuprind un număr mai 
mare de elevi și aceștia nu ab
sentează decît cîteva ore, de 
4—5 ori într-un an, aceste absen
țe înregistrîndu-se sîmbăta. Cei 
care își întemeiază împotrivi
rile pe o asemenea argumenta
ție uită că juniorii constituie, pe 
plan sportiv, o problemă na
țională. In culise, desființarea 
campionatului republican de ju
niori este considerată o măsură 
ce a venit după catastrofa de la 
Ziirich. De aici întrebarea: în 
juniori a fost găsit țapul ispăși
tor ? Trecerea la campionatele 
locale, a diluat și mai mult inte
resul pentru stimularea activită
ții juniorilor. Or, problema com
portă interese majore ce se 
axează pe necesitatea de a pro
mova elementele tinere în e- 
chipele de performanță.

Aș dori însă să mă refer la 
greutățile pe care ni le creează 
școala, pornind de la un caz care 
nu este de loc singular, și anu
me : pentru vina de a juca 

SCURT
a avut loc la Zagreb, 
sportivul român 
Gheorghe Rățoi s-a 
clasat pe primul loc 
în cursa de 400 m 
garduri cu timpul de 
53” 4/10.

• Echipa brazilia
nă de fotbal F. C. 
Santos și-a continuat 
turneul în Europa, 
jucînd la ZGrich cu 
echipa locală F. C. 
Zurich. Gazdele au 
jucat excelent, obți- 
nînd victoria cu sco
rul de 5-4 (0—1). In- 
tîlnirea a fost urmă
rită de peste 16 000 
de spectatori. De re
marcat că în minutul 
58 scorul era de 4—1 
în favoarea fotba
liștilor elvețieni. In 
continuare, brazilie
nii au dominat, reu
șind să reducă din 
handicap. Au marcat 
pentru elvețieni Wi- 
niger (2). Kuenzili (2) 
și Meyer, iar pentru 
oaspeți Toninho (2), 
Pepe șl Pele.

muncii de cercetare a ce
lor ce le poartă.

Este evident, de exem
plu, că un tînăr care, pe 
ba2a unei munci deosebite, 
a reușit să obțină titlul 
de doctor, a făcut prin a- 
ceasta dovada calităților 
sale de cercetător și a 
posibilităților de a obține 
în viitor rezultate științi
fice de calitate. Nu este 
însă mal puțin adevărat 
că, pentru unii dintre a- 
ceștia, din fericire puțini 
la număr, obținerea titlu
lui s-a dovedit un scop în 
sine, activitatea lor ulte
rioară obținerii titlului de 
doctor nemaifiind la înăl
țimea celei dinainte. Există 
atunci pericolul ca docto
ratul să devină nu o cale 
spre o calificare superioa
ră, cum este normal, ci o 
goană după titluri, după a- 
vantaje materiale.

Dacă așezarea problemei 
stimulării cercetării știin
țifice pe bazele ei firești 
este o necesitate, nu tre
buie trecut cu vederea 
faptul că realizarea prac
tică trebuie făcută cu o 
deosebită grijă, într-un in
terval de timp rezonabil 
și coroborată cu introdu
cerea noului sistem de sa
larizare. astfel îneît retri
buirea cercetării științifice 
să atragă efectiv pe cele 
mai bune cadre care do
resc să se dedice acestei 
activități, care cere eforturi 
deosebite, elan și pa
siune.

Gheorghe Uric 
președintele comisiei centrale 

de juniori

fotbal, un talent autentic, vîrf de 
atac din echipa de juniori „Pe
trolul” din Ploiești, elevul 
Crîngașu Decu de la Liceul in
dustrial, al Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini a 
fost exmatriculat. El a partici
pat la două etape de campio
nat, care s-au desfășurat, din 
cauza întreruperii, în cursul 
săptămînii și a avut două che
mări la lotul național fiind unul 
din jucătorii de bază, de pers
pectivă. Rezultatul ? A fost ex
matriculat de conducerea școlii 
și urma să fie mutat disciplinar 
la Brașov. Cu insistențe s-a 
reușit să fie reprimit. într-o 
discuție avută cu familia copi
lului, mi s-a spus că i s-a pus 
clauza de către conducerea șco
lii să nu mai participe la echipa 
de performanță, să facă sport la 
liceu. Faptul că ani de zile fotba
lul nu a putut să se dezvolte în 
școli a creat la unele cadre di
dactice o aversiune împotriva a- 
cestui sport. Din datele pe care 
comisia de sport le are, reiese 
că o bună parte chiar dintre 
cadrele didactice care se ocupă 
cu educația fizică sînt femei (cu 
excepția celor de la școlile pro
fesionale) ; ele se ocupă chiar 
și de activitatea fotbalistică. Un 
necaz la fel de mare îl prezintă 
și alt aspect. Fiecare profesor 
preferă să practice în școala Iul 
sporturile în care are speciali
zare sau îi plac lui cel mai 
mult. S-au adus, apoi, obiecții 
de ordin disciplinar. La centre
le de juniori linia generală 
este ca antrenorii noștri să ur- 
imărească comportarea „elevi
lor” : și toți aceia care sînt in- 
dlsciplinați în școală, cei care nu 
acordă atenția cuvenită princi
palelor lor îndatoriri, să nu fie 
primiți la antrenament. Avem 
mijloace de a determina tinerii 
fotbaliști să vie cît mai aproape 
de cerințele disciplinare ale 
clubului și școlii. Acestea sînt 
chiar mai grele în activitatea 
fotbalistică care are un proces 
continuu de antrenament și că
reia trebuie să te supui, din 
toate punctele de vedere mai 
ales că noi urmărim ca elemen
tele tinere, de 17, 18 ani să fie 
promovate chiar în echipele de 
seniori de categoria A și B. Ceea 
ce înseamnă că eforturile noas
tre vin chiar în sprijinul școlii 
șl o susțin.

