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Proletari din toate țările, uniți-vă!

Recentele măsuri adoptate de 
ședința comună a Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R. și a 
Consiliului de Miniștri cu privire 
la construirea unui număr sporit 
de locuințe la prețuri diferențiate 
șî într-un timp scurt se înscrie 
organic în contextul general al 
ridicării continue a nivelului de 
trai al poporului nostru. Aceste 
măsuri vor crea posibilitatea sa
tisfacerii într-o mai mare măsură 
a cerințelor de locuințe ale diferi
telor categorii de oameni ai mun
cii, ca urmare a stabilirii, în prin
cipiu, a patru tipuri de aparta
mente cu grade diferite de confort 
și a unui nou tip de garsonieră. 
Luînd cunoștință despre aceste 
măsuri oamenii muncii din muni
cipiul Deva își exprimă întreaga 
lor mulțumire și recunoștință față 
de măsurile adoptate de condu
cerea de partid și de stat, măsuri 
care vizează îmbunătățirea conti
nuă a condițiilor de locuit ale tu
turor celor ce muncesc. Se apre
ciază că noile tipuri de aparta
mente, la un preț mai redus și cu 
un confort diferențiat, trebuie să 
se încadreze pe deplin, armonios, 
‘ ' actuala arhitectură și sistema
tizare urbanistică. Ținînd cont de 
actualul ritm de dezvoltare eco
nomică și socială a municipiului 
Deva, apreciem că, deși s-au 
construit peste 4 000 de aparta
mente noi, acestea nu pot satis
face nici pe departe nevoile me
reu crescînde ale populației. A- 
cest lucru va fi posibil de realizat 
doar în condițiile respectării și 
aplicării imediate a măsurilor pre
conizate în acest sens de către 
conducerea de partid și de stat. 
De aceea, în centrul atenției 
noastre stă în prezent găsirea u- 
nor amplasamente corespunzătoa
re care să asigure f oloi rea cît 
mai rațională a ’ terenultii, prin 
creșterea, în viitor» a densității

Alexandru Mogoș 
prim-secretar al Comitetului 

municipal Deva al P.C.R.
Președintele

Comitetului executiv al Consi
liului popular provizoriu al 

municipiului Deva

suprafețelor construite pînă la 
8 000 m.p. pe hectar. Concluzia 
desprinsă în urma studiilor recent 
efectuate este aceea că o parte

din noile tipuri de apartamente 
vor putea fi construite în imediata 
apropiere a cvartalelor existente, 
lucru ce va permite asigurarea u- 
nui confort cît mai corespunzător W 
fiecărui locatar, în plus, existînd 
posibilitatea folosirii actualelor A 
dotări edilitare (apă, canal și ter- 
moficare), în condițiile unor chel- —moncarej, in conaițnie unor cnei- 
tuieli scăzute de racordare la re- W 
țea. De asemenea, considerăm că
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,DE CE N-AM DEVENIT HIPPY“n1

/
Construcții noi la Combinatul chimic din Craiova

Foto : O. PLEC AN

noua zestre
ZbaBROGEI

Din anii copilăriei, petrecuți la 
bunica (pe bunicul îl vedeam rar, 
doar în vacanța de paști, cînd își 
tocmea tui mele de oi) păstrez in 
amintire — îl aud parcă și acum 
— alături de icoana chipului ei 
ce întrupa pentru noi bunătatea, 
vaietul prelung, spăimîntător al 
vârtejurilor de la fîntîni.

Avea bunica și cocoși, avea și 
tușa Sița, cu armanul de dincolo

tînii. Și după ce burduful scu
fundat în adine se umplea cu 
apă, bietul animal pornea rotiri 
amețitoare, ducînd după sine va
ietul spăimîntător al vîrtejului.

Fetițele de-o vîrsta cu noi se 
jucau cu păpuși și caloieni dar 
așteptau cu gravitate să dobîn- 
dească de la părinți un măgăruș, 
pe care să-l crească pentru familia 
lor, cînd o vor avea. Măgarul,

în ajunul intrării în exploatare 
a primului sistem de irigații 
din marele complex Carasu

de pirleaz, pintenogii cucurigau 
pe toate gardurile, noi ne trezeam 
însă și ne culcam în vaietul vîr
tejurilor de la fîntîni. Jocul cel 
mai dificil — era floare la ureche, 
să prinzi cu ciurul grauri în 
pietrele din gard — se consuma 
pe ghizdul fîntînii. Să bagi soa
rele în fîntînă cu un ciob de o- 
glindă pentru a zări fața apei la 
80 de metri adîncime, îți trebuia 
îndemînare.

Zorile îi găseau pe oameni la 
fîntîni, vara apa lor împuținin- 
du-se devenea neîndestulătoare. 
Măgarul scos dintre hulubele sa
calei era înhămat la vîrtejul fîn-

funia, burduful și sacaua ocupau 
primul loc în zestrea fetelor din 
majoritatea satelor dobrogene. 
Pînă acum cîțiva ani — cînd apa 
a început să intre pe conducte în 
case — în sat la bunica nu s-a 
măritat nici o fată fără asemenea 
zestre. Dar iată că Medgidia — 
regină a prafului cum o numeam 
în adolescență — își leagă acum 
numele de un proiect îndrăzneț, 
care nu mai e proiect, ci o reali
tate — sistemul de irigații Med-

Subiectul" e abordat 
toată seriozitatea, așa cum sin- 
tem datori să ne apropiem de 
fiecare dată de oameni, de tot 
ceea ce are legătură cu viața, 
cu individualitatea lor. Autoa- 
rea s-a apropiat de acești III III bizari, cu dorința de a-i

Ml\ I IvvLUL cunoaște cu adevărat, de a în
țelege mobilurile care deter-

MIERCURI 31 IULIE 1968

DEZVOLTAREA DEMOCRAȚIEI SOCIALISTE 
SI A PERSONALITĂȚII UMANE -
COMPONENTE PRINCIPALE ALE
DESĂVlRȘIRII SOCIALISMULUI

iujbu

șjhnjuoii
Prof. univ. dr. doc.
Victor Sâhleanu

brațele acestor 
uriași se perindă zilnic 
multe tone de ciment ce 
vor sta la temelia con
strucțiilor de la Porțile 

de Fier

însemnătatea Congresului al 
IX-lea al partidului se reflectă, 
între altele, și în aceea că a 
analizat dezvoltarea societății 
românești, în etapa actuală, în 
totalitatea laturilor și aspectelor 
sale. Pornindu-se de la înțelege
rea și înfățișarea societății ca 
totalitate care preexistă elemen
telor și activităților economice, 
politice, juridice, ideologice, so- 
cial-culturale, științifice etc. ce 
o compun, în cursul dezbaterilor 
s-a subliniat nu numai rolul de
terminant al factorilor mate
riali. obiectivi, ci și rolul și im
portanța în procesul dezvoltării 
proportionate și armonioase a 
societății noastre socialiste, a

factorilor spirituali, subiectivi. 
Alături de dezvoltarea impe
tuoasă a forțelor de producție, 
a bazei tehnico-materiale, intro
ducerea pe scară largă a pro
gresului tehnic în toate dome
niile producției materiale, de 
dezvoltare a științei, artei, cul
turii, de ridicare a bunăstării 
poporului. Congresul a pus în 
centrul atenției comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii de la 
orașe și sate, dezvoltarea și per
fectionarea vieții politice și ju
ridice a statului, participarea 
mai largă a acestora la dezvol
tarea problemelor politicii in
terne și externe ale țării.

Una din problemele funda-

mentale care au fost înscrise la 
loc de frunte în planul de mă
suri inițiat în acest sens și pe 
care Comitetul Central al parti
dului a urmărit-o cu perseve
rență o reprezintă asigurarea 
dezvoltării democrației socialiste 
și a -personalității umane. Lăr
girea și adîncirea democrației, 
dezvoltarea multilaterală a per
sonalității umane sub toate la
turile sale (economice, sociale, 
politice, juridice) s-au impus ca 
o necesitate obiectivă în fața 
partidului și a statului. Ea izvo
răște din dezvoltarea continuă 
a societății socialiste și numai 
rezolvarea sa justă, în folosul 
milioanelor de constructori ai

noii orînduiri sociale, permite 
înaintarea hotărîtă a acesteia 
pe calea progresului social și a 
civilizației.

Pornind de la faptul că edi
ficarea noii orînduiri sociale este 
rodul muncii maselor populare, 
al creației conștiente și libere a 
întregului popor, al eforturilor 
făcute de întreaga națiune pen
tru punerea în valoare a resur
selor materiale șl culturale de 
care dispune patria noastră, par
tidul a luat o serie de măsuri 
privind perfecționarea continuă 
a formelor și metodelor de orga
nizare și conducere a vieții so
ciale, atragerea tot mai largă a 
muncitorilor, țăranilor, intelec
tualilor și a altor categorii de 
oameni ai muncii la opera de 
desăvîrșire a socialismului, în
tărirea legalității socialiste, în
lăturarea elementelor de subiec
tivism și arbitrar, a oricăror 
abuzuri și denaturări în viața 
politică și social-economică a 
tării, afirmarea liberă, creatoa
re, a fiecărui membru- al socie
tății, constructor al vieții noi. 
„Socialismul — arată tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — trebuie să 
realizeze asemenea condiții ca 
omul, stăpîn al mijloacelor de 
producție, făuritor al tuturor 
valorilor materiale și spirituale, 
să fie intr-adevăr în centrul a- 
tenției, să aibă rolul principal 
în societate, să se bucure și să 
beneficieze nestînjenit de drep
turile și libertățile adevăratei 
democrații socialiste — premisa 
fundamentală a înfloririi depli
ne a personalității umane".

Pusă în planul realizărilor 
odată cu victoria revoluției so
cialiste și trecerea nemijlocită 
a puterii politice și economice 
a societății în mîinile clasei 
muncitoare în frunte cu partidul 
comunist, democrația socialistă 
se amplifică tot mai mult în 
laturile sale fundamentale : asi-

Fiecare epocă de dez
voltare a științelor ar pu
tea fi caracterizată, între al
tele, prin medul în care a 
fost concepută relația dintre 
calitate și cantitate și prin 
locul care a fost acordat ma
tematicii. Observațiile as
tronomice ale vechilor chal- 
deeni au fost destul 
precise și de corect

de 
pre-

LABORATOR

MIRCEA MICUȚ
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mină comportarea lor, le-a 
ascultat destăinuirile, lăsîn- 
du-le toate șansele de a se ex
plica, justifica, de a-și spune 
păsurile, nemulțumirile, aspi
rațiile. Și reiese foarte clar, 
deși autoarea ajunge la con
cluzii cu prudență, fără a se 
pripi, că toate explicațiile și 
teoretizările lor sînt superflue,

puerile, rizibile chiar. Reiese 
clar că nu avem a face cu un 
grup întemeiat pe principii 
ferme, ci cu o adunătură, al 
cărei „cod nescris de compor
tare" n-ar convinge pe nimeni. 
Dar să urmărim îndeaproape 
această „expunere de motive". 
Acești tineri pretind că se a- 
jută între ei. Dar cum se aju
tă ? Asta nu ni se poate spune. 
Oare nu se ajută cu bani la 
bar ? Tot ei susțin că au aju-

tat unei bătrîne să spargă 
lemne. Nu-i suspectez că ar fi 
făcut-o pentru a avea o aco
perire, ci cred că a fost vorba 
de o fantezie, sau o bravadă, 
sau li s-o fi ~ 
să cocheteze 
generozitatea.

lucrate, pentru ca să le 
mită precizarea exactă a 
eclipse. Insă — așa cum 
rătat Lucian Blaga — intere
sul lor era îndreptat mai ales 
către susținerea unei largi vi
ziuni cosmice, aceia a desfă
șurării ciclurilor. Platon a 
fost un geometru foarte va
loros, iar denumirea de „cor
puri platonice" care a rămas 
în matematică pentru a de
semna poliedrele regulate, nu 
este o uzurpare a contribu
ției altora în favoarea unui 
nume de prestigiu, ci recu
noașterea unor merite auten
tice. Dacă Platon pretindea ca 
toți discipolii săi să fie geo
metri, cunoștințele din această 
ramură a matematicii părînd 
a fi indispensabile pentru în
țelegerea Filozofiei Cosmosu
lui, ei însuși subestima valoa
rea cunoștințelor empirice și 
demnitatea cunoașterii lumii 
pămîntene, concrete. Obsesia

per- 
unor 
a a-

(Continuare în pag. a IV-a)

AGENDĂ'PREGĂTIRILORȘCOLARE
Conform noii legi 

invățămîntului 
din această toam
nă, școlile vor cu
noaște două eveni
mente inedite: în
ceperea școlarizării 
copiilor de la vîrsta 
de 6 ani și înființa 
rea clasei a Xll-a 
ca o ultimă treaptă 
spre maturitate. 
Totodată au loc in
tense pregătiri pen 
tru crearea svațiu- 
lui și a condițiilor 
materiale corespun
zătoare trecerii la 
invățămîntul gene • 
ral, obligatoriu și - 
gratuit de 10 ani — 
moment important 
pe calea dezvoltă, 
rii școlii românești. 
Tovarășul Paul Sto 
icescu, inspector șef 
al Inspectoratului 
școlar Maramureș, 
ne-a vorbit despre 
aceste evenimente 
în contextul pregă
tirilor 
pentru 
viitor.

Principalele 
probleme care ne 
preocupă în această 
perioadă sînt: ter
minarea la timp a 
construcțiilor șco-

lare și a reparați
ilor curente; dota
rea unităților școla 
re cu mobilier și 
material 
difuzarea 
condițiuni 
nudlelor

didactic; 
in bune 
a ma- 
școlare ;

gătirilor deschideri*, 
noului an școlar.

— In ce stadiu se 
găsesc construcțiilp 
școlare ?

— Rețeaua unită
ților școlare va creș
te cu încă 86 noi

în județul
Maramureș
aprovizionarea șco
lilor cu combusti 
bil; încadrarea cla
selor a XII-a cu 
cadre didactice ti
vind o bună pregă
tire profesională. 
Toate acestea au 
fost recent anali
zate într-o ședință 
a Consiliului popu
lar județean. Cu a- 
cest prilej au fost 
luate măsuri opera
tive pentru accele
rarea ritmului pre-

săli de clasă. Din
tre acestea la școa 
la generală cu 16 
săli de clasă din 
cartierul Săsar, sala 
de gimnastică de la 
liceul nr. 3 — Baia 
Mare și școala ge
nerală din comuna 
Buzești (restanță de 
anul trecut} lucră
rile sînt în faza de 
finisare; la școlile 
din Cavnic-Ronta, 
Cernești, Rozavlea, 
Inău și Vișeul de

Sus, care se extind 
cu cite două săli de 
clasă, constructorii 
au ajuns la acov*- 
riș.

Din păcate situa
ția nu este peste tot 
la fel de bună. 
Printre construc
țiile școlare rămas? 
in urmă se află și 
cele din comunele 
Bicaz, Repedea-Mi- 
clușa, Borșa-Rotun 
du, Ariniș, Berbești. 
Aici șantierele s-au 
deschis cu intir ■ 
ziere, iar contro
lul din partea con
siliilor populare co 
munale a fost ca și 
inexistent. Patru
construcții n-au
fost încă începute. 
Este vorba de școa
la generală cu 16 
săli de clasă din 
Baia Mare și extin
derea școlilor din 
Negreia-Sișești, Lu- 
căcești, Firiza. Co
mitetele executive 
ale consiliilor popu
lare din aceste

RADU LEVIRDA

(Continuare in 
pag. a V-a)
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PETRAN: Contratimp
'„Contratimp" (păcat că titlul este și al cărții unui alt scriitor) e 

un mic roman despre un tînăr care, în iama lui 1952, intră mun
citor la o fabrică. Aici descoperă că se comit o serie de abuzuri 
ji fapte arbitrare : proaspătul (dar nu foarte tînărul angajat) este 
insultat, amenințat, umilit dar începe să fie tratat cu menajamente 
cînd se descoperă că e... „bun la volei". Secțiile fabricii de mase 
plastice sînt descrise viu, concis și... plastic. Sînt fugar schițate cî
teva personaje — ingineiul Terescu cu figură „stilată" și atitudini 
grosolane, tînăra ingineră Luiza care se învîrtea prin fabrică într-o 
salopetă „de comandă", de operetă, cu tigheluri artistice, un nea 
Mihai, un nea Vasile de care autorul nu e prea preocupat intenția 
lui fiind să lămurească starea de spirit a eroului său.

Iosif Petran vrea să demistifice ideea după care ar exista anu
mite perioade ale existenței (copilăria, tinerețea) abstrase condiției 
sociale în care se desfășoară. Tînărul său erou e gorkian. Ici și colo 
autorul are răbufniri împotriva literaturii convenționale și odiseelor 
factice. Eroul (și autorul) detestă sentimentalismul plîngăreț, în 
fața scenelor sordide sau grotești devine ironic și distant. Pînă la 
urmă cartea are un finai fericit, tînărul reușește să devină student 
la chimie și se va întoarce la locul de producție ca inginer, soția 
care îl părăsise, revine acasă, conformîndu-se (cu acceptarea lu
cidă și ironică a bărbatului) unui clișeu : „nici nu-i trece prin cap 
că aș putea s-o gonesc, știa exact, din filme și cărți false cum am 
să-i răspund și-și trăia sincer rolul ei de păcătoasă care aduce 
fericire. O clipă mi-a trecut prin cap să-i arăt ușa, așa numai ca 
să-i stric clișeul, dar eram obosit și victorios" (p. 197). Dar, în 
definitiv, happy-andul își are locul său în realitate așa că de ce 
l-am condamna fără excepție în literatură ? Mai ales cînd e vorba 
de un roman cu obstinație realist 1

CRIȘU MINIE
dascâlu; 5/ MARMURĂ

Poetul este obsedat 
de mitul artistuiui-de- 
miurg, care creează 
desăvîrșindu-se pe si
ne și se întoarce și el, 
ca și alți colegi ai săi 
de generație, spre an
tichitatea greacă spre 
a-și împrospăta izvoa
rele inspirației: atra
gem atenția asupra 
pericolului unui uscat 
academism. Mi se 
pare de ordinul evi

denței că versurilor 
cu Hydra, Heracles, 
Nyke etc le este pre
ferabil acel „Epic de 
duminică seara" sau 
„Flăcări azi, mai vii 
și mai autentice" (deși 
avem impresia că tî
nărul autor a fost aju
tat, de stilul lui Ion 
Alexandru). „Ca in
tr-un stăvilar / Totul 
spre mine venea! 
Pînă lumea foșni

toare/ Mi-a ajuns la 
buze,! Cuvintele-mi 
lungind astfel,/ Prin 
ea! Convulsive galerii 
de cîrtițel întune
catei Cu drumuri în
semnate în afară/ Ca 
roiul alb de bule-n/ 
Urma înecaților". De 
asemenea, fertilă ar 
putea să fie și calea 
prozei poetice din 
„Primejdioasa sinceri
tate a hiperbolei".

în tabără, se desăvîrșește măies 
tria artistică...

ȘERBAN 
STATI: Amiaza fantastică

-ss-JD®- fapt, un critic începe 
prin a fi criticul genSfâțiel lui 
și sfîrșește prin a fi criticul u- 
nei literaturi.

Eu am debutat prin a co
menta niște autori absolut ne- 
cunoscuți, cum ar fii Nichita 
Stănescu, Cezar Baltag, Grigore 
Hagiu. Au intrat apoi în aten
ția mea Marin Sorescii, Ion A- 
lexandru. Nicolae Velea, Ștefan 
Bănuiesc a, Fănuș Neagu, Nico
lae Breban etc.

— Adică, o generație. Această 
comentată generație.

— în jurul anului 1966, cînd 
poezia română trecea printr-un 
moment de criză, criza limba
jului poetic, s-a constituit lim
pede această generație, anunțată 
de fapt, cu, mult înainte, de Ni-
colae Labiș. Consider că Labiș 
nu este numai un poet de valoa
re politică ci este și un liric ce 
trăiește estetic prin substanța 
lui. Mi se pare o nedreaptă e- 
roare de a-1 contesta. Ciclul 
„Confesiuni" cu acele triste cîn- 
tece de adolescent, în genul lui 
Rimbaud, rămîn în continuare 
remarcabile.

— Sînt puțini cei care îl con
testă pe Labiș. Mi se pare pe 
cît de inutil, pe atît de nenociv. 
Vorbeați de „tristele cîntece de 
adolescent", de acea stare a a- 
dolescențet curioase cu o undă 
reală de tragism. Ea există și la

„Săptămîna Brâncuși11 •
Fericit posesor al unor mari ® 

opere brâncușiene, orașul Tg. 
Jiu a fost timp de o săptămînă 
gazda unor activități culturale db 
dedicate marelui artist.

