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GALAȚI (De la corespon
dentul nostru, V. Moineagu).

Pe platoul de la Filești a a- 
vut loc o 
industrială : 
funcțiune 
slebing. 
îndeplini 
nologic al combinatului 
de principal furnizor de mate
rii prime și semifabricate ne
cesare laminoarelor de tablă 
groasă și benzi la cald și la

a 
Noul 
in

nouă premieră 
intrarea în 

laminorului 
obiectiv va 

circuitul teh- 
rolul

rece ; va uni, în același timp, 
oțelăria și sectoarele producă
toare de produse finite. Nou) 
laminor slebing va produce în 
prima etapă de construcție 2,5 
milioane tone șleburi la di 
mensiuni variate. Caja de la
minor, principalul agregat, este 
prevăzută cu cilindri verticali 
și orizontali, antrenați de mo
toare cu puteri pînă la 6 000 
kilowați Cele 24 de cuptoare 
adinei, între care 14 intrate în

funcțiune în etapa întîi, au o 
capacitate de 160 tone încărcă
tură, apreciate de specialiști ca 
fiind dintre cele mai mari și 
mai moderne din lume. Coor
donarea producției se efectuea
ză centralizat cu ajutorul unor 
instalații cibernetice, ceea ce 
va ușura atribuțiunile lamina- 
torilor la complexele operații 
legate de supravegherea și 
controlul fabricației.

Comunicatul plenarei Comitetului LA CATEDRĂ...

Central al Partidului Comunist Român
INTRE DOUA

TRENURI
în ziua de 19 iunie a.c. a 

avut loc plenara Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român. Au luat 
parte, ca invitați, șefi ai sec
țiilor C.C. al P.C.R., membrii 
Colegiului Central de partid, 
primi-secretari ai comitete
lor județene de partid, mi
niștri, conducători ai orga
nizațiilor de masă și ai unor 
instituții centrale de stat, 
cadre din domeniul justiției, 
procuraturii, Ministerului A- 
facerilor Interne și Consili
ului Securității Statului, re
dactori șefi din presa cen
trală.

Plenara a dezbătut proiec
tul Codului penal al Repu
blicii Socialiste România. în 
legătură cu aceasta a fost 
ascultată informarea pre
zentată de tovarășul Vasilc

Patilineț, referitoare la pro
punerile făcute în cursul 
dezbaterii publice a proiec
tului Codului penal.

Plenara a apreciat că pro
iectul Codului penal oglin
dește realitățile sociale ale 
țării, cerințele apărării orîn- 
duirii socialiste, a proprietă
ții sociale, a drepturilor și 
libertăților cetățenești, ne
cesitățile dezvoltării demo
crației, întăririi legalității și 
ordinii de drept în întreaga 
viață socială, corespunzător 
actualei etape de dezvoltare 
a societății socialiste.

Plenara C.C. al P.C.R. a 
hotărît ca proiectul noului 
Cod penal, cu amendamen
tele rezultate din discuția 
publică, să fie supus dezba
terii și legiferării Marii A-

dunări Naționale a Republi
cii Socialiste România.

Plenara a ascultat infor
marea prezentată de tovară
șul Ilie Verdef privind pro
gramul suplimentar de dez
voltare a producției mate
riale în anul 1968. Plenara 
a aprobat măsurile propuse 
în vederea anihilării urmă
rilor secetei și a realizării 
nivelului general de dezvol
tare a economiei naționale 
prevăzut în planul de stat al 
acestui an. Comitetul Cen
tral a exprimat convingerea 
că oamenii muncii din in
dustrie și agricultură, din 
toate sectoarele vieții noas
tre sociale, sub conducerea 
organelor și organizațiilor 
de partid, vor depune toate 
eforturile pentru înfăptuirea

acestor măsuri, pentru asi
gurarea progresului și pros
perității continue a Româ
niei socialiste.

Plenara a dezbătut propu
nerile Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R. cu privire 
la : reglementarea acordării 
unor indemnizații și a remu
nerării salariaților care în
deplinesc funcții de condu
cere, tehnico-administrative 
și de specialitate; controlul 
provenienței 
dobîndite în mod ilicit 
persoanele 
juridic al 
construcții 
construibil
și orașelor; reducerea chel
tuielilor valutare necomer
ciale și a unor înlesniri a- 
cordate la plata impozitelor

unor bunuri 
de 

fizice ; regimul 
terenurilor fără 

din perimetrul 
al municipiilor

și taxelor. In legătură cu a- O 
cestea, a fost ascultată o in
formare prezentată de tova- £ 
rășul Manea Mânescu. Ple
nara a aprobat în unanimi
tate aceste propuneri și a 
hotărît să recomande regle
mentarea lor prin legi ale 
Marii Adunări Naționale sau 
hotărîri ale Consiliului de 
Miniștri.

Plenara a ascultat infor
marea prezentată de tovară
șul Virgil Trofin cu privire 
la organizarea municipiilor, 
orașelor, comunelor, și la 
constituirea organelor locale 

a 
au

de partid și de stat și 
aprobat măsurile care 
fost luate în acest sens.

In cursul dezbaterilor a 
luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al C.C. al P.C.R.

O
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUțESCU

Stimați tovarăși,
z La ordinea de zl a plenarei 
Comitetului Central figurează 
cîteva probleme deosebit de 
importante legate de sistemul 
retribuției în societatea noas
tră, precum și măsuri privind 
introducerea controlului so
cial asupra averilor, raționa
lizarea cheltuielilor valutare 
necomerciale. Dezbaterea a- 
cestor probleme este determi
nată de necesitatea de a în
făptui cu mai multă fermi
tate principiile socialiste în 
domeniul retribuției, de a eli
mina și preveni disproporțiile 
nejustificate în sfera venituri
lor populației, de a lega mai 
strîns repartiția fondului de 
consum de aportul pe care-1 
aduce fiecare la construcția 
socialismului în domeniul său 
de activitate și de posibilită
țile de care dispune econo
mia noastră în etapa actuală.