Problema cea mai acută pen
tru fotbalul nostru este însă 
baza materială, terenurile pe

ANUNȚURI
INSTITUTUL DE ARTĂ TEATRALA

ȘI CINEMATOGRAFICA I. L. CARAGIALE BUCUREȘTI

Concursul de admitere pentru anul universitar 1968/196$ 
va ține la specialitățile :

— Artă dramatică
— Arta operatorului de film
în perioada 10—25 Iunie a.c. între orele 10—14 se prii 

înscrieri zilnic la sediul Institutului din B-dul Schitu M 
reanu nr. 1.

Concursul de admitere se va desfășura în două etape: 
ma eliminatorie — are loc Intre 29 iunie — 3 iulie a.c. dr 
vor susține probele de aptitudini și a doua între 5—15 
1988.

Informații suplimentare se pot obține Ia secretariatul 1 
tutului de artă teatrală și cinematografică „I. L. Carag 
din București (telefon 14.71.93).

Absolvenții școlii generale de 8 ani în vîrstă de pînă 
ani din mediul rural au posibilitatea să se pregătească p 
cooperativele sătești Intr-una din specialitățile contabil, 
ceolog și meseriile — vînzător în magazine sătești, vînzăl 
librării sătești, ospătari, bucătar, cofetar-patiser, croitor 
fecții pentru bărbați, croitor confecții pentru femei, ci 
brutar, cojocar, zugrav, tinichigiu, timplar, coafor și f 
prin școlile organizate de Centrocoop.

Concursul de admitere va consta în probe scrise și ori 
limba română și matematică din materia prevăzută p 
clasele V—VIII

Pentru informații suplimentare și înscrieri candida 
vor adresa cooperativelor de consum sau uniunilor jud 
ale cooperativelor de consum în raza cărora domiciliază.

UZINA DE CINESCOAPE BUCUREȘTI 
angajează imediat

dactilografe, secretare, interpreți. tehnicieni, translato 
noscînd limbile engleză, germană.

Doritorii se vor adresa la telefon 17.51.00 interior 13 
17.12.39.

Ministerul Industriei Alimentare, pregătește în anu 
Iar 1969—1969, următoarele specialități prin liceele 
triale pentru 
BUCUREȘTI

industria alimentară, din localitățile : 
Str. Spătaru Preda nr. 16 — tel. 23.37.01
— Chimia Produselor Alimentare
— Industrializarea laptelui și cărnii
— Industrii alimentare extractive

SIBIU Str. Turismului nr. 15 — tel. 11929
— Chimia Produselor Alimentare
— Industria Morăritului și Panificației
— Industrii Alimentare Fermentative

GALAȚI B-dul Republicii nr. 169 — tel. 14276
— Chimia Produselor Alimentare
— Industrii Alimentare Fermentative

ARMÂSAȘTI Județul Ilfov
— Agronomie
— Horticultura

Durata de școlarizare este de 5 ani.
Se primesc absolvenți ai școlii generale in vtrstă de ccl 

mult 17 ani (împliniți in cursul anului 1968).
Concursul de admitere se va desfășura în perioada 

18—27 iunie 1968 și va consta din următoarele probe :
LIMBA ROMANA ȘI MATEMATICA — scris și oral 
Informații suplimentare se pot lua de la conducerile li

ceelor industriale, din localitățile menționate mai sus.