Criticii de artă Petru Comar- 
nescu și V. G. Paleolog au evo- a 
cat în fața tinerilor adunați lîn- " 
gă Coloana Infinitului și Masa 
Tăcerii personalitatea artistului, 
operele sale reprezentative, pre- V 
cum și calda apreciere de care 
se bucură în străinătate. întîlniri 
asemănătoare cu directorul mu- £ 
zeului județean, au avut loc și 
la instituțiile și întreprinderile 
din oraș, la clubul elevilor, db 
Duminică dimineața formațiile w 
artistice ale căminelor cultura
le, sindicatelor și caselor de a 
cultură au prezentat în parcul w 
orașului programe artistice. 
Seara, artiști ai Teatrului bucu- 
reștean „Ion Creangă" au sus- ||| 
ținut un spectacol de sunet și 
lumină.

V. R. ®

CARNET DE LUCRU

Cu EUGEN SIMION despre

LITERATURA
TÎNĂRA

acești noi adolescenți — mă re
fer la adolescența de structură 
— și mie mi se pare surprinză
toare.

— întîi că ea nu este autenti
că, ci pur literară la cei mai

muiți. Cu adevărat tragică, con
secință reală și vizibil dureroa
să a îndoielii față de cunoaștere, 
mi se pare doar substanța lui 
Ion Alexandru, vezi „Infernul 
discutabil". Acest poet prefigu
rează o nouă direcție în poezie, 
o direcție la care l-aș mai cita 
pe tînărul și foarte talentatul 
Gheorghe Pituț. Descind din 
Blaga cei doi poeți, din poezia 
stărilor primordiale, poetul este 
un Orfeu păduratec și neguros. 
Le-ar mai trebui însă, pentru a 
ajunge la expresie desăvîrșită 
o claritate latină...

— Expresie desăvîrșită ! Este 
foarte greu și hazardat să vor
bești de desăvîrșire, chiar dacă 
ea există, atunci cînd ești con
temporan cu ea.

— Eu cred din adîncul sufle
tului că Nichita Stănescu este 
un mare poet. Vă amintesc de 
altfel, uitînd o secundă de mo
destie, că articolul meu de de
but în Contemporanul, acum ani, 
îi era dedicat. Spuneam atunci, 
și spun și azi. că este cel mai 
bun poet al generației sale. In
fluența lui Nichita Stănescu a- 
supra colegilor a fost, după pă
rerea mea copleșitoare, chiar 
dacă, fiind vorba de talente au
tentice, acestea și-au găsit dru
muri proprii. Nu știu dacă el l-a 
descoperit pe Cezar Baltag sau 
pe Grigore Hagiu, dar este si
gur că ei au debutat în atmos
fera poeziei lui Nichita Stănes
cu. Bănuit. în mod stupid, de 
formalism.

— Oare de ce ?
— Ca orice poet muntean, Ni

chita Stănescu este un comedio- 
graf al cuvintelor. Pentru el, 
cuvîntul nu este numai un ve
hicul și o realitate în ea însăși, 
misterioasă și tragică...

— Nu cred în poezia care nu 
comunică o dramă reală oricît 
de perfectă ar fi, formal această 
noncomunicare. Poate spun ba
nalități, dar poezia trebuie scri
să pentru oameni, existența ei 
solitară și înghețată e de fapt 
moarte, inexistență.

— Evident. Poezia trebuie să 
comunice, depinde ce accepție

dăm cuvîntul. Există comuni
care directă, ilustrată la noi, 
magistral, de Goga. Pillat etc. 
După cum există și poezia, spun 
și eu o banalitate, care nu soli
cită numai participarea afectivă 
a cititorului, ci și participarea 
spiritului său, acel spor de inte
ligență și profunzime care face 
posibilă comunicarea. E vorba 
de pildă de Ion Barbu, Bacovia, 
Eminescu. Poezia nu trebuie 
însă să depășească un anu
mit prag, să-i zicem maxim. 
Armele înțelegerii noastre sînt 
acelea ale rațiunii. Dar exis
tă prejudecata ermetismului 
lui Barbu, care nu este ermetic, 
sau în orice caz este mult mai 
puțin ermetic decît epigonii săi. 
Este vorba de fapt de o poezie 
care tinde să depășească o anu
mită suprafață a cuvîntului im
pusă de tradiție. în momentul 
cînd formula se constituie, apare 
și ideea de criză...

— Numiți, de fapt, condiția 
progresului. Credeți că acest 
progres se întîmplă și cu poezia 
tînăra contemporană ?

— Da. Oricum, se propune un 
nou limbaj poetic românesc. 
Foarte divers, foarte radial însă, 
spre un punct nodal comun, o 
poezie de tip orfic. S-a născut 
o generație de poeți strălucită, 
însăși faptul că se discută atît 
de mult despre poezie este un 
semn.

— Semnul unui climat. Dar, 
de fapt, se discută despre tot. 
Cred eu că acești tineri creatori,

au, în orice caz, o superbă „pof
tă de cultură", de discuții, de 
puncte de reper, de confruntări. 
Despre proză nu se discută ?

— Resurecția poeziei, despre 
asta este vorba. Noi am demarat 
mai tîrziu în epică, fiind un po
por structural liric. Timpurile 
moderne ale prozei românești 
cunosc în orice caz un mare 
prozator, el se numește Marin 
Preda. „Moromeții" volumul II 
este o carte fundamentală. Ulti
ma carte, „Intrusul" este „Străi
nul" lui. (Mă refier la Camus,, fi
rește). Se prefigurează și alte 
moduri de a scrie proză. Nicolae 
Breban șl Al. Ivasiuc vor să îm
pingă proza într-o direcție ca- 
re-i lipsește, a unei mai profiun- 
de investigații pe verticală.

Trebuie amintită de ase
menea extraordinara forță epică 
a lui Fănuș Neagu (nuvela „A- 
casă" este antologică). Nu uit 
proza fantastică, un fantastic 
modern, aș spune neliniștit, cel 
din „Iarna bărbaților" de Ște
fan Bănulescu. Nici pe subtilul 
ironist caragealescul Nicolae Ve
lea, nici fantasticul oniric al Iul 
Dumitru Tepeneag, sau inteli
gența parabolică a Iui Iulian 
Neacșu.

— Nume, stiluri, personalități. 
Nu le-ați amintit pe tpate. Mie 
îmi place și nervozitatea teribi
listă a Sînzienei Pop, și acuita
tea lui Horia Pătrașcu și pro
za foarte filmică, publicată de 
loan Grigorescu de curind, „Or
goliu". Resurecția prozei. Stră
lucirea poeziei. Criticii au de lu
cru.

— In afară de cei cunoscuți, 
notez din cea mat tînăra gene
rație, pe talentații critici Vale- 
riu Cristea, Mihai Ungheanu. 
Magdalena Popescu. Despre mo
mentul spiritual actual, aș spu
ne : cultura română trece prin- 
tr-a fază monumentală. Se mani
festă o tendință generală de in
tegrare a stilurilor, a tradiției, 
dc sincronizare la literatura eu
ropeană prin afirmarea unei pu
ternice personalități românești. 
Ceea ce cred eu că ne lipsește 
încă este romanul, acel roman 
de valoare medie, de largă cir
culație, care să constituie oma
giul și îndemnul spre marea li
teratură.

— Cum mă îndoiesc că dum
neavoastră veți scrie vreodată 
vreun roman, altfel într-adevăr 
necesar, îritr-adevăr lipsind, 
nu-mi rămîne decît să vă întreb 
ce puncte critice aveți.

— O carte, fragmente critice, 
intitulată „Fragmente critice", 
despre literatura actuală. Plă
nuiesc de asemenea, o altă carte, 
consacrată direcției fantastice 
în literatura românească, de la 
textele lui Cantemir pînă la 
Ștefan Bănulescu și Dumitru 
Țepeneag.

— Vă fascinează deci fantasti
cul urmărit de la studiul asupra 
prozei lui Eminescu. Credeți în 
specializarea criticului?

— Nu, de fel.

SMARANDA JELESCU

Șerban Stati a scris o 
carte bine informată, nuan
țată în sugestiile și opiniile 
pe care le avansează, des
pre proza fantastică italiana 
din secolul al XX-lea. „A- 
miaza" miezul zilei ar su
gera luminozitatea spiritu
lui italian în limitele căruia 
se poate vorbi de viziuni 
fantastice. Definind noțiu
nea de „italisnitate", speci
ficul spiritualității naționale 
peninsulare și mediteranis- 
mului acelui popor, Șerban 
Stati arată că e vorba de o 
aspirație organică spre „cla
ritatea imaginii și echilibrul 
formelor". Simbolul armo
niei, libertății și seninătății 
vitale (de resurse panice) 
Ligheia, făptura desăvîrșită 
ce apare într-o nuvelă (pos
tumă) a lui Lampedusa. îi 
inspiră eseistului capitolul 
d^_ sinteză „Chemarea Li- 
gheii". Lucrări de Aldo Pa- 
lazzeschi, Alfredo Panzini, 
Massimo Bontempelli, Al-

MIERCURI, 31 IULIE 1968
10,00 — T. V. pentru spe

cialiștii din indus
trie.

10.30 — închiderea emisiunii
de dimineață.

17.30 — Pentru cei mici. Po
vestește și desenea
ză Iurie Darie.

18,00 — Telecronica econo
mică.

18.30 — Curs de limba ger
mană.

19,00 — Pentru tineret. „Ti
nere speranțe".

19.30 — Telejurnalul
de seară.

20,00 — Maeștri ai circului. 
20jl5 — Transfocator.
20,45 — Avanpremiera.
21,00 — Festivalul Mondial 

al Tineretului și Stu
denților de la Sofia 
• Concert interna
tional de estradă • 
Rezumatul filmat al 
principalelor mani
festări.

22,50 — Seară de romanțe. 
23,05 — Telejurnalul 

de noapte.

VIVA MARIA
Rulează la Patria (orele 11.30;
13.45 , 16.15 ; 18,45 ; 21 15).

PIRAMIDA ZEULUI SOARE 
Rulează la Republica (orele 9 I
11.30 ; 14 ; 16.15 ; 18,30 ; 21 gala
filmului italian) ; Buzești (o- 
rele 14 ■ 16,30 ; 18 ; 21,15) ; Ex
celsior (orele 8,30 ; 10,30 ; 12,45;
15,15 ; 17,45 ; 20,15) ; Modern
(orele 9.30 ; 11,15 ; 14 ; 16,30 ; 
19 ; 21,15) ; Feroviar (orele
9.30 ; 15,15 ; în continuare
18.45 ; 21,15).

MINUNILE DOAMNEI VE
NUS

; Rulează la Luceafărul (orele 

berto Savinio, tînărul Mora
via sînt analizate pornin- 
du-se de la tradiția fantasti
cului italian : satirică prin 
Puici și T.assoni, comic — 
metaforic prin Ariosto, li
ric prin Tasso. Asta nu în
seamnă că eseistul se claus
trează în. „italianitate" (ter
menul îi aparține) ci are în 
vedere mobilitatea europea
nă a scriitorilor de care se 
ocupă. Nu e ignorată influ
ența povestirilor filozofice 
din secolul al XVIII-lea, 
tehnica satirică — fantastică 
a călătoriei „bunilor naivi", 
confluența cu lumea de loc 
„luminoasă" cu toate că și 
ea, „fantastică" a lui Kafka. 
Pe această linie a compara
tivului este remarcabil ca
pitolul „Dino Buzzati sau 
confruntarea cu infinitul". 
Atent mereu la realitățile 
sociale și politice din care 
a crescut proza italiană de 
care se ocupă, Șerban Stati 
arată care sînt tradițiile, 
permanențele acestei litera
turi : „preponderența fantas
ticului familiar, desenul în 
linii precise al imaginilor, 
vivacitatea coloristică și 
transparența solară a atmos
ferei alături de tradițiile pu
ternice ale pasiunii civice" 
(p. 229).

ADRIANA 
ILIESCU

De pe terasa cabanei, studenții privesc departe, departe, acolo unde vor ajunge în zilele aces
tei vacanțe

8,30; 11; H,30; 16; 18.30; 
20,45).

JUDECATA
Rulează la Capitol (orele 9,30 ;
11.45 ; 14 15 ; 16,30 ; 19).

DUELUL LUNG
Bucegi (orele 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 
16 ; 18.30 ; 21). Gloria (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; 
Miorița (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15.45 ; 18,15 ; 20,45) ; Melodia
(orele 8,30 : 11; 13.30 ; 16 ;
18.30 ; 21).

NEBUNUL DIN LABORA
TORUL NR 4

Rulează la Victoria (orele 8,45 ; 
11, ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45).

Un eveniment ce a avut loc 
nu de mult în viața universi
tară (și care de altfel se repetă 
anual) ne-a prilejuit cîteva ob
servații și reflecții — ce ar putea 
să fie folosite pentru perfecțio
narea în continuare a învăță- 
mîntului superior : este vorba de 
repartizarea în producție a ab
solvenților (cînd zicem producție 
înțelegem orice loc de activitate). 
S-ar putea crede (și uneori chiar 
există această credință) că repar
tizarea absolvenților este un fapt 
cu o semnificație mai redusă, că 
ceea ce a fost important de fă
cut s-a făcut în cei 4—5 ani de 
studii, iar repartizarea ar fi mai 
mult veriga care. încheie un ciclu 
de școlarizare, consemnînd și 
sancționînd rezultatele obținute 
de student în perioada de pregă
tire de pînă acum. Lucrul e ade
vărat numai în parte și în orice 
caz o asemenea părere trădează 
o optică unilaterală. Aceasta pen
tru că, de fapt, repartizarea ab
solvenților este o acțiune cu o

CINEMATOGRAFE
MESTEACĂNUL

Rulează la Central (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 21).

POVESTIRI DESPRE REVO
LUȚIE

Rulează la Lumina (orele 9—16 
în continuare, 18 30 ; 20,45).

STUDIU DESPRE FEMEI
Rulează la Doina (orele 9 și 10 
program pentru copii); 11,30 ;
13,45 ; 16 : 18,30 ; 20,45 în con

UN MOMENT DE MAXIMĂ ÎNSEMNĂTATE PENTRU ÎNVĂȚĂMÎNTUL SUPERIOR

foarte mare importanță socială 
și individuală. Ea constituie 
puntea de trecere, fereas
tra spre realitățile noastre 
sociale, spre activitatea so
cială generală, constituind, deci 
un contact suis generis al învăță- 

REPARTIZAREA 
ABSOLVENȚILOR

mîntului superior cu viața. Este 
momentul (șolemn și plin de gra
vitatea răspunderilor) cînd școala 
superioară își oferă țării „produc
ția" sa care trebuie folosită ime

tinuare ); Flacăra (orele 15.30 ; 
18 ; 20.30).

OBSESIA
Rulează Ia Union (orele 15 30 ; 
18 ; 20,30 ; joia și sîmbăta la 
orele 18 desene animate).

MONDO CANE
Rulează la Timpuri noi (orele 
9—20 în continuare).

AVENTURIERII
Rulează la Grivița (orele 9,15; 

diat și judicios. Este de asemenea 
momentul care creează prilejul u- 
nui autocontrol, dînd posibilita
tea reglării și racordării învăță- 
mîntului la exigențele sociale ac
tuale și de perspectivă ; moment 
de eventuale corectări, perfec

ționări și prilej de autodepășire.
Tocmai de aceea credem că 

trebuie să i se acorde o impor
tanță sporită, față de cea (de 
multe ori mai mult festivă) de 
pînă acum. La baza activității de 
repartizare trebuie puse solide 
criterii științifice, care impun însă 
studii și cercetări de amploare. 
Sîntem îndreptățiți să credem că 
pînă acum această chestiune a 
fost încă puțin studiată în toate 
aspectele și consecințele ei, de că
tre pedagogi, sociologi, econo
miști. Am sugera, de aceea (lucru 
făcut și de alți specialiști) înfiin
țarea unui centru de cercetări a 
problemelor pedagogiei învăță- 
mîntului superior — pe lingă ca
tedra de pedagogie a Universi
tății din București, care ar putea 
să-și înscrie în cercetările sale 
printre altele — și un studiu se
rios asupra tuturor implicațiilor 
repartizării studenților, permițînd 
transformarea ei într-o pîrghie și 
un barometru al valorii sociale a 
învățămînțului superior.

Considerăm (și acest lucru s-a 
mai spus într-o ancheta de anul 
trecut a ziarului) că repartizarea 
nu trebuie redusă numai la ordo
narea studenților după media ob
ținută. Cum nu trebuie redusă 
doar la cele cîteva zile din iulie 
cînd se fac repartizările. Fiind 
de acord cu concluziile anchetei 
amintite, am vrea să dezbatem aci

12.15 ; 15,15 ; 18 ; 20.45) ; Tomis 
(orele 9—15 în continuare
17.15 • 19,30) ; Flamura (orele
8.45 ; ’ 11 ; 15,30 ; 18 ; 20.30).

EL DORADO
Rulează la Buzești (orele 15.30 : 
18).

RĂZBUNAREA HAIDUCILOR
Rulează la înfrățirea între 
popoare (orele 10; 13,30;
17.45 ; 20). 

și alte aspecte ce ni se par esen
țiale.

Este necesar un studiu serios 
în care sa fie surprinse core
lațiile dintre volumul cadrelor 
cu pregătire superioară pe de o 
parte și ritmul creșterii popu

lației și numărul celor plasați în 
cîmpul muncii pe de altă parte, 
pentru a putea surprinde necesi
tățile de cadre, măsura în care 
se pot acoperi, zonele în care 
sînt nevoi mai mari etc. In acest 
fel acest aspect s-ar însera ca un 
element și criteriu esențial de co
ordonare a repartizării, fără — 
evident — a se încălca dreptul 
de opțiune al studenților. în ge
neral însă această mișcare a ca
drelor e urmărită greoi, la ora 
actuală neexistînd o situație ab
solut exactă.

O problemă majoră este aceea 
a locului de muncă în care sînt 
repartizați absolvenții. Este cazul 
să se urmărească — cu mai multă 
atenție — câ locul de muncă să 
corespundă (dacă se poate total) 
specialității și calificării absol
ventului. Aceasta atît pentru con
siderente sociale cît și individuale, 
în felul acesta s-ar asigura utili
zarea în grad maxim a capacită
ților absolventului, formate în 
facultate, ceea ce ar conduce și 
la o acoperire rapidă a investi
țiilor ce s-au făcut cu el în timpul 
pregătirii. Ar oferi în același 
timp absolventului garanția rea
lizării sale integrale ca om, bucu
ria autoafirmării și a manifestării 
integrale a potențelor personali
tății sale.

Numai că aci există încă des
tule neajunsuri. Muiți absolvenți

INIMA NEBUNA. NEBUNĂ 
DE LEGAT...

Rulează la Dacia (orele 8,30 ;
16.30 ; în continuare 18,45 ; 21).

UN DOLAR GĂURIT
Rulează la Unirea (orele 10 ;
15.30 ; 18) ; Rahova (orele 15,30; 
18).

ALEGERE DE ASASINI
Rulează la Lira (orele 15.30; 
18); Volga (orele 9 ; 11 ; 13 ; 
15; 18,15 20 30): Arta (orele
9.30—15,30 în continuare; 
17,45 ; 20.30).

PRIN KURDISTANUL SĂL
BATIC

Rulează la Drumul Sării (orele

(din motive fie obiective, fie su
biective) sînt repartizați la locuri 
nepotrivite, în dezacord cu pre
gătirea pe care o au. Ceea ce 
conduce la faptul paradoxal că 
repartizarea nu e reglată de pre
gătirea obținută, ci de diplomă 
și media de pe ea. Vinovate sînt 
pentru aceasta și instituțiile, 
foarte multe din Capitală și ora
șele mari, care angajează absol
venți (ce nu s-au prezentat la 
locul de muncă) doar pe bâza 
documentului ce atestă studii su- 

.perioare — fără a se interesa 
de specialitate.

Aceste dereglări fac să se piar
dă multe forțe, capacități și ap
titudini pentru a căror formare 
s-au consumat însemnate efor
turi materiale și umane, anulate 
evident de această situație. Fără 
să mai punem la socoteală că ac
tivitatea absolventului la un ase
menea loc de muncă e lipsită 
de satisfacția autorealizării și 
deci de unul din stimulentele 
fundamentale pentru autodepă
șire, împingînd la blazare, plafo
nare și automulțumire.

Prezența absolventului la un 
loc de muncă pentru care nu are 
pregătirea corespunzătoare duce 
și la situația unei etape de re
calificare, care anulează pînă la 
un punct pregătirea sa și gre
vează și asupra bunului mers al 
instituției unde se află. Cunosc 
cazul unui absolvent cu re
ale aptitudini pentru munca în 
învățămînt, dar care a preferat 
munca în redacția unui cotidian 
central și care după un stagiu 
ineficient de aproape un an de 
zile aci a ajuns de fapt tot pro
fesor. De ce a fost necesară pier
derea unui an de zile ? De ce co
misia de repartizare a luat în 
seamă aci doar nota și nu și 
pregătirea și înclinațiile (mai a- 
les ale studentului în cauză ?).