Așa după cum se știe, ridi
carea continuă a bunăstării 
materiale și spirituale a oa
menilor muncii este țelul fun
damental al orînduirii noas
tre socialiste, ocupînd locul 
central în întreaga activitate 
a Partidului Comunist Român. 
In anii construcției socialiste, 
o dată cu dezvoltarea econo
miei, a sporirii venitului na
tional, nivelul de viață al în
tregului popor a cunoscut o 
creștere permanentă. Datorită 
dinamismului forțelor de pro
ducție, fondul de consum pe 
locuitor este în prezent de 
peste 2,5 ori mai mare decît 
în 1950.

Măsurile sistematice luate 
de partidul și statul nostru 
pentru majorarea salariilor 
au asigurat creșterea neîn
treruptă a veniturilor salaria
ților. Anul trecut, salariul 
real a fost de 2,5 ori mai mare 
decît în anul 1950, în condi
țiile creșterii de 2,2 ori a to
talului salariaților, ale spori
rii numărului de persoane sa
lariate într-o familie. în ace
lași interval de timp, ca ur
mare a măririi producției a- 
gricole, veniturile reale 
țărănimii, pe persoană, 
crescut de aproape 3 ori.

Congresul al IX-Iea al parti
dului a trasat un vast pro
gram de dezvoltare multilate
rală a patriei noastre socia
liste, de ridicare a ei pe noi 
trepte ale civilizației și pro
gresului, de îmbunătățire 
condițiilor de viață ale 
gului popor.

Realizările de seamă 
nute în primii doi-ani 
mătate ai actualului 
în dezvoltarea producției in
dustriale și agricole, în spori
rea productivității muncii, re
ducerea cheltuielilor de pro
feție . și ridicarea eficienței 
economic®, în întărirea poten-

ale
au

a 
între-

obți-
Și ju- 

cincinal

țialului material al țării au 
permis partidului și statului să 
ia o serie de măsuri pentru 
creșterea nivelului de trai al 
celor ce muncesc, pentru satis
facerea în mai bune condiții a 
necesităților de consum ale 
populației. în 1967 s-a luat—cu 
un an mai devreme decît s-a 
prevăzut în cincinal — măsura 
de a se majora salariile mici 
din toate ramurile de activi
tate, asiguri nd u-se creșterea 
salariului tarifar minim la 700 
lei lunar și trecerea a peste un 
milion de salariați în categorii 
de salarizare mai ridicate.

Recenta hotărîre a parțidului 
și guvernului care prevede o 
nouă majorare generală a 
salariilor, în medie cu 12,3 
la sută, va asigura în 1970 
oamenilor muncii salariați 
venituri suplimentare de pes
te 10,5 miliarde lei. La 
sfîrșitul cincinalului, salariul 
mediu va depăși 1 400 lei, 
față de 1 115 lei în 1965. Creș
terea salariului nominal, pre
cum și alte măsuri preconizate 
de partid vor permite realiza
rea sarcinii importante trasate 
de Congresul al IX-lea de a 
asigura sporirea salariului real 
cu 20—25 la sută în 1970 față 
de 1965.

Pe lîngă cîștigurile directe 
obținute pe calea retribuirii 
muncii, cetățenii țării noastre 
beneficiază de fondurile aloca
te de stat pentru acțiuni so- 
cial-culturale, fonduri ce au 
sporit de 7,5 ori în perioada 
1950—1967. Eforturile făcute 
de statul nostru în acest do
meniu sînt ilustrate de faptul 
că în anul 1968 volumul 
cheltuielilor social-culturale 
finanțate de la buget se ridică 
la 30,6 miliarde lei, revenind 
în medie pe locuitor 1 565 lei. 
învățămîntul de toate gradele 
este complet gratuit; peste 60 
la sută din studenți și un nu
măr important de elevi bene
ficiază de burse ; elevii din 
școlile profesionale primesc în
treținerea gratuită din partea 
statului. Țara noastră cheltu
iește anual peste 12 200 lei 
pentru un student și aproa
pe 1 200 de lei pentru un 
elev din școlile de cultu
ră generală. Suma afecta
tă din bugetul statului pen
tru învățămînt se ridică la 
peste 8 miliarde lei. Impor
tante fonduri au fost mobili
zate din bugetul statului ca ur
mare a majorării pensiilor și 
aplicării noului sistem de pen
sionare a cărui principală ca
racteristică 
cuantumului 
bătrînețe în 
cu valoarea 
prestate, cu contribuția adusă 
în timpul activității la pro
gresul economic și cultural al 
țării. La rîndul el, asigurarea 
ocrotirii sănătății populației

din partea statului 
ce se ridică la 5,9 mi-

este asigurarea 
de venituri la 

directă legătură 
muncii sociale

solicită 
alocații 
liarde lei. Se cheltuiesc fon
duri tot mai mari pentru aju
toare de asigurări sociale. Alo
cațiile de stat pentru copii în
sumează aproape 3,4 miliarde 
de lei anual. Finanțarea acti
vității culturale se ridică laa- 
proape 850 milioane. Impor
tante sume cheltuiește statul 
pentru îmbunătățirea condiții
lor de locuit și a serviciilor e- 
dilitare.

Pe baza hotărîrilor Congre
sului al IX-lea și ale Confe
rinței Naționale, partidul în
făptuiește un amplu program 
de măsuri care vizează per
fecționarea planificării, condu 
cerii și organizării întregii 
activități economice și sociale 
din patria noastră, instaurarea 
mai deplină a principiilor so
cialismului în toate comparti
mentele societății, stimularea 
energiilor maselor, participa
rea tot mai activă a celor ce 
munceso la elaborarea și apli
carea politicii partidului și sta
tului. la conducerea treburilor 
obștești. în cadrul acestui pro
gram, un loc de seamă ocupă 
îmbunătățirea sistemului- de 
retribuire, domeniu deosebit 
de important de manifestare 
a noilor raporturi sociale, pîr- 
ghie esențială în mobilizarea 
potențialului de muncă al ță
rii, în satisfacerea cerințelor 
maselor în raport cu contri
buția adusă la dezvoltarea so
cietății, în crearea unor rela
ții de strînsă colaborare a tu
turor cetățenilor în efortul 
pentru propășirea patriei.