care să se poată practica. Sîn- 
tem într-un total deficit de te
renuri de joc. Or, mingea și te
renul sînt elementele absolut 
indispensabile în acest sport. In 
actuala fază este necesar să or
ganizăm în fiecare oraș mai 
mare, în municipii de exemplu, 
cîte o bază în exclusivitate 
pentru copii și juniorii școlari, 
să se știe că există un teren de 
fotbal destinat special acestei 
activități de dimineață pînă 
seara, unde elevii, pe baza unui 
program riguros întocmit, să 
poată să se desfășoare. Avînd 
aceste terenuri de joc și mingi, 
precum și alte materiale, ca
drele didactice vor fi îndemna
te să sprijine aceste activități. 
Noi, comisia, vom sprijini or
ganizarea de echipe de fotbal 
școlare, prin delegarea anumitor 
jucători din echipele de catego
ria A care pot și au datoria să 
arate copiilor cum să joace 
fotbal. Credem că apariția unei 
vedete reprezintă acel „ceva” 
pentru orașul respectiv, va pro
voca interes nu numai în rîn- 
durile pasionaților, ci și a pă
rinților și profesorilor și va fi 
astfel un puternic stimulent, va 
disciplina această acțiune atît 
de importantă. E necesar, după 
aceea, ca organele locale să spri
jine înființarea unor terenuri, 
indiferent ce dimensiuni au, 
dar care sînt în apropierea șco
lilor, care să se poată amena
ja, cu mijloace simple, pentru 
practicarea jocului de fotbal. Nu 
trebuie să jucăm fotbal numai în 
11. Se poate juca și în 5, 6, 7, în 
funcție de mărimea spațiului. 
Pentru aceasta o misiune deo
sebită o au organele U.T.C. 
care, prin muncă patriotică, pot 
face toate ” ‘
microraioanele 
noile cartiere, 
mine un spațiu 
babil, într-un 
vatră a unei 
spațiul acela ... ______
pentru jocul copiilor pînă se des
chide șantierul. Nu trebuie ni
mic decît să se planteze 2 bare. 
Aici se pot organiza meciuri 
cu public sub egida unor co
mitete de stradă, de părinți, de 
blocuri, în așa fel îneît echipele 
de copii ale cartierului respectiv 
să poată practica fotbalul. Efec
tul va fi dublu: o activitate 
continuă și un stimulent pen
tru... părinți. Dacă copiii nu vor 
juca în timpul lor liber, în afară 
de orele de la școală, sau la 
cluburi, nu vor putea deveni 
ceea ce vrem noi, nu vom putea 
avea fotbal de calitate, fotba
lul tehnic pe care ni-l dorim. 
Marii fotbaliști la nivel inter
național, nu se nasc decît din 
foarte, foarte multe repetări si 
însușiri de la o vîrstă fragedă.

amenajările. In 
orașelor, în 

acolo unde ră- 
care va fi pro- 
viitor apropiat, 
noi construcții, 
să fie rezervat

tel. 3234



Mișcareaa

studențească 

din Turcia
La peste 30 de facultăți și 

școli superioare din Turcia 
continuă mișcarea studen
țească de boicotare a exame
nelor, începută cu șase zile 
în urmă. Clădirile universi
tare sînt încă ocupate de 
studenți și, după cum rela
tează agenția ANATOLIA, 
situația se caracterizează 
printr-o confuzie generală. 
Studenții revendică o ~ pro
fundă reformă a învățămân
tului universitar, în primul 
rînd a sistemului existent. de 
examene, ca și a condițiilor 
de studii. La unele facultăți 
au avut loc tratative între 
reprezentanții studenților și 
ai corpului didactic, care nu 
s-au soldat însă cu nici un 
rezultat

Demonstrație 

la Fukuoka
Numeroși studenți japo

nezi au demonstrat duminică 
în Fukuoka, pentru a pro
testa împotriva staționării li
nei baze aeriene americane în 
acest oraș. Ei au încercat să 
ia cu asalt baza aeriana, cu 
care prilej au avut loc cioc
niri cu poliția. 20 de polițiști 
și studenți au fost răniți. Mai 
mulți studenți au fost ares
tați.

Formarea 
noului
guvern 

, belgian
BRUXELLES 17 (Ageipres). — 

După patru luni de criză în Bel
gia a fost format la 17 iunie un 
nou guvern prezidat de Gaston 
Eyskens (social-creștin). Principa
lele portofolii ministeriale au fost 
repartizate după cum urmează : 
vicepremier și ministru al aface
rilor economice — Joseph Merlot 
(socialist); ministru al afacerilor 
externe — Pierre Harmel (social- 
creștin) ; ministrul apărării națio
nale — P. W. Segers (social- 
creștin) ; ministru de interne —• 
Lucien Hargegnies (socialist); mi
nistrul agriculturii, Charles Heger 
(social-creștin); miniștrii educa
ției naționale — Pierre Vermey- 
lan (socialist) și Abel Dubois (so
cialist). In total cele două parti
de dețin în camera inferioară a 
parlamentului, după ultimele ale
geri generale, 128 de locuri din 
cele 212.

Observatorii din Bruxelles scot 
în evidență faptul că existența 
actualului guvern nu se anunță 
de lungă durată. Pentru soluțio
narea unor probleme deosebit de 
acute cum sînt cele economice și 
lingvistice, actualul guvern va 
trebui să procedeze la reforme 
constituționale care necesită în 
parlament două treimi din voturi, 
lucru foarte greu în condițiile 
cînd liberalii și-au anunțat in
tenția de a manifesta o opoziție 
foarte viguroasă.

Guvernul condus de Gaston 
Eyskens se va prezenta în fața 
parlamentului pentru votul de 
învestitură, săptămîna viitoare.

Enigme la
Cu toate că de la a- 

sasinarea senatorului 
Robert Kennedy au tre
cut două săptâmîni, cau
zele care au dus la aceas
tă crimă au rămas tot 
atît de necunoscute opi
niei publice ca și la 
început.