Credem că luînd în seamă a- 
ceste aspecte, repartizarea stu
denților ar deveni un moment de 
maximă însemnătate pentru în- 
vățămîntul superior.

EMIL PĂUN
Asistent universitar

Universitatea București

15 ; 17.30 ; 20) : Duminică ma
tineu ora 11.

VICONTELE PLĂTEȘTE PO
LIȚA

Rulează la Giulești (orele 10;
13.30 ; 18 ; 20.30) ; Aurora (orele
8,45 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 17,45 ; 
20).

HIROȘIMA DRAGOSTEA 
MEA

Rulează la Cotroceni (orele
15.30 : 18 ; 20.30).

TAFFY ȘI VlNĂTORUL
Rulează Ia Floreasca (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 : 18.15 ; 20,30).

CÎND TU NU EȘTI
Rulează la Viitorul (orele

15.30 ; 13 ; 20,30).

(Urmare din pag. I)

în municipiul Deva trebuie să v 
construim un număr mai mare de *
garsoniere și apartamente cu 2—3 
camere, tocmai ca urmare a nu
meroaselor solicitări din partea 
populației, finind, bineînțeles, 
seama de structura familială și po
sibilitățile de realizare a acestora 
la un preț de cost cît mai scăzut. 
Pornind de la importanța sarcini
lor ce ne revin pe linia con
struirii unui număr sporit de 
apartamente în timp cît mai scurt, 
o atenție tot mai mare va trebui 
să acordăm creării tuturor condi
țiilor folosirii din resurse locale 
a materialelor de construcții, cum 
ar fi : produsele de balastieră, 
zgura expadantă, panourile pre
fabricate de beton etc. In preo
cupările noastre imediate intră, 
de asemenea, asigurarea din timp 
a proiectelor pentru noile tipuri 
de apartamente în care scop o 
sarcină deosebită îi revine 
D.S.A.P.C.-uIui, mai ales pe linia 
efectuării studiilor tehnico-econo- 
mice (de altfel, începute) privind 
elaborarea proiectelor de execuție 
și, deci, a alegerii celei mai efi
ciente dintre variante. Paralel cu 
acestea se vor stabili noile ampla-

Diversificarea 
construcțiilor 
de locuința

samente ale obiectelor astfel încît 
sa se treacă din timp la asigu
rarea condițiilor normale de desfă
șurare a activității la toate fron
turile de lucru, la organizarea ra
țională a muncii pe fiecare șantier 
în parte. în calitate de benefi
ciari ai apartamentelor ce se vor 
construi în anul acesta, cît și în 
anii viitori, trebuie să manifestăm 
o exigență sporită față de con
structor pentru a executa aceste 
lucrări la un nivel calitativ su
perior și într-un ritm corespunză
tor, creîndu-se posibilitatea dării 
la timp în folosință a tuturor a- 
pr»rtamentelor planificate. O sar
cină deosebit de importantă în 
realizarea de apartamente ieftine 
revine, așa cum arătam mai sus, 
D.S.A.P.C.-ului în găsirea soluții
lor eficiente atît în ce privește 
costul fiecărui apartament, prin 
folosirea unor materiale de con
strucții și înlocuitori mai ieftini, 
cît și în asigurarea funcționalității 
corespunzătoare în viitor. Pentru 
a se încadra în noile pre'uri pe 
tipuri de apartamente, și chiar 
pentru reducerea acestora, con
structorului îi revine sarcina de a 
folosi cît mai rațional materialele 
de construcție, de a elimina chel
tuielile neeconomicoase și a pre
veni risipa de pe șantiere, asigu- 
rînd, în același timp, executarea 
unor lucrări de bună calitate. 
Considerăm că un sprijin deose
bit trebuie să-1 acorde în această 
direcție și organele centrale de 
planificare, ministerele producă
toare de materiale de construcții 
și, implicit, furnizorii acestor 
materiale.
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Răspunzind unei
rinte exprimată adesea
în scrisorile coresponden
ților noștri cititori, și cu
intenția de a informa o-

Iperativ cir evenimentele
care se petrec zilnic în Iîntreaga tară, eu deose- CHIOJD-

De 
de

cuvîn-
Chiojd nu 
pe deplin

CONFRUNTARE
Foto: PARASCIIIV FLORIN

„Dragă redacție, scriu din Sighet și mă numesc Dumitriu 
Constantin. Nu-mi povestesc biografia, ci scriu despre ceea 
ce mă frămîntă la această virstă de 20 de ani. Aștept răs
puns pină la data ile 10 iulie 1968 pe următoarea adresă... 
După 10 iulie nu mă mai găsește nimeni aici: nici părinți, 
nici prieteni, nici întreprinderea unde lucrez. M-am săturat..."

Cititorul va înțelege, desigur;, că la parcurgerea acestor 
rînduri n-am stat mult pe gînduri. Mergîhd pe urmele fapte
lor relatate la Codlea, la Buzău, Ia Brăila, la Sighetu Mar- - 
mației (toate drumurile via Ministerul Economiei Forestiere 
— direcția de Invățămînt) — aveam să aflăm o poveste tristă 
și lungă despre drumul întor
tocheat parcurs de un tînăr 
clin momentul cînd a intrat în 
școala profesională (1964) și 
pînă astăzi (1968). E drept, 
puține cazuri de acest fel am 
intîlnit, dar asta nu scuză cu 
nimic întîmplările de față, 
pentru că la redacție ne-au 
sosit și alte scrisori de acest 
gen.

Dar ce poveste închide de 
fapt scrisoarea amintită ?

Constantin Dumitriu a ab
solvit în 1967 cursurile de 
lăcătuși mecanici din cadrul 
Irupului școlar forestier — 
Codlea. Trei ani de școală în meseria pe care o îndrăgise au 
fost ani frumoși, limpezi. Băiatul venit din Cîndeștii Buzău
lui nu i-a irosit în zadar. „în școală — spune el — mi s-a 
dat posibilitatea de a invăța și, nu vreau să mă laud, am 
ob(inut rezultate foarte bune. La examenul de muncitor 
calificat și la tehnologia meseriei am primit nota 10".

Necazurile au început să curgă după aceea, cînd s-a pre
zentat la întreprinderea care l-a trimis la școală — I.F. Bu
zău. „De pe data de 23 iunie 1967 și pînă pe 24 iulie a 
aceluiași an, am bătut drumurile de acasă pînă la Buzău, 
am cheltuit bani pe care nu mi i-a decontat nimeni, pentru

a mă duce la I.F. — în scopul angajării. Dar în zadar, căci 
pină la urmă întreprinderea care m-a trimis la școală mi-a 
dat o dovadă din care reieșea că nu are nevoie de lăcătuși 
mecanici. Ce să fac eu intr-o astfel de situație ? Să mă duc 
unde oi vădea cu ochii și să mă angajez; nu-i interesa 
ramura, meseria pentru care m-am pregătit și cu atit mai 
puțin întreprinderea în care mă voi duce".

La 1 -august 1367 pleacă Ia școala din Codlea („alți bani, 
altă distracție") de unde primește o nouă repartiție, de data 
aceasta la C.I.Is.-Brăila. „Aici, după ce am fost primit cu... 
spini — nu am cum să descriu felul cum se poartă anumiți

CONSTATIN DUMITRIU VA FI GĂSIT
LA ACEEAȘI ADRESĂ

funcționari cu absolvenții școlilor profesionale (șeful birou
lui personal — Dăscăloiu — m-a și înjurat) — am fost 
repartizat pe un post de mașinist."

Am văzut și noi o astfel de mașină, pentru care nu era 
nevoie de o pregătire de trei ani, dar Dumitriu era mulțumit: 
o terminase cu drumurile. Intr-o bună zi însă, Buzăul (în
treprinderea recrutoare) se răzgîndește și-i trimite o înștiin
țare in care se comunică, nici mai mult nici mai puțin, că 
„negarea" lui din iulie nu mai e valabilă, E repartizat deci 
la... C.I.L. Sighetu Marmației. Băiatul își; face bagajele și 
iată-1 la 19 octombrie anul trecut, în extremitatea de nord

Subredacțiile
transmit

hire în viața tineretului
patriei — pe lingă corni-

I
tetele județene ale U.T.C.
au luat ființă colective de
tineri muncitori, stn

I 
I

denii, activiști, funcțio I

înainte de fila 
îngălbenită a croni
cii este legenda.

Așa dar... 
mult, foarte 
mult, a poposit in 
aceste părți unde 
se află astăzi așe
zarea Bătrlni (din 
Județul Prahova) o 
familie compusă 
din părinți, doi 
băieți și o fată. De 
unde venea, nu se 
știe. Ținutul era 
nelocuit și au pus 
stipînire pe o mare 
întindere de pă- 
mint. Cînd s-au 
mărit feciorii, cel 
mai mare și-a făcut 
gospodărie pe va
lea ce se va numi 
Chiojdul. Aici a 
crescut cu timpul 

Chiojdul

Mare, spre deose
bire de Chiojdul 
Mic, sau Chiojdul 
din Bîsca unde și-a 
făcut gospodărie 
fiul cel mic. Fata 
s-a măritat și s-a 
așezat mai spre sud 
unde a înălțat han 
la care poposeau 
muntenii ce se du
ceau după treburi 
la cîmp. Satul s-a 
numit mai " 
Chiojdeanca.

Atestarea 
mentară cea 
veche a 
este însă de acum 
550 de ani cînd 
domnitorul Mihail 
Voievod, fiul lui 
Mircea cel Bătrîn, 
la leatul 6926, adică 
la anul 
moșnenilor

ttrziu

doeu- 
mai 

comunei

ALE „SC1NTEII TINE-

Pagina de față reunește

lor. CU OCAZIA DEBU- 
TULUI LE URAM SUC-

TITORILOR.

ENESCU, 
omul și 

muzicianul

Starchiojdul, ca să 
le fie lor moșie, 
Chiojdul consfin
țind astfel exis
tența, alături de 
Chiojdul Mare 
(Starchiojdul), a 
Chiojdului (Chioj-

Originea 
tutui 
este 
lămurită. Dacă Ni- 
colae lorga o iden
tifică cu semnifica
ția de „Pietros", 
Alexandru Răzme-

550
dul Mic), pe care 
il posedau, așa cum 
arăta identitatea 
numirilor, dar pen
tru care nu aveau 
actele domnești 
necesare.

riță, tn dicționarul 
etimologic — se
mantic al limbii 
române, il deduce 
din cuvîntul mol
dovenesc „Cheji" 
care înseamnă dis-

poziție, stare sufle
tească, provenit din 
latinescul Quies — 
liniște.

Comuna prezintă 
valoroase comori 
folclorice, muzicale, 
de artă casnică și 
arhitecturale. O 
casă de aici stă cu 
cinste la Muzeul 
Satului din Bucu
rești, iar profesorii 
universitari G1U- 
RESCU — tatăl și 
fiul — sînt fii ai 
acestui sat.

Astăzi, alta este 
viața locuitorilor 
Chiojdului. In co
mună s-au ridicat 
școli in care învață 
peste 400 de elevi, 
cămine culturale, 
grădinițe de copii.

perspective pentru - 
o viață din ce în ce I 
mai bună. In fie- ■ 
care an în comună 
se construiesc case 
noi. Cele vechi ? tn 
arhiva familiei. $i 
toate acestea pen
tru ca satul să fie 
din ce în ce mai 
frumos.

Acum, la împli
nirea patriarhalei 
vtrste, să-i cinstim 
sărbătoarea. Fie ca 
din comuna celor 
550 ani să înfto- 
rească alte mii și 
mii pentru veșnicia 
noastră.

I
I

REDACȚII VOLUNTARE

RETULUI".

cîteva dintre primele ar-

CES ÎN ACTIVITATEA
FRUMOASA PE CARE
AU ÎNCEPUT-O, ÎN FO
LOSUL TUTUROR CI-

ticole sosite din partea

nari, constituiti în SUB-

Foto: I. ONICEL-Pitești

Cu aproape un an și jumătate in urmă, în locul unde se înalță dantelăria de oțel, beton și fier 
a Fabricii de piroliză (Combinatul petrochimic Pitești), alergau neobosite combinele printre la

nurile de grîu

ALEX. DEȘLIU
Rm. Sărat

I 
I
1

Amfiteatru 
în mijlocul pădurii 
In munții Buzăului, in apro

pierea Monumentului Eroilor 
din comuna Siriu, județul Bu
zău. se află în construcție un 
amfiteatru în aer liber. Amfi
teatrul respectiv se sapă în 
umărul muntelui, care se pa
vează cu piatră de rîu. Scena 
se va construi pe o frumoasă 
cîmpie. Inițiativa aparține Co
mitetului județean U.T.C., iar 
lucrarea se execută de tinerii 
din cadrul întreprinderii fo
restiere Nehoiu și comuna Si
riu, prin muncă patriotică.

IOSIF DOMAN
— Nehoiu

ERA O
DRAGOSTE

Cazurile pe care le vom relata se referă la indivizi certați 
cu legea, indivizi care obțin mari venituri fie din activități 
ilicite practicind specula, fie băgîndu-și, pur și simplu, mina 
piuă la cot in avutul obștesc. Mai mult, cele povestite in 
acest articol au o trăsătură dominantă comună : legături de 
un anumit gen, desfășurate în Condițiile clandestinității și 
care, așa cum era și de așteptat, nu s-au sfirșit bine. Ceea 
ce. ne dăm seama, e foarte puțin spus.

Nimeni nu contestă astfel efectele salutare pe care le poate 
avea o dragoste adevărată. Dorind să dobindească stima fi
inței îndrăgite, prin această năzuință, îndrăgostitul devine 
puternic și plin de curaj. Iubirea este, intr-adevăr, o comu
nicare a sufletelor intr-un ideal înalt și care dă celor in 
cauză puterea de a se depăși, de a îndeplini fapte deosebit 
de utile societății.

Toate acestea se referă insă Ia acel sentiment de afecțiune 
față de o altă persoană, la acea legătură permisă, sub aspect 
social. Dar, cum se spune, să lăsăm mai bine loc faptelor.

O CĂUTĂTURĂ dulce, 
LA DRAGOSTE DUCE

Damian Niculina, ges
tionară la cooperativa din 
Poenari Apostoli (județul 
Prahova) putea foarte bine 
să-și ducă, viața în condiții 
mulțumitoare dacă... Dacă 
n-ar fi intervenit ceva și 
cineva. Cum „banul e ochiul 
dracului", Niculina a pus 
mina pe banii rezultați din 
vînzarea mărfurilor și s-a 
simțit ispitită și la alte 
rele. Cea mai mare dintre 
ele a fost legătura amo
roasă cu Rădoi Ion, zis. Tîr- 
țău,. din aceeași comună. 
Rădoi era însurat, avea și 
copii, dar, deh, nu degeaba 
se spune că dragostea la 
bătrânețe e mai. rea decît la 
tinerețe. Gîndul lui Tirțâu

nu-i putea fi. In astfel de 
condiții, decît la Niculina. 
Cine alta decît ea îl putea 
scuti de a mai munci (a 
abandonat și slujba ce o 
avea) Asta pînă într-o zi, 
cînd „ceasul rău“... Tribu
nalul județean Prahova a 
condamnat-o la 2 ani și 8 
luni închisoare corecționa- 
lă. obligînd-o și la despă
gubiri Să vedem dacă 
„prietenii" îi vor sări acum 
în ajutor

O FATA GENTILA 
DAR NU CU BANII EI

...Cu 
tînărul 
din 
nr. 85, Tîrgoviște, "județul 
Dîmbovița, fost șofer la 
C.A.P.-Aninoasa, devenea

fiecare zi ce trecea 
Gheorghe Ionciu, 

strada Legumelor

mai atent, mai serviabil cu 
Mihaela Almăjan, gestio
nară la magazinul nr. 26 
(Mănăstirea Dealului), ma
gazin care aparținea coope
rativei „6 Martie" din Tîr
goviște. Ieri, i-a transpor
tat prompt gheața necesară 
magazinului. Azi. i-a adus 
sticlele, mîine... Și așa, to
tul gratis, din simpla „dra
goste" între un băiat (vom 
vedea noi ce fel de „băiat")

CINE SE IUBEȘTE, ÎN 
TOT LOCUL

SE INTILNEȘTE
Un „cuplu al iubirii" îl 

constituie și legăturile in
time ale lui Brăileanu Ion 
din orașul Slănic, str Rup
turi nr. 2. gestionar la Ma
gazinul nr 44-Electio- 
tehnica. legături întreți
nute cu o subalternă — 
vînzâtoarea Opriș Elena. 
Brăileanu nu se mulțumea

costisitoare. într-o perioadă 
de numai 6 luni a ajuns să 
..scoată" din gestiune 20 354 
lei

Cazul este cumplit de 
asemănător cu cel de la 
Tîrgoviște. Datorită relați
ilor cu Opriș. Brăileanu 
și-a părăsit familia, negli- 
jîndu-și și cele mai ele
mentare obligații. Ca ur
mare. nici instanța de Ju
decată n-a fost mai senti-

CLANDESTINĂ
și o fată. Tînâra Mihaela 
s-a înflăcărat repede, i-a 
răspuns cu atenție lui Ion
ciu. Mai întîi l-a servit cu 
un șpriț. Apoi, lîngă paha
rul cu vin, au venit și 
niscaiva aperitive. Relațiile 
au continuat cu chefuri, cu 
dragoste și... muzică.

într-o bună zi, la ușa u- 
nității unde lucra tovarășa 
de petreceri a Iui Gh. Ion
ciu, a apărut un mic car
tonaș pe care scria simplu 
și clar INVENTAR. La sfîr- 
șitul controlului s-a tras li
nia și s-a adunat: o lipsă 
în gestiune de 9 810 lei.

în toată această urită po
veste este însă un mare 
semn de întrebare. Gheor
ghe Ionciu e liber și nevă
tămat. Simțindu-se proba
bil cu musca pe căciulă a 
plecat pe undeva prin țară. 
Marele zdrobitor de Inimi 
și consumator de gestiuni 
de ce nu e tras la răspun
dere ?

să-i facă acesteia cadouri. 
Dragostea n-avea răbdare 
împingîndu-i de a fi îm
preună și în afara celor 8 
ore de muncă Cei doi știau 
una și bună : că „cine se 
iubește în tot locul se în- 
tîlnește". Drept urmare, 
omul cu bani făcea de
plasări, plimbări și chefuri

mentală față de el : în pre
zent își execută pedeapsa 
(5 ani închisoare corecțio- 
nală).

CORNELIU GORANESCU
Ploiești

MIȘU AVANU
Tîrgoviște

Pe un deal ce pare o cîm- 
pie înclinată — corturi vinete 
înconjurate de un gard de sir-' 
mă își întind vîrful viselor 
spre cerul imens. E tabăra mi
cilor arheologi din Cheile Ba
ciului inițiată de cercul cu ace
lași nume al Liceului nr. 11, 
condus de profesorul de isto
rie Polko Atila și sprijinită de 
Consiliul județean și municU 
pal Cluj al organizației de pi
onieri.

La intrare — un cățel alb, 
lățos se repede lătrind furios. 
Atrași de gălăgie cîțiva băieți 
își părăsesc jocul și s-apropie. 
Vorbesc tare, rid. îi întreb oe

Preocupat de găsirea 
unor forme și metode cît 
mai variate, mai atractive 
și instructive de muncă 
cu tineretul. Comitetul 
județean U.T.C. Botoșani 
și-a propus inițierea unui 
ciclu de activități legat de 
viața și activitatea unor 
personalități proeminente 
ale căror nume sînt le
gate de ținuturile acestui 
județ. Recent, s-a desfă
șurat în acest scop „Săp- 
tămîna Enescu“.

Desfășurată simultan, 
în localitățile George 
Enescu și Dorohoi, săp- 
tămîna a constituit un 
bun prilej de cunoaștere 
a operei enesciene.

La Dorohoi, prof. V. 
Nestor a vorbit despre 
personalitatea și creația 
lui Enescu. .în zilele ur
mătoare tinerii au avut 
posibilitatea să-1 asculte 
pe bătrînul lăutar Bur- 
duja care l-a cunoscut 
personal pe compozitor.

în satul natal al com
pozitorului inițiativa s-a 
bucurat de o deosebită 
apreciere din partea or
ganelor locale, a locuito
rilor. Dintre acestea aș 
vrea să amintesc o mare 
serbare la care au parti
cipat 3000 tineri și vîrst- 
nici din comunele

a țării. în sfîrșit, e angajat !n meseria pentru care s-a ca
lificat — lăcătuș mecanic.