Noul sistem de salarizare, e- 
laborat de partid și guvern 
și care se află în curs de ex
perimentare într-o serie de în
treprinderi, reprezintă o îm
bunătățire radicală a modului 
de repartiție în țara noastră, 
o așezare mai judicioasă a sa
larizării între diferitele sec
toare ale creației materiale și 
spirituale din societate, o a- 
plicare mai riguroasă a prin
cipiului socialist care procla
mă deviza : de la fiecare după 
posibilitățile sale, fiecăruia 
după munca sa. Postulatul 
fundamental de la care por
nește noul sistem de salarizare 
este îmbinarea armonioasă a 
intereselor generale și indivi
duale, asigurarea unei legă
turi organice între venituri și 
contribuția concretă pe care 
fiecare salariat o aduce la ac
tivitatea economică și social- 
cultiiFală.

Consecința pozitivă primor
dială a lichidării exploatării 
omului de către om constă 
tocmai în faptul că unica sur
să de venituri pentru toți 
membrii societății este munca, 
aportul efectiv în sfera pro
ducției materiale, a științei, 
învățămîntului, culturii, Pori-

ția egală față de mijloacele de 
producție, aflate în stăpînirea 
celor ce muncesc, se traduce 
în criteriul, unic pentru toți, 
al repartiției după cantitatea 
și calitatea muncii depuse.

Noul sistem de salarizare va 
exercita un însemnat rol po
zitiv în valoriîicarea resurse
lor materiale și umane ale 
țării. în stimularea efortului 
pentru ridicarea activității în 
toate domeniile, la un nivel 
calitativ superior. Creșterea 
ponderii salariului tarifar, ca 
element determinant al sala
riului total va asigura o mai 
bună stabilitate a veniturilor 
oamenilor muncii, un echilibru 
mai cert și mai exact al cîș- 
tigurilor. Diferențierea salarii
lor în cadrul aceleiași catego
rii tarifare sau funcții, în ra
port cu calitatea lucrărilor e- 
fectuate, inițiativa și operati
vitatea în muncă, va stimula 
și mai mult eforturile oameni
lor muncii pentru ridicarea 
pregătirii profesionale, pentru 
perfecționarea calificării, pen
tru creșterea eficienței activi
tății economice și sociale. Sta
bilirea cu o cît mai mare pre
cizie a Obligațiilor de serviciu, 
introducerea normelor de 
muncă fundamentate științific 
vor întări răspunderea perso
nală pentru îndeplinirea sar
cinilor și respectarea riguroa
să a disciplinei, ver crea con
diții mai bune pentru ca ve
niturile salariaților să cores
pundă muncii efectiv prestate, 

largi posibilități de stimula
re a colectivelor de salariați 
în continua perfecționare și 
dezvoltare a activității econo
mice se creează prin acordarea 
unor premii în cursul anului 
pentru realizări deosebite cu 
efect cert și imediat, precum și 
a unor premii anuale, gratifi- 
cații, pentru îmbunătățirea 
principalilor indicatori sinte
tici de eficiență. în cursul ex
perimentării și aplicării noului 
sistem de salarizare vor fr in
troduse forme de retribuire 
care să răsplătească și în do
meniul cercetării științifice, al 
învățămîntului, culturii și ar
tei, munca mai rodnică, de ca
litate superioară.

O dată cu diferențierea sti
mulativă a salariilor în func
ție de cantitatea, calitatea și 
răspunderea socială a muncii 
depuse, noul sistem de sala
rizare urmărește și stabilirea 
unui raport mai echitabil 
tre salariile diferitelor cate
gorii de oameni ai muncii, e- 
liminarea decalajelor prea 
mari și nejustificate între ve
nituri.

Diferența dintre veniturile 
minime și maxime existente 
în societatea noastră nu poa
te fi tratată abstract, ignorîn- 
du-se stadiul dt dezvoltai*® ÎB

care ne aflăm, mărimea ve
nitului național și a fondului 
de consum. Dorim și facem 
totul pentru a asigura satis
facerea în cit mai bune con
diții a necesităților materiale 
și spirituale ale 
brilor societății 
țelul principal 
al partidului. ___
este însă condiționată 
eforturile întregului 
pentru dezvoltarea 
ției materiale, 
ca rea productivității
cii sociale, pentru 
rea avuției naționale ; 
astfel putem pune la 
ția societății cantități

' Navetiștii !... Sînt risipitorii pro
priului lor timp. Zilele li se des- 

| fășoară monoton între două tre
nuri între două curse, mei eu a- 
celeași. Dintr-o părere pre-

I concepută, ei refuză să se 
stabilească acolo unde este nevo-

l ie de munca lor. Preferă cu în- 
căpățînare acel du-te-vino obo
sitor și enervant. Ce-i determină

) să accepte acest convențional 
provizorat ? Să ne oprim la o sin
gură categorie : cadrele didactice.

’ Școlile din comunele și satele 
din preajma centrelor urbane

I sînt încadrate cu sute de profe
sori și învățători navetiști. Să 
luăm un exemplu : Suceava.

| într-o anchetă efectuată în trei 
școli generale din raza orașului —

I Bosanci, Salcea și Scheia — am 
constatat că 65 la sută dintre ca
drele didactice ce funcționează 
în aceste școli sînt navetiști. Mo
tivele ? Cea mai mare parte din- 
tre cei chestionați (47 la sută) 
ne-au precizat că au familia în 
Suceava : soțul ori soția lucrează

I într-o întreprindere sau instituție 
din oraș. La prima vedere justifi
carea pare întemeiată. Dar cei 
care o susțin nu țin seama de 
un singur lucru : că munca unui 
cadru didactic nu se rezumă nu
mai la orele de clasă. 16 la sulă 
ne-au răspuns că nefiind căsăto
riți, „nu văd încă nici un motiv 
pentru care ar trebui să se stabi
lească în comuna respectivă". Și, 
în sfîrșit, alții găsesc motive di-

1 verse : intenționează să plece în 
altă parte, așteaptă transferul, 
locuiesc la părinți, sau pur și sim
plu nu găsesc nimic rău în a lo
cui în oraș și a preda într-o co
mună din apropiere.