Desfășurarea în secret a cerce
tărilor a dus la apariția în presă 
a tot felul de presupuneri. Ziare
le americane se întreabă de ce 
poliția din Los Angeles nu a luat 
măsuri de securitate pentru sena
torul Robert Kennedy și cum a 
pătruns Sirhan Sirhan în hotelul 
Ambasador, dacă intrările erau 
păzite de poliție ? Se subliniază 
mereu că asasinul nu a acționat 
singur.

Agenția ASSOCIATED PRESS

Un nou contract de coo
perare româno-iranian
Construirea unui mare complex 
agrozootehnic de tip industrial 

la Rasht (Iran)

Sesiunea

Consiliului

Executiv al

UNESCO
TEHERAN 17. Coresponden

tul Agerpres, N. Popovici trans
mite : Recent au fost semnate la 
Teheran contractele cu privire la 
construirea la Rasht-Iran; prin co
operare româno-iraniană, a unui 
mare complex agrozootehnic de 
tip industrial, pe o suprafață de 
10 000 ha, pe baza prospectării și 
a studiului-ofertă întocmit de 
Consiliul Superior al Agriculturii 
din țara noastră.

Valoarea totală a investiției 
este de 45 000 000 dolari, partea 
română fumizînd Iranului proiec
tele și întreaga documentație pri
vind execuția și exploatarea, ma
joritatea echipamentelor și insta
lațiilor din dotarea obiectivelor

Dezvoltarea 
Ecuadorului cu

zootehnice și a celor anexă, ani
male și păsări de rasă, semințe, 
furaje concentrate, îngrășăminte 
chimice, produse fito-Jarmaceuti- 
ce, precum și asistența tehnică pe 
întreaga perioadă a execuției și 
în prima etapă a exploatării com
plexului.

Pe șantierul viitorului complex 
de la Rasht, lucrările au și în
ceput, sub îndrumarea unui nu
măr de specialiști români din ca
drul Consiliului Superior al Agri
culturii.

Construirea complexului agro
zootehnic se înscrie pe linia dez
voltării cooperării între România 
și Iran în domeniul agriculturii, 

comerțului 
țările socialiste

„Piețele țărilor socialiste repre
zintă pentru noi o uriașă valoare, 
și comerțul cu aceste țări este 
mult mai avantajos pentru noi, 
deoarece ele nu ne impun prețuri 
și condiții nefavorabile", a decla
rat Jose Castillo Lusariaga, frun
taș al vieții politice din Ecuador, 
fost deputat în parlament, în ca
drul unei adunări convocate la 
Guayaquil pentru discutarea pro
blemelor economice ale țării. El 
a adăugat că opinia publică ecua- 
doriană se pronunță tot mai activ 
pentru lărgirea legăturilor comer
ciale ale țării cu statele socialis
te.

Intr-o emisiune transmisă de 
televiziunea din Guayaquil, pre
ședintele juntei naționale de pla
nificare și coordonare economică, 
Jaime Nebot Valesco, a citat ci
fre în legătură cu succesele ob
ținute în dezvoltarea relațiilor co
merciale ale Ecuadorului cu ță
rile socialiste. Dacă în tot cursul 
anului trecut, a arătat el, comer
țul Ecuadorului cu țările socia
liste a reprezentat mai puțin de 
9 milioane dolari, în primele pa
tru luni ale acestui an el a depă
șit suma de 39 milioane dolari.

Consiliul Executiv al 
UNESCO a dezbătut proble
mele legate de orientarea gene
rală a Proiectului de program 
și de buget al Organizației pe 
anul 1969—1970.

In intervenția sa, reprezen
tantul României, acad. Andrei 
Oțetea, și-a exprimat acordul 
cu orientarea generală a Pro
iectului de program și a 
activităților prioritare ale 
UNESCO în domeniul educa
ției și științelor exacte și na
turale.

Vorbitorul a înfățișat însem
nătatea programului de co
operare europeană și a subli
niat necesitatea dezvoltării și 
diversificării lui. El a cerut 
totodată ca UNESCO să-și in
tensifice acțiunile și în dome
niul înțelegerii internaționale 
și al apărării păcii și să joace 
un rol tot mai activ în com
baterea rasismului și a tuturor 
formelor de colonialism. Re
prezentantul român a relevat, 
de asemenea, rolul sporit care 
revine în prezent UNESCO 
în educarea tinerei generații 
în spiritul păcii, respectului 
reciproc și înțelegerii între 
popoare.

Cabinet
de tranziție

Dezbaterile în Italia?

din Consiliul P. IV. II. 0.
In cadrul Consiliului de admi

nistrație al Programului Națiuni
lor Unite pentru Dezvoltare 
(P.N.U.D,), care și-a început lu
crările la Viena, au loc dezbate
rile generale privind cooperarea 
tehnică între statele membre. In 
primele zile ale sesiunii au fost 
examinate recomandările P.N.U.D 
privind noile proiecte de asisten
ță tehnică. Printre acestea se află 
și un proiect care prevede coope
rarea P.N.U.D. la dezvoltarea In
stitutului Politehnic București, în 
curs de construcție.