Ce părere aflăm de la Ministerul Economiei Forestiere 
prin ing. VICTOR COMAN, șeful direcției de învățămînt:

— Planurile de școlarizare ale intreprinderilor noastre nu 
sînt în nici un caz impuse de minister. Propunerile se fac 
de Jos în sus și noi aprobăm sau nu. D.R.E.F.-PIoiești este 
singura care poartă vina multor drumuri făcute de absolvenți 
pentru angajare. Din lipsă de prevedere, planul de școlarizare 
a fost acolo umflat. Consecința: imposibilitatea respectării 
contractelor care se încheie intre întreprinderi și viitorii

muncitori. Este inadmisibil ca 
o întreprindere să-și refuze 
proprii oameni, pe care-i pre
gătește ca muncitori și această 
practică trebuie condamnată.

Din păcate, cazul Dumitriu 
Constantin scoate Ia iveală și o 
altă practică neconformă cu 
legile în vigoare. Constantin 
Dumitriu scrie în continuare. 
„Nu am știut ce fel de oameni 
sînt la C.I.L.-Sighet pînă ce nu 
am cerut. în baza legilor, șă 
fiu examinat pentru categoria 
a IV-a de salarizare!“

Aici începe o altă po
veste. Absolventul școlii pro- 

_ _ i__  ______ respectivă în ianuarie a.c., dar
maistrul a ținut-o în sertarul birocrației și a unei rea voințe 
(vom vedea) pînă la 26 martie. Cind tînărul i-a înminat-o i 
s-a spus : „Puiule, o dau eu mai departe, fii fără grijă." 

întreprindem și în legătură cu acest fapt o succintă an
chetă pentru a vedea cît de incorect se procedează uneori. 
Cerem părerea oamenilor cu care lucrează semnatarul 
scrisorii.

I. PETRESCU, maistru, șef atelier mecanic central (același 
care a ținut la dînsul în sertar cererea de ridicare a 
categoriei aproape două luni de zile).

— Dumitriu Constantin e cel mai bun băiat, bine pregătit 
profesional, un bun muncitor. Cîteva propuneri pe care le-a 
făcut pentru organizarea locului de muncă au fost îmbrăți
șate atit de mine cît și de conducerea C.I.L.

— Dar cu cererea aceea cum e ?
La început o dă din colț în colț precum că a întîrziat în 

mod cu totul și cu totul întîmplător în sertarul domniei sale. 
Ii cerem să fie sincer și recunoaște că de fapt a făcut acest 
lucru cu tot dinadinsul. Apoi, în sine, a recunoscut că nu e 
drept. „Dar n-am mai putut da inapoi pentru a nu-mi știrbi 
autoritatea în fața unui tinăr care mi-ar putea fi copii."

Comentariile sînt de prisos. Maistrul recunoaște și faptul 
că a mințit conducerea C.I.L. aducînd tot felul de născociri 
din care să rezulte că tînărul C. Dumitriu e slab pregătit și 
obraznic. , , ,

ING. CAROL TERDIC, șeful serviciului mecanic șef (abor
dăm aceleași probleme):

— îl cunosc pe tînărul C. Dumitriu doar din relatările 
maistrului, după cum și pe maistrul Petrescu îl știu ca pe 
un conducător al procesului de producție, dar ca om — 
intrigant și orgolios. Tînărul avea dreptul incă din martie să 
fie examinat pentru ridicarea categoriei de salarizare. Iată 
însă că influențat de maistru am comis o ilegalitate de care 
mă fac și eu vinovat Trebuie să recunoaștem că lucrăm incă 
superficial cu tinerii, nu ținem seama decît de îndatoririle ce 
le revin.

In sfirșit, o ultimă părere a tovarășului ing. GRUNȘTEIN, 
directorul C.I.L.-Sighetu Marmației:

— Intr-adevăr, tînărul C. Dumitriu are dreptate. Ș-a 
prezentat Ia mine in audiență in două rînduri și sînt surprins 
că dispozițiile mele n-au fost îndeplinite încă din martie de 
inginerul Carol Terdic, șeful comisiei de examinare. îmi 
amintesc că tînărul în cauză, precum si alți trei din același 
atelier mecanic, cu care am discutat în audiență, mi-au 
dovedit nu numai buna lor pregătire profesională, dar și 
preocupări mai largi, organizatorice legate de buna desfășu
rare a muncii acolo unde lucrează.

Ce se mai poate spune despre întîmplările descrise mai 
sus, întîmplări care demonstrează cum NU ar trebui să se 
procedeze cu absolvenții școlilor profesionale. Așteptăm o 
grabnică rezolvare a cazului și tragerea serioasă la răspun
dere a celor vinovați. O pot face Ministerul Economiei Fores
tiere și conducerile celor două C.I.L.-uri — Brăila și Sighetu 
Marmației.

fesionale a depus cererea

I. IFTODI
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SINGUR IN DELTA
Foto: VASILE GRIGORE-Tulcea

CINE S1NT ARHEOLOGII ?
fac. toată ziua. Se privesc cu 
coada ochilor, își fac semn în
tre ei și-apoi mi-arată mîinile, 
mîini îndrăznețe cu bătături 
în palmă ! „Lucrăm, săpăm... 
sîntem arheologi. Am desco
perit—- îmi spuneau ei dintro 
răsuflare — o grămadă de cio
buri din ceramică, diferite îm- 
pungătoare din os, săpăligi 
din corn de animal, vîrfuri de 
lance, lame din obsidian și din 
silex, vîrfuri de săgeată, po
doabe din ceramică arsă, fusa-

iole și... și ceramică bicromată 
cu ornamente în formă de pe
tale, alveole, șnur și coarne de 
bovină de la un obiect de cult. 
Și multe, foarte multe oase de 
animale. Dar veniți, veniți să 
v-arătăm șantierul !“

Mă copleșea entuziasmul lor. 
Pe o colină cîțiva băieți și fete, 
cu fețele arse de soare și vînt, 
săpau.

— Lucrăm cu schimbul, îmi 
spune „șeful“ șantierului, VA- 
LERIU POPOVICI, un băiat

nu prea înalt cu pielea bron
zată și mîinile vînjoase — 
cite șase intr-o grupă. Mun
cim, descoperim, iar apoi ne 
jucăm, citim, plănuim și vi
săm. Visăm să ajungem arhe
ologi. Visăm împreună. Dorim 
să venim și la anul aici.

— Cind am descoperit pri
mul ciob l-am simțit . pe Co- 
lumb lingă mine — îmi spune 
ADRIAN ROMAN. înalt, cu 
privirea gravă. îmi place mult 
aici. Lucrăm, ne recreăm, în
vățăm.

MARIANA MUREȘAN 
Cluj

NICA OLD

Pagină apărută sub îngri
jirea lui IORDACHE BODE A
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fetele
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va invita
la dans

O seară de vară călduroasă, 
după o zi plină de soare. Doi 
tineri merg ținîndu-se de 
mină în liniștea atit de gră
itoare a sentimentelor pe 
care le trăiesc. Ne apropiem 
ușor și căutăm să pătrundem, 
în micul lor infinit. O între
bare cam indiscretă, dar to
tuși o punem :

— Ce faceți asta seară ?
Răspunsul vine prompt din 

partea fetei:
w—• Cum ? Nu știți ? Fetele 

va invită la dans.
— De ce vă mirați ? Este 

numele pe care ne-am hotărît 
să-] dăm seratei organizate 
de comisia de fete de pe 
lîngă Comitetul orășenesc 
U.T.C. — Medgidia.

Zeci de perechi de tineri 
au lăsat acasă gîndurile, pre
ocupările diurne. Au luat cu 
ei doar voia bună.

Deodată, muzica a încetat. 
Orchestra a cedat locul ti
nerilor soliști de muzică 
populară și ușoară. O fată 
cu dulceața trandafirilor în 
glas și în obraz, a reușit să 
impresioneze juriul interpre- 
tind frumoasă melodie de 
muzică populară. Numele... 
Trandafir Georgeta. Ii dorim 
ei cit și elevei Nicorăscu 
Coca o afirmare cît mai ra
pidă pentru a ne confirma 

. speranțele din această seară.
Din nou muzică ușoară. De 

data aceasta se întrec două 
fete cu o oarecare vechime 
în formațiile orașului Med
gidia. Badea Aneta a cîștigat 
concursul, dar poate miine 
Clăbuș Ana va face ca laurii 
victoriei să-i surîdă și ei.

Nu trece mult și organiza
torii ne anunță că regina se
ratei lor, aleasă după un ve
chi obicei, prin expedierea de 
către băieți a unor ilustrate 
fetelor, se află prin apropie
rea noastră. Posesoarea celor 
mai multe ilustrate este 
Coadă Elena, elevă ieri, azi 
studentă la Institutul de Cul
tură Fizică din București. 
Am fi dorit să ne acorde un 
dans, dar tinerii posesori ai 
ilustratelor trimise, au întîie- 
tate.

Cu dansul cuplurilor cele
bre, seara a luat sfirșit. Pe
rechi, perechi, tinerii se în
torc spre noile cartiere ale 
Medgidiei. Pe toți i-a reunit 
într-o seară dansul și voio
șia și este greu să uiți clipele 
petrecute împreună.
RUXANDRU GHEORGHE 

ROȘU CORNELIA 
Medgidia
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LA ARTICOLUL

„DE CE N-AM DEVENIT HIPPY
■S!

stau la baza acțiunilor-sale,

41

Vîrsta aceasta de 18—20 de 
ani, este vîrsta marilor cău
tări, este vîrsta de răscruce 
cînd în fiață ne apar drumuri 
și posibilități minunate de a- 
firmare. Tot ceea ce ni se 
cere, este să învățăm, să 
muncim să fim utili societății 
în mijlocul căreia trăim.

Niciodată în istorie n-a ! 
existat vreo alta societate ! 
care să pună la dispoziție ti
neretului atîtea posibilități 
de afirmare. Astăzi totul ne 
așteaptă. Trebuie doar $ă a- 
legem.

Bănuiesc că și acești tineri 
știu toate acestea. Dar ei 
n-au voință. Le e teama de 
muncă, le e teamă să pună

.nr

umărul și capul la .treabă, îl 
înspăimîntă poate, fierbințea
la broboanelor de sudoare, 
care ar curge eventual de pe 
frunțile lor.

Vor să fie originali ? Nimic 
mai frumos pentru un tînăr 
și originalitatea este o latu
ră a personalități» umane, 
dar de ce originali oricum 
și cu orice chip ? Cine apter 
ciază o astfel de originalitate? 
Entuziasmul specific tineretu
lui construiește autostrăzi și 
viaducte. Se luptă pe toate 
fronturile muncii pentru ob
ținerea drapelului de frun
tași. Toți au aceeași vîrstă, 
dai ei se deosebesc și prin a- 
ceea că se denumesc „briga
dieri ai muncii patriotice" și 
nu ,,hippy**. Nd este o deo
sebire numai de nume, dar 
și de principii.

Părinții noștri au construit 
Bumbești-Livezenii, noi fa
cem autostrada București— 
Pitești. Dragostea de muncă 
este specifică poporului nos
tru de la cel mai tlnăr pînă 
la cel mai vîrstnic.

ur

ION ISTRATE
Babadag, județul Tulcea

rep6țat! gestul sau că-l vor re
peta. Ei se plictisesc, iși iau 
dreptul de a se plictisi prea 
repede de orice, in afară de 
plictiseală. Tot ei susțin că 
sint pasionați ai excursiilor și 
nu uită să subline ze că în u* 
nele întreprinderi organizarea 
de excursii lasă de dorit. Dar 
lucrul in sine, aceste excursii 
pe care zic ei că le fac, sea
mănă mai mult a hoinăreală 
pe la Băneasa, Snagov și pe la 
ștrandurile din jurul Bucu- 
reștiului. Ca un îndrăgostit de 
munți ce sint, pot să declar că 
pentru a gusta cum trebuie 
deliciile unui drum alpin, 
pentru a realiza acea comu
niune sufleteasca cu natura, 
acea osmoză din care omul 
iese împrospătat, cu forțe noi, 
îmbogățit afectiv, numărul op
tim al celor din grup trebuie 
să fie 2, 3, 4 oricum mic. Un 
astfel de grup se poate oricind 
organiza. Despre celelalte jus
tificări ale grupului hippy nu 
mai are rost să vorbesc.

Apariția la noi a acestui soi 
de tineri reprezintă după opi
nia mea o maimuțăreală, o 
imitație „după ureche" a unor 
fenomene străine de societatea 
noastră. Fenomenul hippy 
este un produs al societății ca
pitaliste, și nu unul dintre 
cele mai bune. Dar el are o 
determinare și prin asta se 
justifică. Ca orientare „filozo
fică". hipyy reprezintă o eroa
re, dar una vie, dureroasă. In 
S.U.A. unii o duc prea bine și 
se plictisesc. Alții se întreabă 
de ce studenții trebuie să spele 
vase prin marile restaurante. 
Există Ku-Klux-Klanul și alte 
organizații teroriste, tineri 
organizați în bande agresive; 
există problemele rasiale, șo
majul, dar mai ales există vio
lența : atentatul, amenințarea 
în gang, producția groazei, in 
sftrșit: războiul din Vietnam. 
Există o ripostă dirză a con
științelor înaintate, greve, 
marșuri. Există și o formă de 
protest pasiv, prin nepartici- 
pare, prin ignorarea aspecte
lor atroce „tinerii hippy", non- 
violența, care se droghează 
ca să uite, ca să nu vadă acea 
realitate, amăgindu-se că dacă 
nu o văd, acea stare de lucruri 
n-ar mai exista. Idealism. Și 
totuși, prin neaderare, prin a-

ceastă desolidarizare de ceea r
ce e rău in S.U.A., ei repre- - după comportarea sa in faini- 
zintă un protest.

De curind, în al său „jurnal 
american" Eugen Barbu a fă- se prezinte 
cut o analiză pătrunzătoare a 
problemelor tineretului umeri-, 
can. Tinerii despre care se 
vorbește in reportajul Calinei 
Bădulescu nu au citit așa ceva." 
Ei au văzut cîteva poze, cine 
știe pe unde. Ce vor acești, 
hippy autohtoni ? De ce anu-

w irp 1 li I I I rnHTTl

lie, în societate și — de ce 
nu ? — după cum înțelege să 

printre semenii

NU NE
PLICTISIM
DE PLIC
TISEALĂ

me hippy și nu altceva ?! 
Cred că din snobism, din su
perficialitate, dintr-o părere 
foarte bună despre ei, deloc 
autocritică și din convingerea, 
rău înțeleasă și interpretată, 
că omul este liber să facă ce 
vrea cu persoana lui, cu 
timpul, cu viața și cu banii 
săi. Dar să judecăm lucrurile 
cu calm. Noi nu ne pronunțăm 
în legătură cu oamenii numai 
după aparențe, care pot fi ne
concludente. Apreciem un om 
după faptele lui, după munca 
lui de fiecare zi și de o viață 
întreagă, după răspunderile 
sociale pe care și le asumă, 
după idealurile cărora se de
dică, după concepțiile care

• MMMM

SĂ DISCUTĂM
DESPRE RESPECT

Săi.
Ce vreau să subliniez", dar 

în așa fel ca să înțeleagă și 
ei ? Ei se îmbracă extrava
gant ; dar dacă le atragi aten
ția, te acuză de formalism, te 
întreabă: poți judeca omul 
după haină ? Eu aș răspunde 
așa: sincer, nu! N-aș supune 
oprobiului pe cineva numai 
pentru că poartă, să zicem, 
barbă. în ceri privește pe a- 
cești tineri, cred, că este la 
mijloc o mistificare, noncon- 
formismul lor fiind în fond 
un formalism cras, și cel mai 
comod, mai dăunător bunei 
conviețuiri. Se poate discuta 
despre parazitism întâlnind 
astfel de fenomene ? Cred că 
da. ipsa, firește, discuția nu 
s-ar reduce la existența cîtor- 
va tineri confuzi. Disprețul 
față de muncă (o muncă ade
vărată, adică cinstită și pro
ducătoare de valori reale) este, 
orice s-ar spune, dispreț pen
tru cel ce muncește. Există 
părinți îngăduitori cu progeni
tura lor, dar in același timp 
egoiști, comozi, adică nepăsă
tori față de educația copilului 
lor, față de evoluția acestora 
ca oameni cinstiți, de nădejde, 
respectați. Unii trăiesc din 
banii părinților, alții fac figu
rație la Buftea, dacă nu se o- 
cupă cu expediente, vînzări 
de bilete sau alte „bișnițe". 
(Firește, există și un parazi
tism activ (!), adică acea for
mă de serviciu, de muncă in 
care de fapt nu faci nimic. 
Discuțiile, dezbaterile din pre
să pot fi clarificatoare, edifi
catoare.

De la bun început vreau sa 
scriu că nu sînt și nu pot fi 
niciodată de acord cu con
cepțiile și modul de viață a 
acestbr hippy.

Acest curent hippy" răs- 
pîndit în Statele Unite nu 
are nimic comun cu tineretul 
din țara noastră.

Dacă în condițiile sociale 
economice din statele ca

pitaliste el are o justificare, 
în condițiile socialismului el 
nu arO și nu poate avea nici 
o justificare.

Articolele care au apărut 
în presa noastră în diferite 
reviste și care probabil au 
fost citite și de acești tineri 
ce își spun hippy au fost 
prost prababil înțelese, gre
șii interpretate și s-a ajuns > 
la copierea unui fenomen 
care este străin societății 
noastre socialiste.

Mă întreb : acești tineri 
trăiesc singuri în societate ? 
ei nu au un loc de muncă

o serie 
de factori

I Din nou am golit căsuța poș-
| V tcilă aflată la Constanța și din 

noianul de scrisori sosite pen- 
’ A tru ediția noastră estivala am 
! ales cîteva cărora le răspun- 
• dem astăzi. Mai înainte însă 

de a începe, reporterii ediției 
mulțumesc tuturor celor care 
au scris pe adresa cutiei poș
tale 71 Constanța și 'ne-au co- 

• municat cu sinceritate gînduri, 
păreri, sugestii.

• S-AU ÎNMULȚIT
CONTROLORII

M Tovarășul Gelal Abduraman 
din Medgidia, strada Tinere-

•
 tului nr. 79, ne povestește cî
teva pățanii pline de semnifi
cații. Cităm: „Pe data de 9

A iulie am plecat din Constanța 
la stațiunea „Neptun", cu au-

aflau sticle de lampă nr. 13 și 
nu prune, ce se întâmpla ? Se 
apucau controloarele și șofe
rul să ronțăie sticle ? !

CEA MAI BUNĂ 
FORMAȚIE

„Urmăresc cu atenție repor
tajele publicate la rubrica Li
toral 1968 — ne scrie Leonaș 
%lat de la o unitate militară 
din București. îmi plac și de 
aceea m-am hotărît să vă 
scriu. Aș dori să aflu care 
este cea mai bună formație 
de muzică ușoară de pe li
toral."

Stimate tovarășe Leonaș, în
trebarea dv. nu ne surprinde. 
Tinerii iubesc muzica ușoară 
și pe litoral ea iși manifestă 
cu prestanță prezența. Răs-

cu tot rîndul peste cel care 
voia să-și aline așteptarea.

...Am vizitat și tabăra Lice
ului nr. 1 din Brașov.

„Tabăra aceasta este ceva 
cu totul deosebit, ne-a spus 
directorul, tov. Filippi, ea este 
proprietatea Liceului nr. 1 din 
Brașov. Am aflat că acum 10 
ani era aici un loc viran unde 
elevii stăteau în corturi. E a- 
devărat că barăcile actuale nu 
fac concurență Sălii Palatului 
dar ele au fost construite de 
comitetul de părinți al Li
ceului.

Directorul ne-a vorbit la fel 
de entuziast și despre excursii i 
„50 de elevi ai Liceului nostru 
au plecat in tabere interna
ționale ; în fiecare vacanță de 
iarnă se merge în Făgărași sau

care...

Noua zestre
(Urmare din pag. I)

gidia-Nord. Șapte sate (și al bu
nicii) din jos de Medgidia — 
Cuza Vodă, Castelul, M. Kogăl- 
niceanu, Sibioara, Lumina și Nă
vodari — 24.000 de hectare in 
valea secetii, la Carasu) vor pri
mi in fiecare secundă, prin sute 
de kilometri de conductă și " 
nale, 18 metri cubi de apă. 
sistemul va lucra 24 de ore 
24; un aspersor 20 de ore. 
zece zile întreaga suprafață 
fi udată. Un rîu fără seamăn în 
Dobrogea /

Ani bătut cu piciorul lungimea 
multor canale și conducte. Am 
privit uriașele stații de pompare, 
stăvilarele, m-am ridicat cu ari
pile avionului deasupra cîmpiei 
transformate în șantier și trebuie 
să recunosc că n-am reușit să 
cuprind grandoarea acestei opere. 
Numai în cooperativele agricole 
din sistemul Medgidia-Nord, 1400 
de hectare de grădină vor pro
duce cel puțin două recolte pe 
an. Vestitele versicării de la 
Medgidia vor fi extinse, din anul 
viitor, cu încă 300 hectare iriga
te, cultură intensivă. La Kogălni- 
ceanu, la Cuza Vodă, in toate 
cele șapte unități, cooperatorii au 
și înscris în planurile anului 1969 
producții de porumb de 6000 de 
kg. la hectar și 4000 kg. la grîu 
și orz. Sint producții minime, ale 
primului an. Fiecare al treilea 
hectar va produce două culturi 
pe an.