De menționat că din toți cei 
77 de profesori chestionați nu- 
mai doi „se gîndesc" să se stabi
lească în comuna de care sînt le-

câți doar prin catedra ce-o dețin. 
In rest, toți speră că, mai devre
me sau mai tîrziu, vor găsi eîte 
un „locșor" în oraș. Iată un 
exemplu edificator. Mihai Hre- 
niuc, profesor de matematică și 
fizică la școala din Scheia, ne 
mărturisea : „îmi place să lucrez 
oriunde". Dar, întrebat unde in
tenționează să se stabilească, tînă- 
rul profesor ne-a spus fără ezita
re : „in oraș". Tînăra profesoară 
Maria Gavrii e și mii categorică: 
„Nu m-am stabilit în Scheia, spu
nea dînsa, pentru că nu mă lea
gă nimic de acest sat în afară de

copiii pe care îi învăț și pe care 
îi pot îndrăgi și dacă locuiesc în 
Suceava".

Naveta înseamnă risipă de timp 
înseamnă un rabat făcut pregăti
rii lecțiilor. Oboseala fizică se re
flectă în dispoziția de lucru a 
pedagogului, în pasiunea aces
tuia pentru ceea ce face. „Există 
și cazuri, ne spunea directorul 
școlii din Bosanci, Radu Paranici, 
cînd unele cadre didactice negli
jează utilizarea materialului di
dactic sau vin superficial pregă
tite pentru lecțiile ce le predau" 
Curios. însă, că numai cîțiva din 
cei 77 de profesori și învățători 
navetiști de la școlile din Bosanci,

Salcea și Scheia recunosc acest 
adevăi. Dar la întrebarea noas
tră : ,,Ce probleme de specialita
te vă preocupă.? Ce literatură ați 
consultat, în acest scop, în ulti
mele doua luni ?“ am primit, cu 
cîteva excepții, răspunsuri destul 
de imprecise, vagi, de genul a- 
cestora : „Mă preocupă tot ce a- 
pare nou în librării și biblioteci 
privind specialitatea mea" (Pau
lina Andronic-Bosanci) ; „Studiez 
ziarul (?) de specialitate „Gazeta 
învățămîntului (Maria Maftei— 
Scheia) ; „Mă preocupă literatu
ra contemporană" (Elena Beșliu 
— Salcea).

Insuficiența lecturii diminuează 
competența profesională. Și nu 
numai atît. Profesorul sau învă
țătorul ca intelectual al satului 
trebuie să fie în același timp, un 
animator al vieții spirituale a sa
tului, un om pregătit, informat. 
Dar cu prilejul anchetei noastre 
am constatat că prezența cadre
lor didactice navetiste în nobila 
acțiune de culturalizare a masei 
de țărani este minimă.

Poate fi rezolvată problema na- 
vetismului, acest convențional 
provizorat cu adînci implicații a- 
supra bunei desfășurări a proce
sului instructiv-educativ din șco
lile limitrofe centrelor uibane ? 
Cauza principală care determină 
stări de lucruri de genul celor 
prezentate constă în repartiția ițc- 
judicioasă a cadrelor didactice.

— Inspectoratele școlare ■— 
ne spunea VALENTIN BUTNA- 
RU, directorul școlii generale din 
Salcea, — încadrează deseori ca
dre ce și-au părăsit posturile ce 
le dețineau. Noi avem cinci ase-

ION BELDEANU

(Continuare in pag a V-a)

tuturor mem-
— acesta este 
și permanent 

Atingerea sa 
de 

popor 
produc- 

pentru rîdi- 
mun- 

crește- 
n uniat 

dispozi- 
__ tot mai 

mari de bunuri-de consum și 
servicii. Calea sigură a reali
zării unui belșug tot mai ma- A 
re de produse este dezvolta- ™ 
rea susținută a forțelor de pro
ducție, . creșterea neîncetată gt 
a acumulărilor socialiste, a " 
venitului național. Dezvol
tând baza țehnico-materia- gb 
lă a societății, așezăm o 
temelie trainică ridicării ni
velului de trai al întregului £ 
popor, făuririi orînduirii so- w 
cialiste și comuniste. înfăp
tuirea consecventă a politicii 
de industrializare, de moder
nizare a agriculturii și a ce
lorlalte ramuri economice, £ 
creșterea acumulărilor re
prezintă de aceea un impera- 
tiv esențial, o înaltă 
patriotică a tuturor 
lor față de prezentul 
rul țării.

în condițiile cînd 
nostru popor depune 
eroice pentru dezvoltarea con
tinuă a economiei, științei și 
culturii, cînd resursele fondu
lui de consum, deși în conti
nuă creștere, 
te, nu poate 
existența unor venituri 
re depășesc în mod

EDIȚIE ESTIVALĂ A „SCÎNTEII TINERETULUI"
obligațis ț 
cetățeni- 
și vii to-

întregul 
eforturi

sînt limită
ri admisă 

ca- 
exage-

rat nivelul general de trai, 
posibilitățile actuale ale țării. W 
Aceasta este o problemă socială 
deosebit de importantă, căreia a 
dacă nu-i acordăm întreaga a- " 
tenție poate genera fenomene 
negative în viața societății A 
noastre socialiste. Veniturile 
excesive pot duce la deforma
rea opticii unor persoane asu- A 
pra realităților noastre sociale w 
și economice, cu «consecințe ne
gative asupra muncii, modului 
de viață și comportamentului 
lor în societate. Profund stră
ină oricăror tendințe de unifor
mizare a retribuției, a venitu
rilor, orînduirea noastră socia
listă, instaurînd egalitatea so
cială și politică a tuturor cetă
țenilor, impune asigurarea u- 
nui raport echitabil între veni
turile personale, eliminarea 
contrastelor izbitoare, nejustifi- (p 
cate în nivelul de trai.