Luînd cuvîntul luni, reprezen-

tantul țării noastre în Consiliu, 
ambasadorul Gheorghe Pele a 
subliniat necesitatea ca serviciile 
de asistență tehnică ale O.N.U, 
să fie adaptate caracteristicilor 
naționale ale țărilor și direcțiilor 
de dezvoltare pe care și le pro
pun acestea. România — a ară
tat vorbitorul — are o bună co
laborare cu programele de asis
tență tehnică ale O.N.U. și cu in
stituțiile sale specializate în du
blă calitate: de beneficiar și con
tributor, colaborare pe care do
rim să o lărgim.

PREȘEDINTELE GIUSEPPE 
SARAGAT a început ieri 
a treia rundă de consultări vi- 
zînd soluționarea crizei guverna
mentale italiene, care a intrat în 
cea de-a 12-a zi. După cum se 
știe, întîlnirile de săptămîna tre- 

principalelor 
Observatorii 

mai

cută cu liderii 
partide au eșuat. _____
politici consideră că este ___
mult ca sigur ca în timpul tra
tativelor s-ar putea ajunge la 
formarea unui guvern de tran
ziție . pentru rezolvarea proble
melor curente ale țării pe în
treaga perioadă de vacanță 
parlamentară și pînă la con
gresul Partidului socialist uni
ficat din luna octombrie. în 
cercurile politice din Roma se 
avansează numele senatorului 
Giovanni Leone ca probabil 
conducător al eventualului gu
vern de tranziție.

■

Construcții noi în capitala 
finlandeză — Helsinki

Los Angeles
informează că proprietarul unui 
magazin de arme din orașul San 
Gabriel (California) a declarat că 
la 1 iunie a vîndut lui Sirhan și 
altor două persoane din compania 
acestuia două cutii cu cele mai 
puternice gloanțe pentru pistolul 
cu care a fost ucis Robert Ken
nedy. Nici patronul magazinului 
și nici vînzătorul care a vorbit cu 
„cumpărătorii" nu au fost che
mați pînă acum să depună măr
turii. Mai mult, precizează agen
ția, poliția ar fi cerut acestor 
martori să nu facă nici o dezvă
luire în legătură cu discuțiile pur- ' 
tate cu Sirhan.

Opinia publică americană se 
întreabă cu îngrijorare dacă nu 
cumva înlăturarea lui Robert 
Kennedy va rămîne o enigmă ca 
și asasinarea fratelui său, John 
Kennedy, în 1963, la Dallas.

Pușcași americani ghemuiți în apropierea unui tanc, 
obișnuită în Saigonul acestor zile, devenit veritabil oraș 

sub bătaia rachetelor forțelor patriotice.

Imagine 
de front

Forțele de eliberare cresc
calitativ si cantitativ

Declarațiile șefului reprezentantei

permanente a F. N. E. la Hanoi

Semnificația

unei demisii
Exact în momentul în care corespondentul militar al lui U.P.I. 

descrie capitala suid-vietnameză ca „un veritabil oraș de front 
sub bătaia continuă și derutantă a rachetelor inamicului" (prin 
„inamic" înțelegîndu-se, bineînțeles, în limbajul uzual american 
patrioții sud-vietnamezi) unele manevre în sferele guvernului- 
marionetă saigonez atrag ateția.

Agențiile de presă anunțau că vicepreședintele guvernului sai
gonez, generalul Nguen Kao Ky, și-a prezentat demisia din funcția 
de șef al Comitetului de autoapărare din Vietnamul de sud. 
Mai puțin de 24 rle ore după oficializarea acestei demisii se 
făcea cunoscută în capitala sud-vietnameză o nouă schimbare, de 
data aceasta o demitere. Așa-zisul președinte al Vietnamului de 
sud, Nguen Van Thieu, l-a „înlocuit din funcție'* pe generalul 
Nguen Khang, comandant militar al celei mai importante regiuni: 
regiunea Saigonului. Nguen Khang era cunoscut ca prietenul cel 
mai apropiat și susținătorul cel mai fervent și devotat al gene
ralului Ky. Ceea ce a întărit opiniile observatorilor politici bine 
informați că zilele prezenței lui Ky în echipa de marionete gu
vernamentale sud-vietnameze sînt numărate.

Noile schimbări de la Saigon constituie, evident, încă 
un episod al permanentelor dispute pentru putere în cadrul dis
creditatului, putredului și falimentarului regim -*1------------- --creditatului, putredului și falimentarului regim saigonez care se 
menține numai datorită prezenței dispozitivului militar american 
inglobînd peste jumătate de milion de solidați. Demisia genera-

HANOI 17 (Agerpres). — 
Nguyen Van ,Tien, șeful repre
zentanței permanente a Frontului 
Național de Eliberare de la Ha
noi, a declarat în cadrul unei 
conferințe de presă, la care au 
participat ziariști vietnamezi și 
străini, că nimeni nu poate nega 
faptul că S.U.A. au comis și con
tinuă agresiunea împotriva Viet
namului. Este firesc, a spus el, ca 
poporul sud-vietnamez să lupte 
împotriva agresorilor. Există un 
singur Vietnam și o singură na
țiune vietnameză, iar imperialiștii 
americani au invadat Vietnamul 
de sud și duc un război de dis
trugere împotriva R. D. Vietnam. 
De aceea, „este datoria sacră și 
dreptul legitim al poporului viet
namez din întreaga țară ca, umăr 
la umăr și unindu-și eforturile, 
să reziste în fața dușmanului".