La un sfat comun, luîndu-se în 
calcul metodele de udare și can
titatea de apă disponibilă în zonă, 
specialiștii și cooperatorii au gă
sit că structura culturilor, prinsă 
în proiectul inițial, poate fi mo
dificată în favoarea extinderii cul
turilor cu valoare ridicată. Ast
fel, urmind să asigure necesarul 
de fin pentru cele șapte coope
rative agricole și pe al fabricii de 
nutrețuri combinate, in construc
ție la Medgidia, suprafața de lu
cerna irigată crește, față de pro
iect, cu patru procente. Suprafa
ța de floarea-soarelui, planificată 
a reprezenta 6 la sută, crește la 
10 la sută, iar legumicultura de la 
unu la 10 la sută.

1400 hectare cu legume, 3700 
hectare cu porumb și 1220 hecta
re cu floarea-soarelui, în numai 
șapte cooperative agricole. Vor 
face oamenii față unui volum atît 
de mare de lucrări ?

Da. Irigația in acest sistem mo
dern nu este doar un canal, un 
tub cu apă, ea modifică aici to
tul, radical. Spinările încovoiate 
pe sapă nu-și mai găsesc locul în 
tabloul cimpiei fertile. Locul lor 
l-au luat cele 850 kilograme în
grășăminte, asigurate pentru fie
care hectar, seturile complete 
pentru culturile irigate. 28 de șa* 
siuri autopropulsate, cu întreaga 
sistemă de mașini, vor asigura 
mecanizaica completă a lucrai i- 
lor din legumicultură. Mașini 
speciale vor modela pămîntul, vor

ca-
Ș< 
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In 
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deschide brazde, vor amenaja di- 
gulețe.

Spinările se vor dezdoi, omul 
va scruta de la înălțimea frunții 
tărimurile largi pe care te des
chide agricutlura socialistă, mo
dernă. De la fierarul cooperativei, 
acela care făurise vîrtejurile la 
fintini, se face astăzi saltul la ar
mata de mecanici din fiecare uni
tate. Numai într-o singură coope
rativă agricola — la M. Kogălni- 
ceanu — pe cele 3200 hectare 
irigate vor lucra 82 de mecanici, 
82 de manipulanți, 116 udători, 
șase tehnicieni și șapte ingineri, 
— unul principal, coordonator, 5 
agronomi și un horticultor. Vor 
funcționa aici zece brigăzi de 
cîmp și trei legumicole. S-a stabi
lit ca o brigadă legumicolă să 
lucreze 50—75 hectare de grădi
nă, la vie suprafețele vor vai ia 
între 50—100 de hectare, iar la 
cîmp între 300—450 de hectare.

In sistemul Medgidia-Nord vor 
lucra 6000 de muncitori și tehni
cieni, majoritatea manipulanți, 
mecanici-lăcătuși, tehnicieni hor
ticoli, agronomi și hidroameliora- 
tori.

Toată această armată de oa
meni va fi prezentă la posturi la 
1 decembrie. Mecanicii vor fi 
pregătiți într-o școală cu durata 
de trei luni, ceilalți la cursurile 
de la Casa agronomului. Ingine
rii se vor specializa lucrînd în 
cele mai moderne sisteme de iri
gații din țară și vor continua pre
gătirea într-un curs special pe 
lingă insitutul N. Bălcescu.

Se pregătește acum punerea în 
funcțiune, in fiecare cooperativă 
agricolă, a unui laborator de ana
lize, încadrat cu personal specia
lizat, cu sarcină de a stabili mo
mentul optim de udare și canti
tatea de apă necesară: stațiunea 
experimentală urmind să asigure 
sistemul de prognoze pentru re
gimul de udare.

precizia de cronometru cerută 
în executarea tuturor lucrărilor 
din sistem (întârzierea cu 30 de 
minute a punerii în funcțiune a 
unui grup de aspersoare poate 
duce la acumularea a circa patru 
milioane litri de apă cu pericol 
de revărsare, de rupere), cere fie
cărui om nu numai un înalt grad 
de calificare dar și o mare res
ponsabilitate. Pentru coordonarea 
muncit, pentru sesizarea rapidă a 
tuturor deficiențelor, 31 de stații 
de radio vor asigura legătura cu 
principalele puncte de lucru din 
sistem, cu toate unitățile.

...Bunica nu mai este. A rămas 
pămîntul, satul, au rămas tova
rășii mei de joacă. Fetele nu vor 
mai avea în zestrea lor un mă
gar, o funie, un burduf și o saca. 
Copiii noștri te vor mai vedea 
poate numai la un muzeu, și cu 
greu vor crede, își vor putea în
chipui că acest ținut, dintre două 
mari ape ale continentului -r— 
Dunărea și Marea Neagră — a 
fost cel mai însetat pămînt al 
țării.

în nr. 22 din 23 mai a.c. revista „Lumea** publica un articol 
despre fenomenul ,.hippy“ din S.U.A. L-am citi cu o mare cu
riozitate. Știam foarte puține lucruri despre modul lor de viață 
și de aceea eram nerăbdător să aflu cît mai multe, să știu ce vor, 
să-ncerc a-i înțelege cîtuși de puțin. Mulți protestează împotriva 
discriminărilor rasiale, împotriva stărilor de lucruri dift viața 
politico-socială a S.U.A. Ai noștri (îmi este greu să mă obișnuiesc 
cu gîndul că există și la noi asemenea tineri) împotriva cui pro
testează ? Pentru clne-și sacrific ă resursele morale și elanul ti
neresc ?

Și-n orașul nostru au apărut cîțiva. M-am interesat de 
soarta unuia din simplă curiozitate. Am aflat că n-are nici-p o- 
cupație, vagabondînd pe străzi, trăind la douăzeci de ani din 
venitul părinților. Amator de „senzații tari** — își petrecea de 
multe ori „nopți albe" alături de cîțiva tineri „băieți și fete“ — 
de teapa sa. Oare pentru ce-și risipește energia cu astfel de lu
cruri — m-am întrebat atunci. La douăzeci de ani să n-ai nici o 
calificare, abia șapte clase absolvite cu chiu cu vai, trăind din 
venitul părinților — iată un tablou dezgustător, un sumat ta
blou al acestui tînăr. Grupul „hippy“ și-a propus ca unul din 
principiu — respectul reciproc. Foarte just chiar lăudabil acest 
scop, dar să privim prin ochii minții, puțin mal departe : se res
pectă între ei, dar ce respect inspiră ei oamenilor ?

FLORIN ZAMFIR 
student — Sibiu

acolo nu există organizație 
U.T.C. ? acei tovarăși ca
re răspund de educația co
munistă a tinerilor nu au 
nimic de spus ?, cum li se 
permite să vină la serviciu 
cu acele plete ?

Iată așadar, că mai sint 
o serie de factori care nu au 
contribuit la îndreptarea u- 
nei asemenea stări de fapt.

Pe lîngă acești factori, vi- 
novați sint și părinții acestor 
„antichități" care îi lasă de 
capul lor.

De altfel, constituirea ti
neretului în asemenea gru
puri (ca să nu le zic bande) 
la un moment dat poate de
veni periculoasă, căci din 
„bunele" intenții pe care le 
au la început, cu timpul ele 
dispar, aceste grupuri vi- 
zînd — de altfel cum s-a 
arătat și în ziar — anumite 
fapte care sint periculoase 
pentru societate.

Unul din cei întrebați de 
reportera dv arăta că în 
grupul lor nu se primesc hu
ligani și cei certați cu legile 
țării.

Asta este foarte bine. Dar 
a uitat un lucru și anume 
că prin comportarea lor, ves
timentația și pletele lor, a- 
cești hippy dovedesc lipsă de 
respect față de regulile de 
conviețuire socială ceea ce 
în dreptul nostru penal în
seamnă infacțiunea de hu
liganism. Iată, așadar, că ei 
contravin legilor.

DIMA TRAIAN 
jurist

CUTIA POȘTALĂ
71 RĂSPUNDE

•f

tobuzul nr. 2. Am călătorit nor- 
mal pînă cînd s-au urcat două 
controloare, aceasta după ce 

• mai fusesem o dată controlați
de bilete înaintea sosirii dîn- 
selor. Au rămas în autobuz, 

M iar cea mai tânără dintre ele,
la semnele insistente ale șo~ 

• ferului, s-a apropiat de acesta
și au început să discute și sd 
rida. La ce o mai fi folosind 
avertismentul: „nu țineți șo
ferul de vorbă", nu știu. La o 

• altă stație s-a urcat o bătri-
nică cu un coș cu prune. Con- 
troloarea cea tânără a cerut 
două căni pline cu prune în 
locul banilor pe care călătoa- 
rea îi întindea pentru bilet".

Numărul sporit de contro- 
• lori — a se citi „controloare"

— este explicabil. Mare, sezon, 
de... De ce să nu vină și ne- 
poata sau verișoara să stea 
pe aici vreo cîteva săptămîni ? 

M Nu știe să facă nimic ? Ei și: 
" o facem controloare pe un tra-

seu I.T.C. în chestia cu pru- 
M nele însă există nn oarecare

risc. Dacă, de pildă, în coș se 
•••••••

Foto: C. CONSTANTIN

(Urmare din pag. 1)

„Arcade industriale la Uzina „Unio" din Satu Mare

punsul este însă dificil. Perso
nal ne plac mai. multe orches
tre așa că o decizie categorică 
o lăsăm pe seama unui viitor 
festival de muzică ușoară.

Pe litoral, la restaurantul 
Pescăruș cîntă orchestra de 
muzică ușoară condusă de Bo
rta Nicolaescu; Șeful orchestrei 
este absolvent al Conservato
rului din București și cîntă la 
trompetă precum și ca solist 
vocal. In orchestră se remarcă 
și pianistul Baciu, un alt re
marcabil solist vocal. De ase
menea, o foarte bună orchestră 
de muzică ușoară prezentă în 
unul dintre stilurile muzicii 
„beat" este- cea a studenților 
timișoreni, numită „Phoenix". 
Orchestra a fost premiată în 
primăvara anului acesta la 
Festivalul studențesc de artă. 
Pe litoral ea poate fi ascul
tată la barul „Perla",

„EU, TU, EL“ — 
PE LITORAL

Pe adresa căsuței poștale 71 
am primit și scrisoarea celor 
două eleve bucureștene, coIcd- 
boratoare ale paginii speciale 
pentru elevi: Eu, Tu El — Ilea
na Murgescu și Ștefania Ber- 
ceanu. Cele două tinere narea
ză direct și amuzant cîteva din 
întâmplările lor de vacanță la 
mare. Spicuim din articol :

,,La București am stat patru 
ore la gară, fiindcă n-am găsit 
bilete la tren. La Eforie-Sud 
am stat 2 ore pe stradă fiindcă 
n-am știut unde-i stația auto
buzului. Dar tot am ajuns la 
Costinești.

In prima noapte am dormit 
într-un cort găurit, și amîn- 
două pe o saltea, fiindcă ma
gazionerul...

A doua zi, am umblat, am 
căutat și... am găsit. Am găsit 
o cameră la cea mai ursuză și 
încuiată gazdă din sat. Am 
găsit cel mai abrupt pat din 
Costinești. Dar tot nu ne pă
rea rău pentru că măcar afară 
erau nori și ploua ușor, iar 
vîntul Sufla, sufla...

Seara ne-am dus la cinema. 
Operatorul a fost ocupat sau 
cine știe, așa că n-a mai venit. 
Dar scaune erau și erau înșe
lătoare pentru că se prăvăleau

Bueegi pentru schi; aici am 
adus un pick-up ca să se dis
treze copiii seara ; urmează să 
facem excursii la Mangalia, 
Constanța, Tuzla și la o cher
hana. Se organizează un con
curs „Cine știe ciștigă" pe baza 
celqr vizitate, unul de muzică 
ușoară, altul de gimnastică și 
toate dormitoarele se pregătesc 
pentru concursul sportiv la 
toate disciplinele".

ATENȚIE, elevi, tovarășul 
director vă face o mare con. 
curență la probele: tinerețe, 
energie".

M-AM DECIS

Astfel (șl intitulează Gheor- 
ghe Drăgan poezia pe care ne-o 
trimite. Dacă s-a decis să corn--, 
punfi o poezie ji s-a decis să 
ne-o trimită, la rindu-ne, 
ne-am decis să publicăm ulti
mele două versuri:
„Litoralul a luat amploare 
Că faci plajă fără soare".

Nu e chiar poezie, dar ce 
vreți ? Să fii mare dintr-o- 
dată ?

NU ERA O BALENA

Corespondentul Mircea 
Dumbravă, din Brașov, ne 
scrie: „Am fost zilele acestea 
la Constanța și m-am plimbat 
pe faleză. La un moment dat 
am văzut o spinare de balenă 
la capătul digului nou. Uitân- 
du-mă cu atenție avi putut 
băga de seamă că nu se mișcă 
deloc. Ce putea fi de fapt acea 
„spinare de balenă ?“

Am vizitat pentru corespon» 
dentul nostru locul cu pricina. 
La cotitura digului nou, și nu 
la capăt, se află epava unui 
vas. Un vas care s-a izbit cu 
una din părțile laterale de pie
trele digului, s-a rupt in două 
și s-a scufundat.

Accidentul s-a petrecut cu 
multe luni în urmă, dar ju
mătate din epava vasului se 
mai află, înclinată pe o parte, 
în locul nefast. Cine știe de 
ce; poate ca avertisment.

V. CONSTANTINESCU 
ATANASIE TOMA 
VIOREL PAUNESCU

sferei — corpul „perfect 
și a cercului — figura plană 
„perfectă**, a viciat știința e- 
lenă despre Univers (deși a- 
ceastă deformare nu este 
de loc lipsită de poezie). In
fluența acestei mentalități a 
fost largă și persistentă. Ma
tematica vieții practice, tehni
ce, agricole sau comerciale, 
matematica calculatorie, a 
fost în general despărțită de 
speculația „nobilă**, pusă în 
slujba cunoașterii pure — 
mathesis. O excepție tulbură
toare o găsim în afara lui 
Arhimede, inginerul cu o 
gîndire uimitor de moder
nă. Astronomia lui Ptolo- 
meu construiește compli
cata teorie geocentrică a epi- 
ciclUrilor; cînd, în secolul 
XVI, Copernic va înlocui-o cu 
teoria heliocentrică, el va păs
tra încă „prejudecata** orbite
lor circulare. în opera lui 
Kepler, cîteva decenii mai tîr- 
ziu, vom găsi trecerea cu
rajoasă de la cerc la elipsă. 
Poate nu întîmplător — ace
lași Kepler își publică prime
le rezultate privitoare la 
ceea ce numim azi calcul in
tegral, într-o broșură despre 
măsurarea capacității butoaie
lor cu vin broșară care a 
fost destinată celor interesați 
în problemele practice, și nu 
numai matematicienilor...

Dar să revenim la vechea 
Eladâ. Aristotel, cel mai cu-

prinzător geniu al antichității, 
a fost interesat de calitate 
mult mai mult decît de can
titate. Cînd la sfîrșitul Evului 
Mediu, un artistotelism adap
tat ideologiei catolice devenise 
filozofia oficială a Europei 
occidentale, știința experi
mentală, animată de gîndirea 
carțtitativă, a avut de dus o 
susținută luptă împotriva a- 
ristotelismului. în decurs de 
mai puțin de un secol, totuși, 
noul spirit reușește să impu
nă o altă abordare a naturii,

Dar, în aceeași epocă, experi
mented și măsurînd, Van 
Helmont infirmă teza aristo
teliană după care planta se 
hrănește cu pămînt; experi- 
mentînd, măsurînd și calcu- 
lind. Harvey abandonează teza 
clasică a irigației sanguine, 
propunînd teoria circulației.

Nu putem intra în detalii 
asupra evoluției matematicii 
moderne, împletită strîns cu 
cea a științelor — din ce în 
ce mai „exacte" datorită aces
tei împletiri — și asupra ră-

moștenirea și au făcut din dia
lectică axa unui materialism 
cuprinzător și consecvent.

în al treilea rînd, dezvolta
rea în cadrul matematicii — 
a unor discipline „necantita- 
tive“ (în sens clasic), cum este 
logica matematică, topologia, 
a unor discipline structurale 
etc.

★
Astăzi, matematica, partici- 

pînd la avîntul general al 
științelor, contribuie la restruc
turarea, la dinamismul, la uni-

generale ale științelor. De 
aceea, matematica (cît mai 
multă ! dar. firește selecțio
nată) este necesară (azi și cu 
atît mai mult — mîine), nu 
numai fizicianului sau electro
nistului, ci și psihologului, 
lingvistului, medicului, muzi
cologului.

Lingvistica contemporană a 
fost reformată în sens „struc- 
turalist“, luînd ca prototip al 
analizelor sale, analiza mate
matică a invariațiilor într-un 
grup de transformări... Pe a-

MATEMATIZAREA ȘTIINȚELOR
fn care matematica este pri
vită nu numai ca o știință 
exemplară, dar și ca un auxi
liar exemplar. Leonardo da 
VinCi a fost și aici un 
precursor. Nici o cunoaștere 
omenească nu merită numele 
de știință dacă n-a trecut prin 
demonstrația matematică — 
afirma marele pictor, inginer 
și naturalist Galilei se expri
ma întrucitva diferit: na
tura este o carte scrisă in 
limba matematicii: ca atare, 
recomanda el : măsurați tot 
ce se poate măsura și faceți 
măsurabil ceea ce nu s-a. mă
surat încă. Măsurînd și gîn- 
dind — Galilei stabilește le
gile de bază ale cinematicii.

sunetului filozofic al acestei 
dezvoltări. Totuși, vom men
ționa cîteva momente de mare 
însemnătate.

Mai întîi, dezvoltarea — în 
acest timp — a matematicii 
probabilităților, indispensabi
lă pentru studiul proceselor 
complexe (biologice, sociale) a 
fenomenelor de masă și a ce
lor ce se petrec Ia nivel sub
atomic.

Apoi, „momentul Hegel“ în 
istoria filozofiei, în care s-a 
pus cu claritate problema ra
portului între cantitate și cali
tate. Idealist — și subestimînd 
valoarea cercetărilor cantita
tive, Hegel a fost corectat de 
cei care i-au preluat creator

ficarea lor, la transferul (atît 
de fecund) de concepte și de 
metode, de la o știință la alta. 
Dacă științele de azi și cu 
atît mai mult, cele de mîine 
seamănă din ce în ce mai 
puțin cu cele de ieri — aceas
ta se datorește — între altele 
și faptului că cifrele, curbele', 
simbolurile matematice, noțiu
nile abstracte înlocuiesc trep
tat textul colocvial, descrieri
le intuitive. însă „limba 
matematicii" nu este numai 
un mijloc de exprimare 
precis și limpede ; este un 
mijloc de traducere a gîndirii, 
ipotezelor și teoriilor, în pro
poziții verificabile prin acord 
cu faptele sau cu principiile

ceastă linie ea a influențat 
etnologia și alte științe dori
toare să ajungă la un statut 
de rigoare și de obiectivitate. 
Marile sinteze din ultimele 
decenii — realizate de ciber
netică și de știința informa
ției, bunăoară — s-au făcut 
sub acțiunea catalizatoare a 
matematicii.

O caracteristică a matema
ticii contemporane este con
struirea acelor puternice ma
șini de calcul care au fost de
numite „creore electronice" și 
a căror putere de lucru multi
plică cantitativ forța de cal
cul umană. Automatica inte
lectuală — despre care s-a 
vorbit atît de mult — oferă

uriașe posibilități (nebănuite 
altădată) de a pune matemati
ca în serviciul rezolvării unor 
probleme teoretice și practice 
de o foarte mare complexita
te. Capacitatea matematicii de 
a fecunda științele intră, ast
fel, într-o epocă calitativ nouă. 
Dar aportul matematicii la 
cultură și civilizație este ei 
însuși dintr-o dată considera
bil mărit, accelerat, diversifi
cat. „Populația" de ordinatoa
re crește într-un ritm mai 
rapid decît populația globului, 
iar forța lor totală de calcul 
după unele estimări — echi
valează de pe acum cu aceea 
pe care am fi obținut-o ..pre- 
schimbînd" întreaga omenire 
adultă în matematicieni.