Or, trebuie să constatăm că,
•

* (Continuare In jug. « lll-el

Azi, la orele 4 și 31 de mi
nute, s-a petrecut minunea 
etern repetabilă a răsăritului de 
soare. A fost mai întîi o lumină 
irizată cu nuanțele petalelor de 
trandafir, care a plutit peste 
aburul ce se Iasă noaptea 
deasupra mării ca o respirație 
calmă, sănătoasă. Apoi, apele 
gri ale mării ușor cutate de 
prima briză dinspre uscat, s-au 
colorat în roz, în albastru, în 
verde. Salutat de pescăruși, 
soarele s-a ridicat încet, plutind 
pe muchiile valurilor, asemenea 
mingilor colorate ce se vînd la 
chioșcurile cu mărunțișuri și 
articole de plajă, iar pe nisipu
rile litoralului au apărut primii 
adoratori ai astrului ceresc.

Azi, ca și miine, dar numai 
mîine, soarele a răsărit (și va 
răsări) la orele 4 și 31 de mi
nute, căci mîine calendarul va 
consemna un eveniment impor
tant : se va deschide oficial se
zonul estival. Fix la orele 10 și 
13 minute va avea loc solstițiul 
de vara, începutul verii astrono
mice, ziua unică în care lumina 
și întunericul sînt împărțite în 
două jumătăți riguros egale.

Așadar, azi la orele 4 și 31 
de minute, soarele a întîlnit li
toralul românesc. Evenimentul 
a avut loc mai întîi la Sulina. 
capul cel mai răsăritean al Ro
mâniei și la interval de secunde, 
îmbrățișarea solară s-a revărsat 
asupra Mamaiei, Constanței. 
Eforiilor, Mangaliei. Luind, ase
menea marinarilor, cap com
pas soarele, să plutim în această 
veselă și reconfortantă navă 
care este vacanța de-a lungul li
toralului românesc.

Treeem repede peste nisipu-

rile flămînde ale Caraormanului 
(ne vom opri însă cu alt prilej 
aici) pentru a arunca o primă 
privire Ia sud de capul Midia, 
la Năvodari.

Năvodari — se știe — este 
orașul de vară al copilăriei fe
ricite. O trompetă născocește în 
zori sunete voioase și din căsu
țele albe țîșnesc 1 800 de... piei 
roșii. în cele 10 zile de cînd sînt 
aici, copiii din toate cele 39 ju
dețe ale țării s-au împrietenit

nouă mișcare conturul se 
schimbă. E necăjită, poate ar fi 
plîns dacă o colegă nu i-ar fi 
prins gîndul și nu i-ar fi dese
nat pe nisipul umed umbra 
mare care acum seamănă in
tr-adevăr cu o fetiță blondă Ce 
s-a sculat de dimineață cu pă
rul zburlit. Cele două fetiție se 
amuză, apoi trasează în inte
riorul desenului de pe nisip ca
sete, ca la șotron. Scoica ține 
locul ciobului și joaca într-un

Cap compas,
soarele...

cu apa și soarele și pînă cînd 
vor căpăta culoarea ciocolatei 
nu mai e mult.

Ca de obicei, copiii din tabăra 
de la Năvodari își încep ziua cu 
exerciții de înviorare. O fetiță 
cu părul blond și zburlit, încă 
somnoroasă, își. mișcă brațele 
încet, privind amuzată umbra 
așternută pe nisipul jilav. Exer
cițiile s-au terminat dar ea 
încă își mișcă brațele, iar umbra 
amplificată de pe nisip pare nu 
a unei fetițe cu părul blond, ci 
a unei.., mori de vînt. Cu o 
scoică, fetița încearcă să-și de
seneze umbra dar 1b fiecare

picior a început. După cite se 
vede, cele două prietene au 
toate șansele să întîrzie la gus
tarea de dimineață ! Noi însă 
ne continuăm drumul. N-avem 
sextant, nici busolă. Ne orien
tam mereu după soarele 
acum 
capetelor 
tică.

Intrăm

care 
s-a ridicat deasupra 

noastre cit sulița sci-
într-o Mamaie transfi-

VICTOR
ATANASIE TOMA 
CONSTANTINESCU

(Continuare in pag. «



PAGINA 2 SClNTEIA TINERETULUI

PRELUDIU 
FESTIVA- 
LIER LA

„ANIMA-
GLOB’68“

Calendarul competițiilor ci
nematografice internaționale 
a deplasat din nou, în această 
vară, centrul animației tiion- 
diale în România.

în zilele ce au mai rămas 
încă pînă la startul competi- 
țional, cînd din nou drapelele 
cu emblema Pelicanului alb 
vor flutura la Mamaia, organi
zatorii se străduiesc să-și men
țină prestigiul de excelente 
gazde, cîștigat cu doi ani în 
urmă.

Pentru o informare cuprin
zătoare și competentă a citi
torilor noștri, privitor la or
ganizarea și desfășurarea fes
tivalului, ne-am adresat di
rectorului acestuia — Marin 
Pîrîianu, care cumulează cu 
energie și pasiune această o- 
norifică atribuție la cea per
manentă, de director al stu
dioului „Animafilm“.

— Prima întrebare se adre
sează directorului celui de-al 
doilea Festival internațional 
de animație de la Mamaia. în 
această calitate, deci, vă ru
găm să ne precizați ce anume 
va aduce nou al doilea Festi
val, față de cel anterior?

Interviu cu directorul
Festivalului Internațional 

de la Mamaia
— Dintre noutăți vă voi 

destăinui doar cîteva. Restul 
preferăm să le oferim, ca sur
prize, Ia timpul potrivit. în 
primul rînd, vreau să mențio
nez marea varietate stilistică 
și tematică a producțiilor ce 
vor fi prezentate. Acestea re
prezintă cele mai variate mij
loace de expresie ale celei de-a 
8-a arte: desen Animat, pă
puși, cartoane decupate, ani
mație pe sticlă, desene sub 
aparat, colaje, animație com
binată cu peisajele reale etc.

O altă noutate importantă a 
ediției va fi participarea unui 
număr miilt mai mare de rea
lizatori, mulți dintre ei repre- 
zentind țări ce-și trimit acum, 
pentru prima dată, reprezen
tanții la festivalul nostru.