Răspunzînd la o întrebare pri
vind eventualele consecințe pc 
care luptele din Vietnamul de 
sud le-ar putea avea asupra tra
tativelor de la Paris, reprezentan
tul F.*N.E. a arătat că „atîta timp 
cît americanii vor ataca Vietna
mul de sud, acesta va avea drep-

tul să se apere. Același lucru 
este valabil și pentru R. D. Viet
nam. Atît timp cît agresiunea a- 
mericană împotriva întregului 
Vietnam va continua, 
din nord și din sud 
dreptul să riposteze**.

Șeful reprezentanței permanen
te a F.N.E. a vorbit despre „im- 
fjortanța strategică a situației im
itare actuale în special la Sai

gon. Noi am sfărîmat „centura 
de apărare" americană stabilită 
în jurul capitalei și instituită 
chiar în oraș după sărbătorile Tet. 
De atunci forțele noastre creso 
din punct de vedere calitativ și 
cantitativ. Lucrul acesta este po
sibil datorită sprijinului popu
lației, care participă activ la lup
tă". Referindu-se la o întrebare 
privind crearea unui comitet na
tional 
Tien 
ment
scara 
a devenit stăpînă", și că un co
mitet pe întreg orașul va fi creat 
pe baza acestor comitete locale.

locuitorii 
vor avea

la Saigon, Nguyen Van 
a răspuns că pentru mo- 
există astfel de comitet pe 
cartierului unde populația

inglobind peste jumătate de milion de solinap. Demisia genera
lului Ky relevă însă semnificații care nu scapă nici unui obser
vator avizat.

Două elemente sînt subliniate în afacerea Ky :
1) Ascensiunea lui Nguen Kao Ky a coincis 

intervenției S.U.A. în Vietnamul de sud. T

est" (—r— —r----------r——— — „--------------
Antecedentele lui furnizează, ide altfel, explicația 
tați" : Ky și-a desăvîrșit studiile militare la Wei

1) Ascensiunea lui Nguen Kao Ky a coincis cu intensificarea
merwuțîvi S.U.A. îu d» DUJ. Ky a fost considerat
,cel mai sincer și mai eficace prieten ai Americii în Asia de sud-

(după aprecierea publică a generalului Westmoreland). 
’ . i » . r—-----v —i-—acestei „sinceri-

. T_________w______ .___________  rest Point și ziare
bine informate americane îl enumerau încă în 1961 printre »,a- 
genții valoroși" ai C.I.A.

2) Răspunzînd la o întrebaro pusă do loc întîmplător, purtă
torul de cuvînt al ambasadei S.U A. Ia Saigon ținea să precizeze 
încă la mijlocul lunii mai că ambasada „n-a mai cultivat decit 
extrem de sporadic în anul în curs contactele cu d-1 Ky". Și, în 
strînsă conexiune cu o asemenea declarație, ziariștii prezenți la 
Saigon semnalează o „stranie coincidență" : cîțiva (dintre* * su
porterii influenți ai lui Ky au fost uciși în ultimele săptâmîni de 
rachete trase „din greșeală" din elicoptere americane.

De ce vînează elicopterele americane suporterii „celui mai sin
cer prieten al Americii în Asia de sud-est" ? Răspunsul cel mai 
clar și mai complet pare să ni-1 ofere unul din ziariștii cei mai 
introduși în sferele înalte de la Washington, Cyrus-Sukber- 
ger. El scria în urmă cu două săptâmîni în INTERNATIONAL 
HERALD TRIBUNE. „Nu mai încape îndoială că generalul Ky 
a devenit o figură cel puțin incomodă. Este omul cel mai com
promis de corupție, duritate, îngustime de vederi aproape pro
verbială".

Nu este deci exclus ca simptomele de dizgrație a lui Ky să^ se 
înscrie într-o manevră americană destinată —- în calculele Was
hingtonului — să dea o aparență de „purificare" a. echipei total 
compromise care se intitulează „guvernul de Ia Saigon". Oricum, 
eclipsa generalului Ky reflectă dificultățile uriașe pe care Ie în- 
tîmpină Statele Unite în menținerea unui simulacru de guvern Ia 
Saigon.

EM. RUCAR

• TEODOR MARINESCU, am
basadorul Republicii Socialiste 
România în U.R.S.S.. a fost pri
mit, la 17 iunie, Ia cererea sa, 
de Konstantin Katușev, secre
tar al C.C. al P.C.U.S. Cu acest 
prilej a avut loc o convorbire 
prietenească.

• REPREZENTANȚII LA 
O.N.U. ai Libanului și Israelu
lui au adresat Consiliului de 
Securitate scrisori în legătură 
cu recentul incident de la fron
tiera libano-israeliană.