Cu o singură rezervă, însă. 
Matematica nu este numai 
calcul după anumiți algo
ritmi. este și o elaborare de 
„algoritmi* și încă mai mult 
decît atita : este teorie a re
lațiilor reale sau posibile. 
Matematizarea științelor nu 
înseamnă o aplicare de rețe
te la întimplare, nici o activi
tate de Frocust, care silește 
faptele să intre în tipare 
standardizate : este o muncă 
dificilă de descoperire a rela
țiilor esențiale, cantitative sau 
structurale. De aceea, mate
maticianul viitorului (care va 
fi un profesionist al științei 
întilnit pretutindeni) —' va fi 
poate în măsură comparabilă, 
un om al abstracțiilor ca șt 
un om al realității concrete.
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SAPTAMINA
fotbalistica

Duminică, 4 august, se vor 
desfășura în Capitală meciu
rile dintre echipele de fotbal 
divizionare A și de tineret 
din cadrul celei de-a II-a e- 
diții a „Cupei București

Pe STADIONUL GIU- 
LEȘTI, la ora 15,30, se vor 
întîlni formațiile de tineret 
Rapid și Steaua, iar în conti
nuare se va desfășura parti
da dintre primele echipe ale 
celor două cluburi. în pauze 
vor avea loc demonstrații de 
judo și aeromodelism.

STADIONUL DINAMO 
va găzdui, cu începere de la 
ora 15,30, următorul cuplaj : 
Dinamo — Progresul (tineret) 
și în continuare Dinamo — 
Progresul (categoria A). în 
pauză, spectatorii vor putea 
urmări curse de ciclism.

FLORIN GHEORGHIU 
ÎNVINS

în runda a 14-a a turneului 
internațional de șah de la 
Skoplie, sportivul român Flo
rin Gheorghiu a fost învins 
de liderul clasamentului, ma
ghiarul Portisch. în partida 
întreruptă din runda a 11-a, 
Florin Gheorghiu a cîștigat la 
Matulovici (Iugoslavia).

DINAMO
ÎN EXPOZIȚIE

în cadrul manifestărilor 
organizate cu ocazia aniversă
rii a două decenii de la în
ființarea clubului sportiv Di
namo București recent s-a 
inaugurat, în holul clubului 
din Șoseaua Ștefan cel Mare 
nr. 9, expoziția „20 de ani 
de activitate". Aici se află ex-

Initiative ale 
organizațiilor U.T.C.

CU BICICLETA
PE MELEA

GURILE 
JUDEȚULUI

Tinerii elevi din liceele, gru
purile școlare și școlile genera
le gălățene îndrăgesc tot mai 
mult excursiile pe biciclete. Nu 

de mult ei au participat la 
cîteva acțiuni cicloturistice or
ganizate din inițiativa Comite
tului municipal Galați al 
U.T.C. care s-au bucurat de un 
deosebit succes. Astfel, un prim 
grup de 60 de bicicliști, după ce 
au studiat cu atenție detaliile 
deplasării, punctele de popas și 
obiectivele de interes turistic 
ce urmau a fi vizitate s-a de
plasat pe distanța Galați— 
Gîrboavele—Galați. în pădurea 
Gîrboavele unde caravana ti
nerească a fost așteptată de un 
numeros public au avut loc de
monstrații sportive efectuate de 
elevii Liceului nr. 4 la gimnas
tică acrobatică și de către lup
tători scrimeri și gimnaste ale 
Clubului sportiv municipal. Or
chestrele, brigada de agitație, 
soliștii vocali și istrumentali 
prezențî la această întîlnire ti
nerească au completat progra
mul distractiv.

O altă acțiune de acest gen 
s-a desfășurat tot în aceste zile 
de vacantă, pe ruta Galati— 
Brăila—Lacul Sărat și retur. 
De data aceasta grupul temera
rilor bicicliști a fost condus de 
o mașină pavoazată cu afișe. 
După un scurt popas la Brăila 
caravana și-a continuat dru
mul spre frumoasa stațiune La
cul Sărat. Niciodată, la întoar
cere. tinerilor sportivi nu li 
s-a părut drumul atît de ușor 
și scurt...

Nu peste multă vreme ei se 
vor alinia la startul unei noi 
curse. S-a dus de pe acum ves- 
teâ. printre tinerii din oraș, că 
nicăieri nu se noate petrece mai 
plăcut o zi decît în caravana ci
cloturistică.

R. VIOREL

[Urmare din pag. I) 

comune au dovedit 
lipsă de răspundere 
neglijînd trimiterea 
La timp a comenzi 
lor pentru con
strucții. La rîndul 
său D.S.A.P.C. Ma
ramureș, a dat do
cumentația tehnică 
in două luni. Abia 
zilele acestea ur
mează să înceapă 
lucrările. Ministe
rul Invățămîntului 
a suplimentat cre
ditele rambursabile 
cu încă 500 000 lei 
pentru a acoperi 
valoarea unor lu
crări cum sint gră
dinița cu 100 de lo

UN TRIPLU CAMPION 
OLIMPIC CARE NU VA 

MERGE ÎN MEXIC

Triplul campion olimpic de 
canotaj academic Viaceslăv 
Ivanov a ratat șansa de a par
ticipa pentru a 4-a oară la 
J.O. în campionatele unionale, 
ultim criteriu de selecție, Iva- 
nov s-a clasat doar pe locul 
trei, fiind întrecut de Viktor 
Melnikov și Nikolai Balemkov.

FOTBALISTUL ADEMIR
— GHID PENTRU 

MARACANA

Stadionul Maracana din 
Rio de Janeiro a devenit un 
veritabil monument al fotba
lului. De 18 ani, de cînd a 
fost inaugurat, el primește vi
zita a zeci de mii de turiști 
din lumea întreagă, ghidul 
stadionului fiind fostul inter
național Ademir. Recordul de 
public la Maracana datează 
de la 15 noiembrie 1963, cînd 
la meciul Flamengo-Flumi- 
nense au asistat 194 603 spec
tatori dintre care 177 656 plă
titori. De notat că Ia ultimul 
campionat al statului Rio 
216 568 de elevi, între 10 și 
14 ani, au beneficiat de intra
re liberă la Maracana.

9

puse numeroase trofee cuce
rite în cadrul unor întreceri 
sportive de prestigiu în țară 
și peste hotare, documente, 
albume și fotografii care ilus
trează valoroasa activitate a 
acestei forțăreț© a sportului 
românesc de la înființare și 
pînă astăzi.

Expoziția poate fi vizitată 
în fiecare joi între orele 
17,30—20,30, iar de la orele
19,30 în cadrul acestui pro
gram, se poate viziona și in
teresantul film realizat cu o- 
cazia aniversării.

V. R.

AGENDA PREGĂTIRILOR ȘCOLARE
curi și școala gene
rală cu 16 săli de 
clasă din Baia 
Mare.

— Evident, mai 
numeroase sînt șan
tierele cu lucrări 
întîrziate decît cele 
care s-au încadrat 
graficelor. Vor tre
bui eforturi mari 
pentru ca elevii să 
Ie poată folosi la 
15 septembrie. Re
parațiile și curățe
nia în școli se de* 
fășoară la fel do 
inegal ?

— Pînă la 20 iulie 
s-au terminat re
parațiile curente la 
60 la sută din șco
lile județului nos

tru. Pentru a res
pecta termenul pla 
nificat — 20 au
gust — am im
pulsionat ritmul 
executării repara
țiilor in toate școli
le existînd garanții 
că se vor termina 
la timp. Paralel a 
început dotarea șco 
Iilor: mobilierul, in 
valoare de 1 248 9?1 
lei se livrează sco 
Iilor de la 5 iulie: 
materialul didactic 
depășind 1,4 mili
oane lei. 150 090 
lei au fost afec
tați înzestrării cu 
noi utilaje a la
boratoarelor liceelor 
din Baia Mare, Si-

INFORMAȚII
Delegația birmaneză din învă- 

țămînt, condusă de prof. dr. Nvi 
Nyi, secretar de stat în Ministe
rul Educației din Birmania, care 
se află în țara noastră, a fost pri
mită marți dimineața de acad. 
Ștefan Bălan, ministrul învățămîn- 
tului.

în aceeași zi, oaspeții birmanezi 
au vizitat Institutul Politehnic și 
Institutul de petrol, gaze și geo
logie.

★
Cu prilejul Zilei naționale a 

Elveției, Institutul Român pentru 
Relațiile Culturale cu Străinăta
tea a organizat marți o seară cul
turală elvețiană, la Casa de Cul
tură a I.R.R.C.S.

★
Marți seara a părăsit Capi

tala, îndreptîndu-se spre 
Uniunea Sovietică, un grup 
de entomologi de la Institutul 
de biologie „Traian Săvulescu" 
al Academiei, de la Muzeul de 
istorie naturală „Grigore An- 
tipau și de la diferite facultăți 
de specialitate din București 
și alte centre universitare, 
care, între 2—9 august, va par
ticipa la cel de-al XIIT-lea 
Congres internațional de ento
mologie de la Moscova.

★
Delegația de cineaști italieni, 

care se află în țara noastră, 
a participat marți seara, în 
grădina de vară „Albatros" 
din Mamaia, la prezentarea fil
mului „Grădina deliciilor*, 
realizat de regizorul Salvatore 
Agosti.

(Agerpres)

ghetul Marmației 
și Vișeul de Sus 
precum și înființa 
rii altor 6 labora
toare moderne de 
fizică, chimie și 
geografie. Intre 1 
august și 1 septem 
brie toate unitățile 
școlare vor intra in 
posesia manuale
lor...

— „Vedetele" a 
cestui an școlar vor 
fi copiii de 6 ani și 
elevii care pășes-. 
în clasa a XII-a 
Cum ați pregătii 
primirea lor ?

— In urma recen
sământului copiilor 
de vîrstă școlară au 
fost înregistrați

Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către ambasadorul extraordinar

și plenipotențiar al Republicii Indonezia
La 30 iulie 1968, vicepreșe

dintele Consiliului de Stat, Emil 
Bodnaraș, a primit pe ambasa
dorul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Indonezia în 
Republica Socialistă România, 
Hamzah Atmohandojo, care și-a 
prezentat scrisorile de acredita
re. Cu acest prilej au rostit 
discursuri ambasadorul Hamzah 
Atmohandojo și vicepreședintele 
Consiliului de Stat, Emil 
Bodnaraș.

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, vicepre

Pentru a oferi posibilitatea unui număr cît mai mare de 
elevi și cadre didactice să viziteze Expoziția „TEHNICA 
SE ÎNSUȘEȘTE ÎNCĂ DIN ANII DE ȘCOALA", a elevilor 
«lin licee de specialitate, școli profesionale și tehnice, des
chisă la București în pavilionul C al Complexului expnzițio- 
nal din Piața Scînteii, la solicitarea unor numeroase condu
ceri de școli, precum și a unor ministere si organe centrale. 
Ministerul Invățămîntului și C.C al U.T.C. aduc la cunoștin
ță că expoziția va rămine in continuare deschisă pină la 
25 august 11168.

Inspectoratele școlare județene, conducerile școlilor, pre
cum și ministerele și organele centrale interesate pot continua 
organizarea excursiilor la București pentru elevi și cadrele 
didactice, care doresc să viziteze expoziția.

CONCURS
Ministerul Comerțului Interior 

organizează cu începere de la 1 
august un concurs — dotat <?u 
premii — pentru găsirea unor 
modalități noi și atractive nece
sare îmbunătățirii prezentării 
mărfuriloi și perfecționării siste
mului de informare a cumpără
torilor în magazinele din secto
rul textile-încălțăminte.

La concurs, care se va încheia 
la 30 septembrie 1968. pot par
ticipa vitrinieri, decoratori, pic
tori, merceologi, economiști, teh

(Urmare din pag. 1)

gurarea și garantarea de către 
stat a exercitării de către fie
care cetățean a drepturilor și 
îndatoririlor sale față de socie
tate ; răspunderea indivizilor, 
indiferent de funcția socială pe 
care o au, față de activitatea 
lor materială și spirituală, față 
de actele lor politice și juridice.

Independența socială și na
țională a poporului, suveranita
tea sa deplină în stat — proble
ma fundamentală a democrației
— cunosc, o dată cu înaintarea 
procesului de înfăptuire a so
cialismului, o perfecționare și o 
întărire continuă.

Statul nostru socialist. în 
care se realizează procesul 
democratizării vieții sociale 
conceput de Partidul Co
munist Român, asigură toate 
condițiile menite să ducă la în
deplinirea acestuia. Constituția
— legea fundamentală a patriei
— exprimă voința și interesele 
întregului popor, servește înflo
ririi țării, bunăstării celor ce 
muncesc, asigură manifestarea 
liberă și nestingherită a aptitu
dinilor, capacităților și forțelor 
creatoare ale cetățenilor în viața 
politică, economică si social-cul- 
turală.

Acest lucru exprimă, cum se 
poate mai bine, ideea că între 
democrație și socialism există 
o strînsă legătură, o relație de 
intercondiționare. Instaurarea 
regimului socialist, înseamnă in
staurarea puterii clasei munci
toare a oamenilor muncii, in
staurarea puterii poporului, a 
adevăratei democrații socialiste. 
Dar socialismul se poate dezvol
ta ascendent și nestingherit nu
mai în condițiile asigurării, lăr
girii și exercitării de către oa

8 517 elevi de 7 ani 
și 5 936 de 6 ani. în 
urma sondajelor 
noastre mulți pă
rinți și-au manifes
tat dorința de a-și 
înscrie copiii ia 
școală de la 6 ani. 
în urma unei judi
cioase selecționări 
a învățătorilor și a 
școlilor cu condiții 
în acest sens, in 
urma consultării 
cadrelor medicale 
am stabilit funcțio
narea în acest an 
școlar a 31 clase 1 
cu elevi de 6 ani în 
mediul urban și a 
20 clase în 17 co
mune. Pe lingă 
școala generală din

comuna Rona de 
Sus va funcționa o 
clasă 1 cu limba de 
predare ucraineană

Numărul elevilor 
din clasa a XII-a va 
depăși 1 200. La a- 
ceste clase vor pre
da acele cadre di
dactice din județ cu 
n bună pregătire 
de specialitate.

★
Mulțumindu-i to

varășului Stoicescu 
pentru relatări am 
reținut totuși că 
timpul rămas pînă 
la primul clinchet 
de clopoțel care va 
vesti începerea unui 
nou an școlar tre
buie folosit în ju
dețul Maramureș 
mult mai eficient 
decît pînă acum. 
Dar alături de ins

ședintele Consiliului de Stat, E- 
mil Bodnaraș, a avut o convor
bire cordială cu ambasadorul 
indonezian, Hamzah Atmohan
dojo.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor de acreditare și la 
convorbire au participat Mihai 
Marin, adjunct al ministrului a- 
Facerilor externe, și Anton Brei- 
tenhofer, membru al Consiliului 
de Stat.

Ambasadorul indonezian a fost 
însoțit de membri ai ambasadei.

nicieni, vânzători, gestionari, șefi 
de raioane. Tematica acestei în
treceri include, printre altele, 
noi forme de expunere a mărfu
rilor în rafturi, tonete și vitrine 
interioare, realizarea de panouri 
grafice și inscripții cu caracter 
publicitar care să informeze o- 
perativ cumpărătorii asupra dife
ritelor sortimente puse în vînjșa- 
re, metode originale de eticheta
re a produselor etc.

(Agerpres) •

DEZVOL TASEA 
DEMOCRA ȚIEI 
SOCIALISTE

menii muncii a drepturilor și 
libertăților lor democratice, 
drepturi și libertăți pe care și 
le-au cucerit prin atîtea jertfe 
și lupte.

încălcarea flagrantă a legali
tății socialiste, arbitrarul și bu
nul plac. întregul cortegiu de 
fapte negative dezvăluite de 
Plenara din 22—25 aprilie 1968 
sînt fenomene și practici străine 
esenței sociale și politice a so
cialismului. Ele contravin inte
reselor acestuia și își au ori
ginea în ignorarea și încălcarea 
normelor și principiilor demo
crației socialiste, a modului cum 
este concepută și construită a- 
ceasta.

Socialismul este opera unor 
oameni liberi și stăpîni pe soarta 
lor. El este societatea celor mai 

pectoratul școlar 
constructorii au o- 
bligația recuperării 
răminerilor in ur
mă, iar consiliul 
popular județean și 
consiliile populare 
copiunale să ur
mărească , „ritmic 
graficele de ÎUcru 
ale șantierelor- si: să 
ia măsuri operative 
acolo unde este ca
zul. Predarea la 
timp și în optime 
condițiuni a noilor 
construcții școlare, 
încheierea grabnică 
a reparațiilor cu
rente, utilarea uni
tăților cu mobilier, 
material didactic și 
auxiliar sînt dezi
derate care se cer 
împlinite cu mult 
înainte de 15 sep
tembrie.

în ultima vreme, în Republica 
Populară Polonă, cu diferite pri
lejuri, în mod public, sînt pre
zentate denaturat pozițiile Ro
mâniei privind relațiile dintre 
țările socialiste, întărirea unității 
sistemului socialist mondial, nor
malizarea și dezvoltarea raportu
rilor dintre statele europene și a- 
sigurarea securității pe continen
tul nostru și în lume, recurgîn- 
du-se în acest scop la calificări 
cu caracter jignitor.

în legătură cu aceasta, guver
nul român a adresat guvernului 
polonez o notă în care se spune •

Guvernul român este nevoit 
să constate cu profund regret că 
în Republica Populară Polonă au 
avut loc, în ultimul timp, mani
festări de natură să afecteze bu
nele relații de prietenie și soli
daritate dintre țările și popoarele 
noastre. Cu toate că din partea 
română s-a atras în mai multe 
rînduri atenția asupra caraoteru- 
lui dăunător al unor asemenea 
manifestări și s-a cerut să se ia 
măsuri pentru încetarea lor, în 
presă, la televiziune, în confe
rințe publice sînt puse în discu
ție și denaturate aspecte ale po
liticii României socialiste. într-o 
recentă emisiune a postului de 
televiziune din Varșovia, consa
crată tezelor Partidului Munci
toresc Unit Polonez pentru Con
gresul al V-lea, participanții —

cadre de conducere din presa 
poloneză, inclusiv un membru 
supleant al C.C. al P.M.U.P. —, 
recurgînd la insinuări și califi
cative denigratoare, au prezentat 
în mod tendențios și deformat 
și au atacat politica externă a 
României. Asemenea procedee, 
reprezentînd acte de amestec în 
treburile interne ale altui stat, 
sînt cu totul inadmisibile în re
lațiile dintre țările socialiste ; ele 
dăunează dezvoltării unor ra
porturi de prietenie, încredere și 
respect reciproc, aduc prejudicii 
unității sistemului mondial so
cialist și servesc intereselor ad
versarilor socialismului.

Guvernul Republicii Socialiste 
România protestează împotriva u- 
nor asemenea practici profund 
dăunătoare și subliniază din nou 
necesitatea de a li se pune capăt 
definitiv.

în politica lor externă, Partidul 
Comunist Român, guvernul Repu
blicii Socialiste România, pornesc 
de la interesele vitale ale poporu
lui român, ale cauzei socialismu
lui și păcii, respectînd întrutotul 
pozițiile stabilite în comun cu 
alte partide și state frățești, pre
cum și angajamentele asumate. 
Considerăm totodată că este și 
rămîne dreptul imprescriptibil al 
fiecărui partid, al fiecărui stat de 
a-și elabora de sine stătător poli
tica internă și externă, de a-și a-

Festival folcloric la Lăpuș
Din Tîrgul Lăpuș un dru

meag se face la dreapta. 
Șerpuind nervos prin Valea 
Stoicenilor dă buzna în Șa
tra Pintii. munte cu zvon 
de legendă ce străjuie din 
vremi imemorabile depre
siunea de cîntec a Țării 
Lăpușului. La numai 7 km 
de noul oraș se întinde în
tre dealuri satul Stoicenii 
Lăpușului in care, acum a- 
proape 100 de ani, s-au ză
mislit niște băi „făcătoare 
de minuni", cum avea să 
povestească deunăzi bătrî- 
nul Ion Opriș și unde loan 
Slavici s-a odihnit trei zile 
în drumul său prin Ardeal, 
de la Satu Mare la Șiria 
Aradului. Aici, la pădurea 
băilor, întinsă pe aproape 
50 de hectare între brazii, 
stejarii, mestecenii și fagii 
— grădină a avut loc dumi
nică primul festival al cin- 
tecului, dansului și portu
lui popular lăpușan.

încă din primele ore ale 
dimineții, din toate colțu

largi drepturi și libertăți demo
cratice ale poporului, societatea 
valorificării plenare a înțelep
ciunii și energiei colective a 
constructorilor săi, a asigurării 
unor posibilități nelimitate de 
dezvoltare și afirmare creatoare 
a personalității umane.