Dintre debutanții români 
care vor reprezenta Ia start 
culorile „Animafilm“-ului, îi 
menționăm pe Adrian Petrin- 
genaru cu „Brezaia", pe An
gela Buzilă cu „Poveste pe 
geamul înghețat", Letiția Po
pa cu „Trei povești de dra
goste", pe Liana Ghigotț cu 
filmul „Hai la circ !" etc.

— Ne puteți oferi cîteva date 
reprezentînd participările la 
acest festival ?

— Festivalul nostru — pen
dant bianual al Annecyului 
francez — a suscitat un deo
sebit interes In rîndurile tu
turor iubitorilor artei filmu
lui animat. Faptul se poate 
exprima pe scurt astfel: 160 
de filme înscrise, reprezentînd

EXPOZIȚIE 
„MUZICA IN LUME"
In seria expoziții

lor „Muzica în lu
me", ieri seara 
a avut loc, la Ma
gazinul „Muzica", 
din Calea Victoriei 
41—43. inaugurarea 
expoziției „Muzici

eni suedezi de ied 
șl de azi".

Sînt expuse foto
grafii, discuri, par
tituri, cărți și afișe 
muzicale, din co
lecția personală a

24 de țări din Europa, Asia 
și continentele americane, o 
dată cu participarea realiza
torilor, producătorilor, anima
torilor și ziariștilor din 35 de 
țări ale lumii.

Dintre personalitățile care 
și-au anunțat prezența men
ționez pe directorul Festiva
lului de la Tours și Annecy, 
Pierre Barbin, Enzio Galiardo, 
regizor și producător de fil
me, Vinicio Beretta, secretar 
general al FIPKESCI, Rostis
lav Iureniev, cunoscut publi
cist cinematografic sovietic. 
Herbert Kosower, regizor și 
producător american, Paul 
Grimault, regizor și producă
tor frahce2 și mulțl alții.

— Am vrea să știm care 
vor fi trofeele ce se vor acor
da la capătul acestor pasio
nante competiții cinematogra
fice.

— Potrivit prevederilor re
gulamentului de organizare, 
juriul internațional va acor
da un număr de cinci mari 
premii ex-aequo, reprezentînd 
simbolicul „Pelican alb". De 
asemenea, juriul — reunind 7 
personalități cunoscute ale ci

nematografului de animație 
mondial : John Hallas — An
glia, Robert Verrall — Cana
da, Bretislav Pojar — Ceho
slovacia, Yoji Kuri — Japo
nia, Feodor Hitruk — U.R.S.S. 
și românii Florian Potra (pre
ședinte al juriului) și Marin 
Sorescu, va mai putea oferi 
și alte cîteva premii speciale 
și mențiuni pentru creațiile 
artistice valoroase. ,

— Am putea ști care dintre 
cine-amatorii noștri ne vor re
prezenta emblema studioului 
în întrecerea artistică ?

— în primul rînd, mențio
nez formația vedetelor ani
mației românești, în frunte cu 
Ion Popescu-Gopo, care va 
aduce la start un nou episod 
al aventurilor Omulețului 
său în „Sancta Semplicitas". 
Alături de el vor fi Bob Că- 
linescu cu „Vertige", Olimp 
Vărășteanu cu „Aventură", Sa
bin Bălașa cu „Valul". Vor 
mai fi, de asemenea, prezenți 
Ștefan Munteanu cu „Miraj", 
Gheorghe Sibianu cu „Prostia 
omenească", Geta Brătescu cu 
„Plimbarea lui Esop", Nell 
Cobar cu „Merele", Constan
tin Mustețea cu filmul „Pe 
fir" și alții.

în total, Animafilm-ul va fi 
reprezentat In concurs priri- 
tr-un număr de 18 producții, 
reprezentînd diverse genuri 
ale animației cinematografice.

ION MIHU

muzicologului șl 
criticului de artă 
George Sbârcea. ca
te dau o imagine de 
ansamblu asupra bo
gatelor preocupări 
de artă ăle SUediei 
conteinporârie.

Vedere din Arad

TELEVIZIUNE
JOI, 20 IUNIE 1968

PROGRAMUL I
17.30 — Pentru cei mici

„Ala-Bala" : Cupa de 
ciocolată
Noutăți în bolile car
diovasculare

18.30 — Curs de limba rusă 
19,00 — Studioul pionierilor

„Tinere speranțe" 
Transmisiune din Sa
la Dalles

19.30 — Telejurnalul de sea
ră

20,00 — Filmul serial : „Vi
kingii"

20,26 — Artă plastică

CINE MAT OGRAFE
CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN

rulează la Patria (orele 9;
12,45 ; 16 ; 20).

DOMNIȘOARELE DIN ROCHE
FORT

ruleaz* la Republica (orele 9;
11,30 : 13.45 ; 18.13 : 18.45 ;
21,15).

KURDISTANUL SĂLBATEC 
rulează la București (orele
8 ; 10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 
21,15).

UN DOLAR GĂURIT
cinemascop, ruleaz* lâ Lucea
fărul (orele 9 ; 11,15 : 13,30 ; 
16,15; 18,30; 20,45), Melodia 
(orele 8: 10; 12,13; 14,30;
16,45; 19 ; 21,15), Gloria (orele
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20,30).

INIMA NEBUNA... NEBUNĂ 
DE LEGAT...

rulează la Capitol (orele 10 ; 
12,30; 15; 17,30; 20). Grl-
vița (orele 9 : 11.15 ; 13.30 ;
16; 18,15; 20,30) Flamura

Clasicismul și legă
turile lui cu filozofia 
iluminismului (II) 

20,46 — Poșta TV.
21,40 — Cîntărețul de muzică 

ușoară Dick Rivers 
(Franța).

22,00 — Ecran literar
22,30 — Mari interpreți 

Violonista Lola Bo- 
bescu (Belgia). In 
program : Sonata de 
Schumann.

22,55 — Telejurnalul de 
noapte

23,05 — închiderea emisiunii 
programului I

PROGRAMUL 11
20,00 — Document: „Viața 

în deșert"
20,25 —, Filmele de animație:

(orele 9; 11,15; 13,30; 15;
18.15 ; 20,30) ; In ziua de 18 și 
19 ianle la Sala Palatului.