Nici Libanul, nici Israelul nu 
au cerut însă convocarea Consi
liului de Securitate în legătură 
cu acest incident.

înseninare

la Groote Shurr
ÎN ULTIMUL BULETIN dat 

publicității luni 
Groote Shurr din 
arată că „starea 
Blaiberg continuă 
nătățească". După 
anunțat, pacientul ...
Shurr, căruia la 2 ianuarie i s-a 
transplantat inima, a făcut în 
ultimul timp o complicație he
patică.

de spitalul 
Capetown se 

sănătății dr. 
să se îmbu
cura s-a mai 
de la Groote

• DUMINICA S-A ÎNCHE
IAT LA MONTREAL cel de
al 4-lea concurs internațional 
de muzică, consacrat anul a- 
cesta pianului. Premiul întîi 
a fost obținut de tînărul ameri
can Garrick Ohlsson. iar pre
miul doi a fost atribuit luj Pe-

„Darurile" lui Duvalier
în Palatul Alb de la 

Port-au-Prince, fere
cat îndărătul zidurilor 
cu creneluri străjuite 
de mitraliere, „papa 
Doc“ face bilanțul ul
timei tentative (a 8-a) 
a exilaților haitieni 
de a-1 răsturna.

La executarea cîtor- 
va dintre 
insurgenți 
personal în 
reședinței prezidenți
ale, iar despre masa
crarea altora a aflat 
din rapoartele fi
delilor săi „ionton 
macouts". Demersul la 
Consiliul de Securitate 
împotriva Statelor U- 
nite și Angliei pe mo
tiv că bazele exilați
lor, de unde au deco
lat și cele cîteva avi
oane care au bombar
dat Palatul, se află la 
New York și Miami, 
precum și în insula 
Bahamas, n-a fost luat 
în serios, pentru sim
plul motiv că lupta se 
dă între rivali finan
țați de aceeași sursă: 
economia haitiană,

temerarii 
a asistat 

beciurile

chiar în starea ei de 
decădere, este depen
dentă de monopolurile 
americano. Cota de 
zahăr haitian expor
tat pe piața americană 
este de 27 000 tone a- 
nual. Companiile ame
ricane dețin resursele 
de materii prime : 
„Reynold’s Mining" 
are monopoluj extrac
ției și exportului de 
bauxită, „Sedren" — 
de cupru; „Hasco" 
— de zahăr; „Car- 
ribeau Mills" con
trolează fabricarea 
piiniî, „Hampco" — a 
cărnii etc., etc. Dar în 
Haiti 90 la sută din 
populație este analfa
betă» iar 85 la sută 
are un venit anual sub 
40 de dolari".

Două momente evo
că sugestiv 
haitienilor:

1) In zilele 
exilaților 
Prince era __
cufundat în beznă de
oarece autoritățile 
n-au prelungit con
tractul ou companiile

tragedia

acțiunii 
Port-au- 
noăptea

de electricitate străine. 
Dar la lumina lamină
rilor (dacă le găseau 
și aveau cu ce să Ie 
cumpere), baitienii pu
teau citi următoarea 
proclamație a lui Du
valier : „împreună cu 
poporul meu demn de 
dragoste care duce și 
va continua să ducă 
împreună cu mine 
lupta voinței, lupta o- 
noarel, lupta mîndriei, 
lupta revoluției duva- 
lieriste. împreună cu 
poporal demn de cu
raj și de respect, voi 
învinge și electricita
tea va fi o realitate, 
așa cum este aeropor
tul Francois Duva
lier".

2) înaintea deschide
rii actualului sezon 
turistic, o unitate de 
poliție a înconjurat 
un cartier mizer din 
Port-au-Prince, și i-a 
somat pe locuitori ca 
pînă în jumătate de 
oră să-l părăsească. 
Oamenii n-au avut 
nici măcar timp că 
protesteze «1 au văzut

polițiștii 
bordeiele 
și le dau 
fugeau îngroziți, 
prinși, băgați în 
și duși la sute de

cum 
pese 
zină 
cînd 
erau 
dube . __ _________
kilometri depărtare. A 
doua zi directorul zia
rului „NOUVEAU 
MONDE", scria : „Cu 
această măsură, locui
torii din Port-au- 
Prince au obținut strei 
avantaje : însănătoși
rea fizică a orașului, 
crearea de posibilități 
de înfrumusețare ‘ ra
pidă a unei părți pito
rești de litoral și în
lăturarea cerșetorilor 
care, la fel ca pretu
tindeni în lume, pro
voacă o scădere apre
ciabilă 
publice.
un dar al președinte
lui Duvalier locuitori
lor din Port-au- 
Prince".

...Deci, „] 
are mina 
„daruri" ; 
presiunile,

ter Rosel (R. F. a Gei'maniei). 
Printre laureații concursului fi
gurează și Dan Nicolae Grigo- 
re (România).