Măsurile de ordin legislativ, 
consemnate în Constituție, în 
noul Cod penal, ca și în alte 
legi și norme juridice elaborate 
în ultimii ani, întregesc în chip 
fericit măsurile de ordin politic 
pe care le-a luat și le ia parti
dul pentru a se asigura dezvol
tarea deplină a democrației so
cialiste, garantarea inviolabilită
ții persoanei, lichidarea, odată 
pentru totdeauna, a abuzurilor 
și ilegalităților.

Asigurarea dezvoltării demo
crației socialiste este o obligație 
a tuturor oamenilor muncii. Ea 
se pune atît sub aspectul asigu
rării de către cei ce dețin funcții 
sociale a participării la realiza
rea ei a tuturor membrilor co
lectivului pe care-1 conduc, cît 
și sub aspectul datoriei membri
lor colectivului de a participa 
în mod activ la apărarea și dez
voltarea democrației. Cadrul ne
cesar al înfăptuirii unei astfel 
de cerințe este creat. El se ma
terializează nu numai în aceea 
că problemele majore ale tării 
sînt discutate cu poporul, ci și în 
faptul că chiar la nivelul celui 
mai mic colectiv de muncă s-au 
stabilit forme și metode menite 
să asigure posibilitatea ca fie
care membru al colectivului nu 
numai să se poată interesa de 
bunul mers al instituției sau în
treprinderii respective, dar să 
și vină cu propuneri concrete 
de dezvoltare și perfecționare a 
activității acesteia, a relațiilor 
dintre membrii colectivului.

Dezvoltarea democrației socia
liste înseamnă, între altele, în 
concepția partidului nostru, 
crearea unei atmosfere de încre
dere între oameni, propice afir
mării și promovării noului, creș
terii, pregătirii și promovării 
unor cadre tinere, capabile să 
învingă greutățile și să ducă mai 
departe cuceririle materiale și 

rile depresiunii, au coborit 
ca-n legende flăcăii și fe
tele Lăpușului, străbătînd 
pe jos, în căruțe și mașini 
unduirea de spațiu mioritic 
a acestor des pomenite 
locuri.

Au venit în chiot și cînt 
flăcăi, fete și vîrstnici din 
Lăpuș, Costeni, Dumbrava 
și Tg. Lăpuș, din Cavnic, 
Libodin și Rogoz, din Cio- 
cotiș, Brebeni, Roșia sau 
Sudul de Sus. din Borcut, 
Pufoaia, Răzoare și Tresita. 
fon fuga, bătrînul de 67 de 
ani și-a așteptat oaspeții la 
capăt de sat cu tradițio
nala pîine și sare, rod al 
pământului bun, și cu ura
rea de bine și Sănătate.

Ora 11. Pe drumul ce vine 
dinspre Șatra Pintii 11 că
lăreți deschid defilarea cos
tumelor și cântecului. Un 
car cu patru bol, gătit cu 
flori și ștergare, ca-n ro
manțele vechi, poartă flăcăi 
și fete și pe toboșarul care

spirituale ale socialismului. Sus
piciunea. spiritul de rutină, $a- 
blonismul și schematismul, în
grădirea posibilităților de afir
mare a tineretului, care se mai 
manifestă din partea unora, nu 
au nimic comun cu democrația 
socialistă ; dimpotrivă, ele sînt 
contrare acesteia și frînează 
procesul dezvoltării vieții so
ciale socialiste.

Adîncirea democrației socia
liste, perfecționarea ei, presu
pune dezvoltarea opiniei cetățe
nilor atît în calitatea lor de pro
ducători ai bunurilor sociale, cît 
și în aceea de consumatori ai 
acestora, de cei pentru, care sînt 
luate măsurile de îmbunătățire 
a vieții sociale în toate compar
timentele ei. Ei sînt chemați să 
judece lucrurile cu luciditate, 
conform spiritului de partid și 
de stat, să dovedească grijă pen
tru colectivul din care fac parte, 
să dea seama în fața acestuia 
de faptele sale, indiferent de 
funcția pe care o îndeplinesc.

Spiritul democrației înseamnă 
ca mai întîi fiecare cetățean 
să-si achite datoriile sale către 
societate. în nici o altă orîn- 
duire socială individul nu este 
ajutat atît de mult ca în so
cialism să se dezvolte, să devină 
capabil să-și afirme valoarea 
existentei sale, să-și realizeze 
integral și neștirbit de nimeni 
Condițiile existentei sale sociale.

Acest lucru implică însă pre
gătire, pricepere, voință de a 
infringe greutățile. Dorința ti
neretului de a se afirma, cerința 
de a i se acorda posibilitatea 
participării la dezvoltarea socia
lă se cere a fi întemeiată pe 
astfel de calități pentru a avea 
sorți de izbîndă. Istoria tinere
tului nostru, a întregii noastre 
patrii, a dovedit aceasta cu pri
sosință. Trecerea ștafetei de la 
o generație la alta a fost însoți
tă de valoarea mai înaltă a ca
lităților noilor ei purtători.

Partidul Comunist Român s-a 
dovedit a fi cel mai demn urmaș 
al celor mai buni fii ai poporu
lui român. Activitatea sa are 
drept scop fundamental ridica
rea României pe cele mal înalte 

duce contribuția sa proprie, spe
cifică, la dezvoltarea și creșterea 
influenței socialismului, la efortu
rile pentru realizarea țelurilor 
păcii, prieteniei și colaborării în
tre popoare.

Informarea propriei opinii pu
blice asupra activității politice a 
fiecărui partid comunist șî stat 
socialist trebuie făcută, după pă
rerea guvernului român, în mod 
corect, obiectiv, din sursa auto
rizată a partidului și statului res
pectiv, iar presa, radioul, televi
ziunea și alte mijloace de propa
gandă trebuie folosite în intere
sul întăririi prieteniei și solidari
tății frățești.

Subliniind încă o dată poziția 
fermă a partidului și statului nos
tru că în actuala situație din miș
carea comunistă este necesar — 
ca o cerință din cele mai impor
tante — să nu se întreprindă ni
mic, sub nici o formă, care să 
ducă la agravarea lelațiilor reci
proce, la adîncirea neînțelegerilor 
și divergențelor, guvernul român 
își exprimă convingerea că Gu
vernul R. P. Polone va lua măsu
rile ce se impun și că prietenia 
și colaborarea dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Polonă se vor dezvolta 
în continuare, corespunzător in
tereselor popoarelor noastre, ale 
unității țărilor socialiste, ale lup
tei pentru progres și pace.

dă de știre sensul acestor 
efluvii. Odată, a două oară, 
a treia oară...

lată steagul de nunță în- 
struțat. îl poartă flăcăii 
îmbrăeați în haine tradiți
onale cu pana-evantai, un- 
duindu-se în vînt.

Ora 11,30. Pe o scenă a- 
menajată între unduirile 
brazilor împodobiți cu cergi 
și covoare, ceramică și lu
jeri de plop au apărut ar
tiștii amatori.

Coruri, soliști și dansa
tori din Lăpuș, coruri și 
dansatori din Mogoșești, ar
tiști amatori din Vima Mică. 
Costeni, Tg. Lăpuș, Sudul 
de Sus, Cernești, Fînațe, 
Cavnic, Lăschia, Dumbrava 
etc. — peste 500 de artiști 
amatori.

Tinerii sportivi din de
presiunea Lăpușului au par- 
tidpat la întreceri de volei, 
fotbal, atletism.

VASILE RADU 
GHENCEANU

trepte ale civilizației și progre
sului social, ale bunăstării ai 
fericirii.

în lumina directivelor trasate 
de Congresul al IX-lea al parti
dului, dezvoltate și îmbogățite 
de Conferința Națională, de 
Plenara din 22—25 aprilie 1968, 
se definește cu toată claritatea 
în direcțiile de adîncire și per
fecționare a democrației socialis
te, în cerințele cu privire la res
pectarea legalității socialiste, în 
necesitatea ca fiecare participant 
activ la construirea noii vieți so
ciale să-și poată exprima ne
stingherit și neconstrîns de ni
meni gîndurile și să se mani
feste ca personalitate. Sinteti- 
zînd scopul măsurilor luate în 
acest sens, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu spunea că „trebuie 
să ajungem acolo ca omul să se 
simtă pe deplin liber, stăpîn 
pe sine însuși, să facem ca nici 
unui cetățean al acestei țări, fie 
el ministru, activist de partid 
sau simplu om al muncii, să 
nu-i mai fie teamă niciodată ca 
plecînd Ia muncă s-ar putea să 
nu se mal întoarcă acasă“.

Superioritatea socialismului 
constă în aceea că este singura 
orînduire socială capabilă să-și 
îndrepte. în mod conștient 
greșelile. în centrul atenției sale 
stă omul. Satisfacerii nevoilor 
acestuia îi subordonează între
gul proces al creării valorilor 
materiale și spirituale. Factorul 
capital, de a cărui valoare so
cială și intelectuală depinde în
treaga dezvoltare a societății, 
este factorul om. Manifestarea 
lui liberă, conștientă, în socie
tate reprezintă o condiție hotă- 
rîtoare a înfăptuirii progra
mului de construire a socialis
mului, calea desfășurării unei 
activități de o înaltă eficiență 
socială, economică, politică, ști
ințifică și culturală.

Spiritul democrației socialiste 
este promovat de partidul nos
tru nu numai pe plan intern, 
ci și pe planul politicii pe care 
o desfășoară în cadrul sistemu
lui mondial al socialismului. Ac
tivitatea statului nostru în ca
drul diferitelor organisme inter
naționale ale țărilor socialiste se 
desfășoară pe baza respectării 
principiilor independentei și su
veranității naționale, integrității 
teritoriale, egalității în drep
turi, respectului și avantajului 
reciproc, a dreptului fiecărui 
popor de a hotărî singur asunra 
problemelor sale interne, a po
liticii sale, a conducătorilor pe 
care și-i alege. Partidul nostru 
pornește de la principiul că este 
dreptul fiecărui partid, al fie
cărui popor să-si organizeze via
ta internă corespunzător condi
țiilor concrete si aspirațiilor lor 
și să respecte exercitatea aces
tui drept de către oricare alt 
partid si popor indiferent dacă 
este mare sau mic. El consideră 
că numai în felul acesta socia
lismul va putea prospera, va 
putea asigura întărirea unității 
șî a capacității sale, va constitui 
un exemplu pe care să-1 urmeze 
și celelalte popoare ale lumii.
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Lupte
în Yemenul

de sud

SHDEJESD
Continuarea convorbirilor

Oaspeți dragi 
la cantonamentul 

nostru

întîlnirea cu solii tineretului
din R. D. Vietnam și Vietnamul de sud;

Sofia, 30 iulie (prin telefon 
de la trimisul nostru special 
IOAN TIMOFTE).

Dimineața, la sediul delega
ției noastre au sosit oaspeți 
dragi, tineri din eroicul Viet
nam luptător. Solii tineretului 
din Nordul și Sudul Vietnamu
lui sînt primiți cu o caldă ma
nifestare în care descifrezi 
sentimentele de frățească soli
daritate ale tineretului și în
tregului nostru popor față de 
încercatul popor vietnamez 
care luptă împotriva agresiunii 
americane, pentru dreptul de 
a fi stăpîn pe propria sa 
soartă. Ii privesc pe tinerii 
care au sosit printre noi : 
unii au luptat în zona Pla- 
tourilor înalte, în Delta Me- 
kongului, alții au luat parte la 
apărarea Hanoiului și a 
Haifongului, au muncit în 
spatele frontului cu același 
eroism ca și frații lor care 
luptă cu arma în mină. Mi
nute în șir am fost martorii 
unei sincere manifestări de

solidaritate. Răsună aplauze, 
se scandează „Vietnam", „Ro- 
mânia-Vietnam". Oaspeții sînt 
profund emoționați.

Adresînd delegaților vietna
mezi un bun venit la cantona
mentul nostru, tovarășul 
Ion Iliescu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pen
tru problemele tineretului, a 
salutat în numele tineretului 
român pe solii eroicului tine
ret și popor vietnamez. Vorbi
torul a subliniat că frățeasca 
manifestare pe care au făcut-o 
tinerii romani este expresia 
solidarității pe care o mani
festă tînăra generație din Ro
mânia alături de întregul nos
tru popor cu poporul Vietna
mului, sprijinul pe care îl 
acordă cauzei sale drepte. în 
continuare, vorbitorul a ară
tat că generația tînără a Ro
mâniei socialiste cere încetarea 
totală, imediată și necondițio
nată a bombardamentelor a- 
mericane împotriva R. D. 
Vietnam, a tuturor actelor de

război ale S.U.A. împotriva 
poporului vietnamez, retrage
rea tuturor trupelor inter- 
venționiste americane și sate
lite din Vietnamul de sud 
astfel încît poporul vietnamez 
să fie lăsat să-și hotărască 
singur destinele, în conformi
tate cu năzuințele sale, fără 
nici un amestec din afară. Po
porul nostru sprijină poziția 
guvernului R. D. Vietnam și 
programul Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul 
de sud. Sîntem încredințați că 
nobila cauză pentru care luptă 
Vietnamul va triumfa.

Primit cu puternice aplauze 
a luat cuvîntul Tran-Van-Tu, 
conducătorul delegației Fron
tului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud care a adre
sat călduroase mulțumiri pen
tru primirea pe care tinerii 
români au făcut-o reprezen
tanților tineretului și studen- 
țimii sud-vietnameze. Vorbi
torul a spus : „îngăduiți-mi să 
folosesc acest prilej pentru a

Imagine de la întîlnirea cu solii tineretului vietnamez desfășurata la cantonamentul delegației 
noastre Foto: ION CUCU

MANIFESTĂRI
ÎN ORAȘUL FESTIVALULUI

SOFIA, 30 iulie (prin telefon 
ele la trimisul nostru special 
EUGEN IU O BRE A).

O broșură de aproape 100 de 
pagini enumera manifestările 
pe care Sofia le găzduiește în 
aceste zile. Încotro să-ți în
drepți pașii ? Festivalul în
seamnă dezbateri politice, con
cursuri artistice, competiții 
sportive, dar înseamnă și în
tâlniri prietenești, contacte bi
laterale de o deosebită utilitate 
și interes.

Cea de a treia zi a Festiva
lului s-a reliefat prin manifes
tările de solidaritate cu popoa
rele care, în colțuri diferite ale 
planetei, luptă pentru elibera
rea națională, independență și 
progres social.

Realitățile continentului ne
gru și-au găsit reflectarea în
tr-o expoziție deschisă în cen
trul Sofiei. Imagini din Laos 
au putut fi vizionate la Școala 
nr. 32. Intr-un amfiteatru al 
Universității a avut loc mitin
gul de solidaritate cu poporul 
și tineretul Cubei. Tinerii ro
mâni au luat parte la toate a- 
ceste manifestări. In „Orășelul 
universitar" de la kilometrul 4, 
cînd cupola cerului a fost aco
perită de pînzele nopții, s-a 
desfășurat o adunare consacra
tă încercatului Laos. Salutul 
tineretului din România a fost- 
primit cu căldură.

De la cantonamentul nostru, 
elegantele autobuze pe care 
scrie cu majuscule „ROMA
NIA", au pornit în multe 
puncte ale orașului. In această 
dimineață, reprezentanți ai ti
neretului român au putut fi 
remarcați la Forumul de poli
tică internațională, la dezbate
rea intitulată „Socialism și 
Capitalism" (la care dr. Du
mitrii Nicolae a avut o inter
venție), la întîlnirea tinerilor 
sindicaliști ca și la cea a ele
vilor din școlile secundare 
(unde a vorbit tovarășul Ion 
Vultur, activist al C.C. al 
U.T.C.), la colocviul „Univer
sitatea și educația", la discuția 
privind problemele actuale ale 
științei, la deschiderea Clubu
lui internațional al studenților 
etc.

La cantonament au continuat 
întîlnirile bilaterale. Marți a 
avut loc o întâlnire cu tinerii 
japonezi, membri ai mai mul
tor organizații reprezentate la 
Festival printre care Liga Ti
neretului Democrat, Tineretul 
Socialist, secția de tineret a 
Consiliului General al Sindi 
catelor (S.O.H.Y.O), Federația

Studenților „Zengakuren" etc. 
Oaspeții au fost salutați de to
varășul Vasile Nicolcioiu, 
secretar al C.C. al U.T.C. Ti
nerii japonezi au manifestat 
un viu interes față de țara 
noastră, exprimîndu-și dorința 
de a o cunoaște. Delegația ro
mână a mai primit vizita re
prezentanților tineretului din 
Cipru. Membrii delegației 
E.D.O.N. condusă de Nikos 
Cristodulo, secretar al Consili
ului Central al acestei organi
zații, au exprimat profunda 
lor satisfacție pentru posibili
tatea ce li s-a oferit de a avea 
un schimb de păreri cu solii 
tineretului român. Ei și-au ex
primat convingerea că relațiile 
de prietenie dintre U.T.C. și 
E.D.O.N., dintre tineretul ro
mân și cel cipriot se vor dez
volta și în viitor.

întâlnirile de la cantonamen
tul român s-au desfășurat sub 
semnul prieteniei ce unește pe 
tinerii de pe toate continentele 
în lupta pentru lin viitor paș
nic.

In aceste zile aici, la Sofia, 
avem posibilitatea să partici
păm la numeroase conferințe 
de presă. Comitetul Interna
țional de Pregătire a Festiva
lului a expus ziariștilor bilan
țul pregătirilor pentru ampla 
manifestare din capitala bul
gară. La clubul sovietic, ni s-a 
oferit prilejul de a cunoaște 
personalitățile ce fac parte din 
delegația U.R.S.S., contribuția 
acestei delegații la programul 
Festivalului. O conferință de 
presă a avut drept temă eroi
cul Vietnam, lupta dîrză a ti
neretului și poporului acestei 
țări împotriva agresiunii ame
ricane.

Marți dimineață am avut pri
lejul să-l ascultăm pe condu
cătorul delegației cehoslovace 
Zbynek Vokrouhlicky, care a 
vorbit ziariștilor despre dele
gația tineretului din țara sa. 
Răspunzînd la întrebarea unui 
confrate, vorbitorul s-a referit 
la modul în care își desfășoară 
activitatea și este întâmpinată 
la Festival delegația ceho
slovacă. Din șirul conferințe
lor de presă, din ce în ce mai 
numeroase se cuvine să amin
tim și pe cea organizată de 
liderii S.D.S. (Federația Stu
denților Socialiști) și ai stu
denților liberali din R. F. a 
Germaniei. Ei au exprimat 
punctul lor de vedere in ceea 
ce privește manifestația de 
protest împotriva războiului

din Vietnam desfășurată în a- 
propiere de ambasada S.U.A. 
din Sofia.

Astăzi s-au deschis concursu ■ 
rile artistice din cadrul Festi
valului (canto, pian, vioară, in
strumente populare, interpreți 
de muzică populară, dansuri 
populare, orchestre și interpieți 
de muzică ușoară, dansuri 
moderne). In numele Comite
tului Internațional de Pregă
tire, concursurile au fost des
chise de către Neculai Mancaș, 
reprezentantul U.T.C. la 
F.M.T.D. Din juriile concursu
rilor jac parte Marin Constan
tin, directorul Operei române, 
V. Giuleanu. rectorul Conser
vatorului ,;Ciprian Porumbes- 
cu", dirijorul Dinu Stelian, 
profesorii Eftimescu și Arvin- 
te și compozitorul George Gri- 
goriu care este președintele ju
riului la concursul interpreți- 
lor de muzică ușoară. La toate 
concursurile se prezintă și ti
neri din țara noastră.

Seara târziu, la Teatrul Na
țional „Ivan Vazov" din So
fia a avut loc concertul de 
gală al delegației tineretului 
din Republica Socialistă Ro
mânia. Spectacolul s-a bucu
rat de un deosebit succes.

Nemulțumiri 
la Nihoncehoslovaco-sovietice

rul, s-ar putea transforma într-un 
punct de plecare al unor eveni
mente care, prin rezultatul lor ar 
afecta autoritatea internațională a 
Uniunii Sovietice și a altor țări 
socialiste, ar aduce prejudicii 
extrem de mari partidelor comu
niste din țările capitaliste".

„Solidaritatea și sprijinul care 
sînt exprimate față de procesul 
renașterii din Cehoslovacia și față 
de partidul său comunist de către 
două țări socialiste — Iugoslavia 
și România — precum și de către 
partidele comuniste din Italia, 
Franța, Marea Britanie, Japonia 
și o serie de alte țări — se spune 
în articol — contribuie, nu numai 
la apărarea suveranității Cehoslo
vaciei, ci și la apărarea interese
lor mai largi ale internaționalis
mului, la dezvoltarea mai departe 
ăi țărilor socialiste și a mișcării co
muniste".