NEBUNUL DIN LABORATO
RUL NR «

rulează ia Festival (orele 9;
11.15 ; 13,30 ; 10 ; 18,30 ; 21), Fe
roviar (orele 9,45 ; 12 ; 14,15 ;
16,30 ; 19 ; 21,15), Excelsior (o- 
rele 8,45; 11: 13,15; 15,30; 
18 ; 20,15). Modera (orele 9,30 ;
11.45 ; 14 ■ 16.30 : 18.43 ; 21,15).

OBSESIA
rulează la Victoria (orele 8,45; 
11; 13,30; 16; 18,30 ; 21), Co- 
trocenl (orele 15,30 ; 18 ; 20,30), 
Arta (orele 9,15 ; 11,30 , 13,45; 
16 ; 18,15).

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

HIROȘIMA. DRAGOSTEA MEA 
rulează la Central (orele t ;
11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

O SUTA UNU DALMAȚIENI, 
in completare „Mica panteră șl 

„Bucuria dragostei" 
și „O întîmplare ra
ră".

20,45 — Telejurnalul
21,00 — „O samă de cuvin

te".
Tema : Primii noștri 
poeți

21,30 — Comedie cu Mickey 
RoOnăy

21,55 — Concert simfonic 
în program : Concer
tul hr. 2 în Fa minor 
pentru pian și or
chestră de Chopin

22,25 — Parada ritmurilor 
în program : Sirtaky, 
jenka, bostela, shake, 
hully-gully.

23,00 — închiderea emisiunii 
programului II.

S-a observat pe drept cuvînt 
că în proza de ultimă oră din 
revistele literare imitatorii lui 
D. Țepeneag și ai lui I. Neacșu, 
ai Sinzianei Pop ori ai Alexan
drei Tîrzîu spun încâlcit cite o 
anecdotă despre singurătate, 
cite o snoavă despre nemurire, 
cite o mică glumă despre 
moarte, aiizită pe undeva, ci
tită pe undeva, și repovestită, 
o, cu atîta vervă modernistă 1 
Drama adevărată pare să fie 
nu cea din operă, ci cea a o- 
perei, ratată cu — sau fără — 
talent, tnlocuirea bătrînului 
șablon al mijlocașului care șo
văie de dimineață pînă seară 
— „Intru? Nu intru ?“ — cu 
șablonul nou-nouț al tînărului 
fugind cil gifîieli de lă poar
ta infernului la 'poarta para
disului și punîndu-și aceleași 
întrebări ca și străbunul său 
în linie directă, nu e o izbîn- 

-dă a himărtui.
Ieșit de sub tipar Într-Un 

moment în care micile schițe 
ma nier iste curg în torente nu 
nlimai în pâginile revistelor, 
rbmânțil de debut, al Mariei- 
Luiza Cristescu, intitulat „Ca
priciu la plecarea fratelui iu
bit", a stîrnit ihteresiil criticii 
literare. La cîteva săptămîrti 
după apariție, mâi multe pu
blicații și-au rostit cuvîntiil. 
Ponderat. Sau mai puțin pon
derat — ceea ce nu e râu de 
loc, pentru că dovedește câ vo
lumul a interesat cu adevărat.

(orele

prietenul ei" rulează la Timpuri 
noi (orele 9—21 în continuare) 

CAUTAȚI IDOLUL — cinema
scop rulează la Union ’* 
14 ; 18 ; 20).

EA VA RIDE
rulează la Doina (orele
13.45 : 14 ; 18,15 ; 20,30). 
gram pentru copii : 
9—10 dimineața). Flacăra (o- 
rele 15,30 : 18 ; 20,30).

EDDIE CHAPMAN, AGENT SE
CRET

rulează la înfrățirea (orele
10 ; 15 ; 17,45 : 20).

BOMBA DE LA ORA 10,10 
rulează la Buzeștl (orele 9;
11 ; 15,30 ; 18).

S1NT ȘI EU NUMAI O FEMEIE 
rulează ta Dacia (orele 8,45—
16.45 în continuare ; 18,45 ; 21).

FREDDY, LOVEȘTE TU INTII 
ruleâză la Bucegi (orele 9;
11,15 ; 13 30 : 16,15 ; 18.30 ; 21), 
Tomis (orele 9—15.45 în conti
nuare ; 18,15). Rahova (orele
15,30 ; 18)

11,30 ; 
(pro- 
orele

„Pădurea împietrită"
la Teatrul

— De ce ați ales „Pădu
rea împietrită" t

C. Anatol: — Pentru că 
este o dramă cti profunde 
rezonanțe, permanent ac
tuale, prin gravitated idei
lor despre viață și oatfieni, 
exprimate. îhsingurareâ o- 
mului care se caută, eșuîrid 
întt-d lume aridă, a „pro
gresului economic", ames
tecul de lirism al pasiunii 
cu proza seacă a pâmîntu- 
lui pietrificat — Sîtlt nu
mai cîteva dintre semnifi
cațiile dramei lui Sher
wood. Am crezut, deci, ni
merită reluarea piesei la 
Teatrul „Matei Millo", chiar 
și după numai doi ani de 
la spectacolul montat de 
mine la Teatrul maghiar.

— Considerați folositoare 
această dublă transpunere 
scenică, pentru dumnea
voastră și pentru public ? 
Nu există pericolul șattlo- 
nizării ?

C. A.: — Atîta vreme cît, 
reluînd o piesă, mergi pe 
drumul o dată parcurs, a- 
dîncind, completînd, desă- 
vîrșind, căutînd idei noi, 
valorificîndu-ie p>e cele mâi 
bune din prima mOntare — 
nd se poate vdrbl de șa
blon. în spectacolul ma
ghiar, modificîndu-se anu
mite lucruri, fără voia mea,

S-au făcut observații judicioa
se. S-a spus dâ sad nil. S-âu 
rostit chiar și cohdamnări ve
hemente. punîhdu-se întrebări 
îngrijorate cu privire la rostul 
publicării unei asemeneă cărți. 
Maria-Luiza Cristescu are în
drăzneala de a debuta cu un 

MARIA ■ LUIZA CRISTESCU.