• LA INVITAȚIA lui Otto 
Winzer, ministrul de externe al 
R. D. Germane, luni a sosit la 
Berlin. Jiri Hajek, ministrul a- 
facerilor externe al R. S. Ce
hoslovace.

lută dezvoltarea favorabilă a 
legăturilor culturale și sociale 
între R. S. Cehoslovacă și R.F. 
a Germaniei și își exprimă spe
ranța în dezvoltarea favorabi
lă a legăturilor economice din
tre cele două țări

Reuniunea
Consiliului

de Miniștri al R. A. U.
ZIARUL „AL AHRAM" In

formează că duminică seara la 
Cairo a avut loc o reuniune a 
Consiliului de Miniștri al 
R.A.U. consacrată problemelor 
formării și educării tineretului 
egiptean. Au fost abordate pro
bleme privind revizuirea me
todelor de instruire militară și 
cele privind educație politică 
și morală a noii generații. S-a 
hotărît ca o comisie formată 
din miniștri de război, tineret, 
educației și învățămîntului su
perior să elaboreze un raport în 
această problemă, care va 
supus apoi spre aprobarea 
vernului.

• LA TEL AVIV s-a anunțat 
că ministrul de externe al O- 
landei, Joseph Luns, va între
prinde în curînd o vizită în 
Israel, la invitația ministrului 
de externe israelian, Abba E- 
ban. în cursul convorbirilor vor 
fi discutate o serie de probleme 
privind actuala situație ’ din 
Orientul Mijlociu. După cum 
se știe, Joseph Luns a vizitat 
la începutul acestei luni și ca
pitala R.A.U., unde a avut în
trevederi cu ministrul de ex
terne egiptean, Mahmud Riad, 
și a fost primit de președintele 
R.A.U.. Gamal Abdel Nasser.

fi 
gu-

• LA PRAGA a fost dat 
blicității un comunicat cu __ 
vire la vizita care a făcut-o în 
Cehoslovacia la invitația Aso
ciației cehoslovace pentru re
lații internaționale o delegație 
a Asociației de sprijinire a 
O.N.U. din R.F. a Germaniei. în 
comunicat se arată că delegații
le celor două asociații au făcut 
un schimb de păreri și au dis
cutat posibilitățile întăririi co
laborării, care a început — de 
altfel — din anul 1960. Ele sa-

pu- 
pri-

• PRIMUL GRUP de stu
denți. profesori și elevi arabi 
care studiază în străinătate și 
ale căror familii trăiesc pe te
ritoriile ocupate de Izrael au 
sosit pe malul vestic al Iorda
nului, în urma unui permis 
special obținut din 
torităților israeliene 
petrece vacanța de 
ceste teritorii.

In cadrul unui interviu acordat 
companiei americane de televi
ziune „C.B.S.", senatorul Eugene 
McCarthy, unul din pretendenții 
Partidului democrat la învestitura 
pentru alegerile prezidențiale din 
noiembrie anul acesta, s-a pro
nunțat pentru dezescaladarea 
războiului din Vietnam. El a sub
liniat că și după începerea con
vorbirilor de la Paris cu repre- 

. zentanții R. D. Vietnam, Statele 
Unite continuă acțiunile război
nice din Asia de sud-est ca și 
înaintea acestor convorbiri. Mc 
Carthy a arătat că nu se observă 
nici o schimbare în politica ame
ricană față de Vietnam.
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„Airbus“• ÎN ȘEDINȚA 
de luni după-amiază 
rinței generale 
Internaționale a Muncii, dele
gatul român, Bujor Olteanu. a 
dezvoltat pe larg problema ga
rantării legislative a drepturi
lor omului. După ce a vorbit 
despre experiența țării noastre 
în acest domeniu, el s-a ocupat 
de problema perfecționării ca
drelor.le stro- 

cu ben- 
foc. Iar

a moralității 
Acesta este

Căra din Anver, tn care a locuit Ruben.

bezna, re- 
execnțiile.

în pericol
O știre publicată în ziarul 

londonez „TIMES" relevă că 
soarta Airbus-ului european 
este din nou în pericol. Ziarul 
afirmă că „proiectul Airbus- 
ului european, avion de pasa
geri cu o capacitate de 300 de 
locuri, realizat în comun de 
Marea Britanie, Franța și Re
publica Federală a Germaniei, 
va fi fără îndoială anulat". A- 
ceastă hotărîre, adaugă ziarul, 
ar putea fi luată în cursul u- 
nei reuniuni a reprezentanților 
celor trei țări, care se va ține 
luna viitoare. Se apreciază că 
anularea proiectului ar fi de
terminată de doi factori: pe 
de o parte, majorarea con
stantă a prețului de cost, iar 
pe de alta lipsa de interes din 
partea companiilor aeriene 
pentru acest proiect. Inițial 
s-a ajuns la o înțelegere ca 
Airbus-ul să fie realizat numai 
dacă prețul său de cost se va 
menține la aproximativ 15 la 
sută sub nivelul prețului de 
cost al avioanelor de același 
tip și dacă vor exista comenzi 
pentru cel puțin 75 de exem
plare. Or, conchide ziarul, s-a 
constatat acum că nici una. 
din cele două condiții nu a 
fost îndeplinită.
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