„Singura ieșire reală din situa
ția creată, care poate aduce suc
ces mișcării comuniste în ansam
blu, sînt convorbiri concrete, to
vărășești de la egal la egal, înte
meiate pe respectarea reciprocă a 
independenței și suveranității" — 
subliniază Rude Pravo. „Noua 
conducere a Partidului Comunist 
din Cehoslovacia nu-și înteme
iază acțiunile pe principiile pres
tigiului și nu încape îndoială că 
în condițiile bunăvoinței reci
proce se poate ajunge la concluzii 
care nu vor dăuna și nu vor li
mita procesul renașterii democra
tice a socialismului în Cehoslova
cia și, în același timp, vor contri
bui la înlăturarea temerilor prie
tenilor noștri".

PRAGA 30 (Agerpres). — In 
întreaga Cehoslovacie se desfă
șoară campania de angajamente 
în muncă, marcînd o etapă nouă 
în sprijinul manifestat de poporul 
cehoslovac față de conducerea de 
partid și de stat din Cehoslovacia. 
Oamenii muncii din fabrici și 
uzine, din cooperativele agricole 
își iau angajamentul să sporească 
producția.

Mult timp, conducerea uni* 
versității particulare Nihon 
din Tokio a afirmat că acest 
institut de învățămînt supe
rior „a fost ocolit" de demon
strațiile și mitingurile studen
țești. La ora actuală, optimis
mul manifestat s-a risipit. Mo
tivul este simplu. După cum 
scrie ziarul „JAPAN TIMES" 
în prezent „una dintre cele 
mai mari universități din Ja
ponia se află pe baricade". 
Ca urmare a acțiunilor stu
denților, trei din cele 11 fa
cultăți ale acestei universități 
și-au încetat complet activita
tea. La celelalte, au loc zil
nic mitinguri și manifestații 
ale studenților.

Primele semne de nemulțu
mire în rîndurile studenților 
de la „Nihon“ au apărut în 
luna aprilie, cînd Biroul de 
control al impozitelor din To
kio a descoperit că în scripte 
nu a apărut o sumă de 200 
milioane yeni, care fusese în
casată de această universitate. 
Profund nemulțumiți, sute de 
studenți au cerut publicarea 
operațiilor financiare ale uni
versității și demisia conduce
rii. Cînd această acțiune a 
căpătat un caracter tot mai 
larg, studenții așa-ziși „rebeli" 
au fost atacați de personalul 
administrativ al universității 
și de membrii organizațiilor 
studențești de extremă dreap
tă. La începutul acestei luni, 
la universitatea Nihon s-au 
produs ciocniri extrem de vio
lente.

Presa japoneză subliniază 
că tulburările de la univer
sitatea Nihon și folosirea ele
mentelor de dreapta împotri
va tineretului studios au con** 
stituit un factor major penMi 
transformarea demonstrațiile', 
studențești într-o largă miș
care de protest față de lipsa 
de libertăți și democrație din 
acest institut de învățămînt 
superior. Studenții, sprijiniți 
de unii profesori, și-au ridi
cat glasurile împotriva faptu* 
lui că reprezentanților parti
dului comunist li s-a interzis 
participarea la un simpozion 
consacrat războiului dus de 
S.U.A. în Vietnam. Protestând 
împotriva „cenzurii universi
tare", studenții facultății de 
medicină veterinară au publi
cat șapte coloane albe în bu
letinul lor săptămânal. „Sin* 
tem profund nemulțumiți — 
a declarat unul din studenți. 
Multe din cele ce se petrec 
aici sînt acțiuni neconstitu
ționale".

Descoperirea fraudelor de 
la universitatea Nihon a de 
terminat pe studenți să facă 
o legătură între aceasta și 
condițiile grele în care în
vață. în timp ce numărul ca
drelor didactice e insuficient 
și sălile de cursuri aglome
rate, s-a stabilit că peste 180 
milioane yeni au fost detur
nați pentru a se plăti salarii 
mai mari decît cele legale 
unor membri ai conducerii. 
Jntr-o perioadă de trei ani, o 
asemenea persoană a primit 
în plus peste 10 milioane de 
yeni.

„Toate semnele — arata 
@ „JAPAN TIMES" — indică 

faptul că studenții universi
tății Nihon nu vor da înapoi 
pînă cînd nu vor fi introduse 
reforme pe scară largă".

I. RETEGAN

I
Ică în regiunile Es-Said și Ila- 

bileyn din Republica Popu
lară a Yemenului de sud con- 
. tinuă să aibă loc lupte între 

I elemente dizidente și trupele 
I guvernamentale.

Pentru a doua- zi 
relftvă acrpnlia Unita

Agențiile de presă transmit

,__ __ _ , „ —țros j  consecutiv,
relevă agenția United Press In
ternațional, postul de radio Aden 
a lansat membrilor Frontului Na
țional de Eliberare (partidul poli- 

Itic aflat la conducerea țării) ape
lul de a lua armele și de a porni 
în regiunile respective pentru li
chidarea rebeliunii. Postul de ra- 

Idio acuză Arabia Saudită de a fi 
pregătit acțiunile rebelilor care, 
după cum reiese dintr-un mani
fest dat publicității la Aden de 
autorități, doresc un non guvern j răsună apiauze pu-H °

Ia cuvîntul Thanh-Bdc coalltie- Populația yememtă. 
subliniază același post de radio, 
își manifestă, prin declarații și 
scrisori sprijinul față de guvern 

suiiuamu.c «. și măsurile pe care le va adopta
luptătoare din Vietnamul de B pentru lichidarea rebeliunii. 
*.iovi1 I c c ml c ■ t*C 1 — . . -> . .1 •.știrile privind situația milita

ră din Yemenul de Sud sînt to
tuși contradictorii. Autoritățile 
guvernamentale sud-yemenite au

5 guverna
mentale sînt în ofensivă, iar în-

i con- 
—.— numai o chestiune de 
timp. Pe de altă parte, în unele 

1 se 
afirmă că triburile răsculate de-

exprima profunda noastră re
cunoștință pentru solidaritatea 
voastră combativă, pentru aju- 
torul pe care îl acordați luptei B 
noastre împotriva agresiunii 
imperialiste americane".
Tran-Van-Tu a vorbit despre 
lupta pe care poporul sud- 
vietnamez o duce împotriva 
intervenționiștilor americani și 
a marionetelor sale saigoneze
afirmînd încrederea fermă în m 
victoria deplină a acestei lupte || 
drepte.

Din nou răsună aplauze pu
ternice. —......— ......... --
Nam, conducător al delegației 
tineretului din R. D. Vietnam. 
După ce a adresat tineretului 
român salutul de frățească 
solidaritate al generației tinere

I
nord, vorbitorul a spus că ti- 
neretul țării sale, aflat în grea m 
luptă împotriva agresorilor B 
americani, urmărește cu pro- B 
fundă simpatie realizările po-_ guvernamentale ■ siiu-y 
porului român în opera de ■ declarat că trupele 
construire a socialismului și fli ,__
se bucură din toată inima de 
succesele pe care le obține. ■ fungerea triburilor răsculate 
După ce a urat poporului nos- ■ stituie numai o chestiune 
tru obținerea unor noi și mă- timp. Pe de a]tă parte> în un, 
^risîrorThJ:hi"țispuss0;li”f— p— *n ;4tlen 

„Din totdeauna Partidul Comu- _ £------ — ----- -— v—
nist Român, guvernul Repu- B țin controlul asupra orașului Ha- 
blicii Socialiste România, po- B bilan, din imediata apropiere a 
porul și tineretul român au 
fost alături de lupta noastră, B 
ne-au ajutat. Aceasta consti-B 
tuie, fără îndoială, expresia 
sentimentelor de caldă și fră-B 
țească solidaritate pe care po- B 
porul român le manifestă 
față de lupta pe care noi o B 
ducem. Prin lupta noastră, B 
prin sprijinul acordat de po
porul român, de celelalte po
poare ale țărilor socialiste, de 
toate forțele progresiste, vom 
obține victoria finală asupra n 
agresorilor. Sîntem siguri ca |s 
solidaritatea de luptă între" 
poporul român și vietnamez se 
va dezvolta continuu".

Oaspetele oferă tinerilor ro
mâni obiecte confecționate din 
rămășițe ale unuia din cele B 
peste 3 000 de avioane ameri-" 
cane doborîte deasupra R. D. — 
Vietnam. '. 
vietnamezi 
scandează 
nia-Vietnam". 
pe prietenii 
vizioneze două scurt metraje

graniței cu Republica Arabă 
Yemen.

PRAGA 30 (Agerpres). — La 
30 iulie în localitatea Ciema nad 
Tisou au continuat convorbirile 
dintre Prezidiul Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia și Biroul Politic al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice.

Au luat cuvîntul membri ai 
Biroului Politic al C. C. al 
P.C.U.S. și membri ai Prezidiului 
C.C. al P.C.C. Convorbirile s-au 
desfășurat într-o atmosferă since
ră, tovărășească.

PRAGA 30 (Agerpres). Agenția 
C.T.C. transmite că în ziarul 
„Rude Pravo" din 30 iulie a apă
rut un articol intitulat „Interna
ționalismul la răspîntie" sub sem
nătura lui Zdenek Bradac. Ar fi 
„o iluzie extrem de periculoasă" 
ideea că relațiile dintre partidele 
comuniste „pot fi rezolvate cu 
succes prin metodele presiunii 
propangandistice, politice sau 
chiar militare, după cum a deve
nit cunoscut în urma acțiunilor 
față de Iugoslavia după anul 
1948", se spune în articolul pu
blicat de „Rude Pravo".

„Prin poziția noastră fermă în 
această problemă noi nu ne apă
răm numai pe noi înșine, suvera
nitatea țării noastre, ci și intere
sele dezvoltării mai departe a 
internaționalismului, care se află 
din nou la o răspîntie. Nu încape 
îndoială că dacă presiunea propa
gandistică, politică sau militară 
asupra Cehoslovaciei, ar fi încu
nunată de succes aceasta ar duce 
la modificarea cursului politicii 
sale interne, și — în același 
timp — ar crea un precedent 
pentru o reînviere a metodelor 
staliniste perimate și față de alte 
țări socialiste și partide comunis
te. Acest succes, subliniază auto-

Incidentele din capitala
mexicana

Guvernul mexican a ordonat marți subordonarea capitalei țării, 
Ciudad de Mexico, controlului armatei, ca urmare a gravelor 
cidente petrecute în după-amîaza zilei de luni și pînă marți 
mineața

în- 
di- Dizolvarea

te deasupra R. D. m 
Tinerii români și B 

se îmbrățișează,« 
împreună „Roma- — 

Gazdele invită B 
vietnamezi să B

Tulburările, considerate drept 
„cele mai grave ce au avut loc 
în ultimii ani în capitala mexi

cană", s-au produs cînd un număr 
de cîteva mii de studenți au ma
nifestat pe principalele străzi ale 
orașului și în fața palatului pre
zidențial' cerînd să se pună ca
păt acțiunilor represive ale po
liției. Manifestanții au fost ata
cați de forțele polițienești, care 
au folosit grenade cu gâze la- 

vizioneze două . scurt metraje crimogene. In cursul tulburări- 
realizate de cineaști români B ior potrivit unor cifre neoficiale, 
în R. D. Vietnam. Cele două aproximativ 400 de persoane au
filme intitulate sugestiv „Co- fost rănite, dintre care 80 se... . J -pilărie furată" și „între două 
bombardamente" au prezentat 
imagini pline de semnificație. 
Imaginile 
nam sînt 
de acești 
grozăviile 
dovedesc 
nit. Gîndul îi poartă în aceste 
clipe departe, către încercata 
lor patrie.

...Un tînăr, in uniformă de 
luptător, 
chitară, 
suri ale 
undeva 
trioților 
tîta timp cît va < 
nu mă voi reîntoarce acasă...1 
Urmează și alte cîntece expri- 
inînd hotărîrea fermă a aces
tor tineri căliți în luptă de 
a-și dedica toate forțele cauzei 
nobile a eliberării patriei lor. ■ Î3a-5îesiaș 
Băieții și fetele de pe melea-B *5? fi
gurile Carpaților răspund prin 
cîntece patriotice și muzică M 
populară românească. Se fac || 
schimburi de insigne și de " 
daruri. m

întîlnirea a reprezentat o B 
puternică manifestare a prie
teniei care unește tineretul 
român și tineretul eroicului 
Vietnam. Vom fi mereu îm
preună în lupta pentru cauza — 
comună, pînă la victoria fi-BAL“ echipajul și pasagerii 
nală — și-au spus tinerii ro-"au mai rămas la Alger, vo

află în stare gravă.

surprinse în Viet- 
urmărite cu emoție 
tineri care trăiesc 
războiului și care, 

un eroism nemărgi- B 
în aceste ™

F> e

I
etnamezi: „A- 
dura războiul, B 
toarce acasă..." B

începe să cînte la 
Se aud primele mă- 
unui cîntec compus 
într-o tabără a pa- 
sud-vietnamezi:

■
 GUVERNUL federal al Bra
ziliei a hotărît luni sa fixeze 
fostului președinte Janio Qua- 
dros domiciliul forțat în orașul 
Corumba, în statul Matto Gros
so. pe o perioadă de patru luni. 
Guvernul a motivat că acesta ar 
fi încălcat decretul prin care 
i se interzicea să facă declara
ții politice.

• DE LA CENTRUL FRAN
CEZ de cercetări din Landes a 
lost lansată în direcția Atlanti
cului o rachetă balistică cu rază 
lungă de acțiune. Lansarea, care 
s-a desfășurat în condiții satis- 

. se înscrie în progra- 
----  francez destinat punerii la 

balistice stra-punct de rachete 
tegice sol-sol.

• DUPĂ CUM 
agenția FRANCE 
ganizația internațională a avia
ției civile, care are sediul la 
Montreal, a fost informată de 
guvernul algerian că avionul 
„Boeing-707“ al companiei „El 

i care 
au mai rămas la Alger, vor fi 

mâni și vietnamezi la des-— restituți imediat după încheierea 
părțire. Banchetei în această problemă.

RELATEAZĂ 
PRESSE, Or-

„Periniția" își continuă seria succeselor și a popularității și la Festivalul de la Sofia

După cum anunță agențiile oc
cidentale de presă, în zorii zilei 
de marți detașamente ale forțe
lor armate mexicane puse sub 
comanda generalului Hernandes 
au ocupat pozițiile în Piața 
Constituției. Apoi trupele, spriji
nite de automobile blindate și 
tancuri, au distrus baricadele ri
dicate de studenți și au pătruns 
în clădirile ocupate de aceștia, 
care au fost siliți să se predea. 
Se consideră că în cursul aces
tor ciocniri s-au înregistrat nu
meroși răniți.

cabinetului 
irakian

Președintele Republicii Irak, 
generalul Ahmed Hassan Al- 
Bakr, a anunțat marți, în cadrul 
unui discurs radiotelevizat, di
zolvarea cabinetului instaurat 
după lovitura de stat de la 17 
iulie. Fostul premier, Abdel 
Razzak Al-Nayef, a fost constrins 
să părăsească țara, la bordul 
unui avion militar.
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• INTR-O CONFERINȚĂ DE 

PRESĂ ținută marți, secreta
rul de stat al S.U.A., Dean 
Rusk, a reafirmat că Statele 
Unite nu vor pune capăt necon
diționat bombardamentelor îm
potriva R.D. Vietnam. Rusk a 
reluat cunoscuta afirmație ame
ricană privind necesitatea de a 
obține „asigurări" privind un 
așa-zis „gest de reciprocitate" 
din partea R.D. Vietnam.

• VULCANUL ARENAL din 
Costa Rica a erupt luni cu o 
violență considerată drept „cea 
mai puternică din ultimii 500 de 
ani", provocînd enorme distru
geri. Potrivit știrilor provizorii, 
cel puțin 12 persoane au fost u- 
cise, iar numărul răniților se 
ridică la mai multe sute. Peste 
4 000 de persoane au fost evacua
te din localitățile Pueblo Nuevo 
și Tabaco, care au suferit dis
trugeri serioase.

• FUNDAȚIA DIN QUEBEC a 
bolnavilor de inimă a anunțat 
luni că în curînd va fi creată o 
„Bancă a inimilor". Banca va

Raportul 
lui II Thant

Secretarul general al O.N.U., 
U. Thant, a adresat un raport 
Consiliului de Securitate cu pri
vire la activitatea reprezentantu
lui său special în Orientul Apro
piat, Gunnar Jarring, arătînd că 
„în lumina discuțiilor sale celor 
mai recente, ambasadorul Jarring 
a ajuns la concluzia — concluzie 
pe care o însușesc — că va fi în 
același timp important și judicios 
ca el să-și continue eforturile în 
vederea promovării unui acord 
între părți". în legătură cu 
această frază, scrie agenția 
FRANCE PRESSE, în cercurile 
competente de la Națiunile Unite 
se afirmă că U. Thant pare să 
aibă motive să creadă că în pofida 
tuturor decepțiilor și diverselor 
eșecuri, misiunea lui Gunnar Ja
rring ar putea duce, într-un vii
tor mai mult sau mai puțin Apro
piat, Ia diverse aranjamente cel 
puțin în anumite domenii res- 
trînse.

Potrivit raportului, Jarring își 
va relua contactele cu părțile in
teresate într-un viitor apropiat.

funcționa sub forma unui fișier 
al eventualilor donatori pentru 
transplantările de inimă. De ase
menea va fi creat un serviciu 
permanent pentru a anunța echi
pele de chirurgi imediat ce ini
ma unui donator va deveni dis
ponibilă.

Voiajul lui Smith
Cu cîteva zile în urmă, presa oficială din Salisbury anunța 

că premierul Ian Smith va pleca la Pretoria, capitala Repu
blicii Sud-Africane, pentru a asista la... un meci de rugby. 
Brusca pasiune rugbistică a lui Smith n-a împiedicat însă 
pe observatori să comenteze adevăratele mobiluri ale vizitei. 
Șeful guvernului de la Salisbury pleca Ia Vorster după aju
tor. Ce fel de ajutor ?

Se știe că de mai multă vreme Rhodesia a încetat să mai 
fie cap de afiș pe plan internațional. Aceasta nu însă pentru 
că lucrurile s-ar fi lămurit, că ecuația rhodesiană ar fi fost 
rezolvată, ci pur și simplu din cauză că alte probleme, mai 
presante, i-au luat-o înainte. La adăpostul lipsei de publici
tate Smith a depus, ca și pînă acum, eforturi intense în 
vederea „consolidării" regimului său. Liniște însă nu prea a 
avut.

Mai întîi a trebuit să șe lupte cu rebelii din propriul său 
partid (Frontul Rhodesian) și să înlăture, cu circa două săp- 
tămîni în urmă, pe unul din membrii cabinetului său. Pe 
urmă, a început necazul cel mare : intensificarea luptelor 
de partizani. Ciocnirile din valea fluviului Zambezi, soldate 
cu zeci de morți și răniți, au produs o vie îngrijorare Ia 
Salisbury. Guvernul a luat măsuri „urgente", folosind pe 
scară largă avioanele de bombardament și blindatele. Cu 
toate acestea, punctele de rezistență ale partizanilor n-au 
putut fi lichidate. Atunci Smith și-a adus aminte de virtuțile 
rugbyului și s-a deplasat la Pretoria.

Cu toate că nu s-a dat publicității nici un comunicat, pri
mul ministru sud-african a calificat tratativele cu Smith ca 
fiind „deosebit de fructuoase". Fructuoase pentru cine ? Dacă 
întrebarea i s-ar pune lui Vorster, el ar răspunde, cu sigu
ranță, că pentru ambele părți. în fapt, chestiunea se prezintă 
puțin altfel. Evident, dacă pe lingă trupele aflate deja în 
Rhodesia guvernul sud-african mai trimite și altele, și dacă 
grație acestora regimul rasist de la Salisbury reușește să mai 
facă față o bucată de vreme situației, atunci se poate spune 
că recentele convorbiri au fost și pentru Smith fructuoase. 
Dar ceea ce stă în afara oricărui dubiu este faptul că negocie
rile dintre cei doi parteneri rodesc în primul rînd pentru 
Pretoria.

De multă vreme s-a observat că, știindu-și tovarășul de 
idei la strîmtoare, guvernul sud-african nu s-a dat înapoi să 
profite de circumstanțe ori de cîte ori a avut prilejul. I-a 
cumpărat parte din recoltă la jumătate preț, revînzînd-o apoi 
în mod normal, i-a livrat petrol și alte substanțe vitale la 
prețuri ridicate ș.a.m.d. Acum, cînd Smith s-a dus iarăși să 
ceară sprijin cunoscătorii se întreabă în primul rînd nu cu ce 
s-a ales Smith, ci cît a băgat Vorster în buzunar.

în același timp, se face observația că oricît de darnic s-ar 
fi arătat primul ministru sud-african, asistența sa nu va 
putea să înlăture dificultățile — politice, economice, militare 
— care stau în fața actualului guvern rhodesian.

ION D. GOIA
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