CAPRICII LA PLECAREA
FRATELUI IUBIT*

mic român social, în carb vreâ 
să descrie comportamentul și 
modul de gîndire ale unui 
grup de tineri, într-o epocă 
anume.

D., fost student, apoi munci
tor, dorește — din motive pe 
care autoarea le ascunde — 
să plece în lumea largă. Totul 
Se petrece, patfe-se, în urmă 
cu mai bine db un deceniu, 
în jUrul Idi D. gravitează Ma
ria, iubita lui care-1 condam
nă pentru intenția sa de a o 
părăsi, Măgură, un prihtbh în
drăgostit vag de fată, Vârtuc,

RĂZBUNAREA HAIDUCILOR
— cinemascop

rulează la Unirea (orele 15,30 ;
18). Drumul Sării (orele 15;
17.30 : 20); duminică matineu 
(ora îl), Crîngașl (orele 15,30; 
18 ; 20.30).

CEI ȘAPTE SAMURAI
rulează la Ferentari (orele
14.30 ; 17,30 ; 20,30),

BL DORADO
rulează la Gluleștl (orele 19;
15.30 • 18 ; 20.30).
TOPKAPI
rulează la Pacea (orele 15,30 ;
18 ; 20,30); duminică (ora 12).

OSCAR — cinemascop
rulează la Volga (orele 9,30;
11.30 : 13,30 : 16 ; 18,15 : 20,30). 

O LUME NEBUNA, NEBUNĂ, 
NEBUNA

rulează lâ Viitorul (orele 16 ;
19,30).

CE NOAPTE, BĂIEȚI 1 — cine
mascop

rulează la Aurora (orele 8,30 ;
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45).

„Matei Millo"

piesa s-a transformat ln- 
tr-un banal western. Or, 
„Pâdurea Împietrit*" este o 
dramă a omului, o piesă de 
idei.

Ovidiu Moldovan : —
(interpretul rolului Allan 
Squier). O dublă montare a 
unei piese, preferabil ar fi

Interviu cu Constantin 
Anatol — regizorul spec
tacolului, și interpretii 
Dora Cherteș și Ovidiu 
Moldovan

In viziuni regizorale diferi
te, este mai mult decît in
teresantă și eficace, âtît 
pentru actori, cît și pentru 
public. Mie personal, mi-a 
ajutat mult spectacolul ma
ghiar.

— In ce măsură este fo
lositoare pentru actori a- 
ceastă piesă ?

Dora Cherteș : — (inter
preta rolului Gaby).

— Gaby este unul din ro
lurile frumoase, tocmai 
pentru că aparent e foarte 
apropiat oricărei actrițe ti
nere. De altfel, cred c* pie
sa este important* și tezis
tă, pentru că oferă și soli
cită compoziții actoricești. 
Și, In teatrul modern im- 

• • •

ilh alt prieten 
ventUrâ. Au IOC 
plicații între Mariă și D., D. 
și Măgură, D. și Vartuc, con
fruntări care nu dau răspuns 
la nici una din întrebările fun
damentale (De 
D. pe Maria ?

doritor de a- 
mai multe ex-

ce o părăsește
De ce se soco-

NOTE
DE LECTOR

tește un ratat ? Ce nu-i convi. 
ne în starea de lucruri exis
tentă și ce căută ?). Se creează 
îti schimb — generată de lipsa 
oricărei certitudini și de febri
litatea cti tare Se pun întrebă
rile — o atmosferă anume, de 
nesiguranță și taină, de nervo
zitate și de tulburare, atmosfe
ra unui grup anume de ti
neri, într-tin moment de cri
ză. In toate paginile adevărate 
ale cărții, autoarea știe să în
trețină cti inteligență această 
atmosferă tulbure, ferindu-se 
de primejdia mortală de a 
lămuri totul ritos, cu o frază 
sSu două. Maria-Luiza Cris
tescu a vrut să Scrie romanul 
unei confuzii. Dar o aseme
nea carte cere o excelent* 
stăpînire t materialului (și 
înainte de brice, un punct de 
vedere clar, din afară), calități 
pe care lipsa de experiență i 
le refuz* ine*. Astfel Incit sa 
naște senzația că, nu de pu
ține ori, autoarea însăși nu știe 
mai mult decît eroii săi, Inter- 
2icîndu-și posibilitatea — pa 
care singur* și-a oferit-o — 
de a scrie o carte lucidă des
pre lipsa de luciditate.

Absența „distanțării” nece
sare, (absență care o azvîrle 
pe autoare printre personaje), 
se observă îndeosebi tn lungi
le scene explicative Intre Ma
ria și D. în Schimb, momen
tele „de planul doi“, creiona
te cu mai puțină participare 
afectivă și cu mâi mult tact 
artistic, sînt foarte bune și 

din Timișoara

portantă este compoziția ml 
virsta. Acest „copil a! na
turii", capabil de mare poe
zie, parcurge Uri drum spi
nos, maturizîndu-se în fața 
publicului, găsîridU-se pe ea 
însăși în final.

O. M.: Întîlnirea mea cu 
Allan Squier a fost un pas 
important. Acest rol mar
chează pentru mine sfîrși- 
tul unei tinereți artistice și 
certitudinea că peste cîțiva 
ani voi avea posibilitatea 
să mă apropii de pragul 
maturității. Handicapat de 
vîrsta și experiența de via
ță a personajului, am apelat 
la intuiție, căutînd, cu so
brietate și economie în mij
loace, să conturez profilul 
spiritual al acestui auto- 
damnat care transmite, de 
fapt, optimismul autorului, 
trecîrid dincolo de sfîrșitul 
tragic. t

D. C.: — Piesa a însem
nat pentru noi, împlinirea 
unui nou cuplu — al șap
telea — pe scena acestui 
teatru. Fiecare spectacol — 
din aceste șapte — pe care 
le-ăm jucat împreună, a în- 
șemnăt tin pas îriaiilte spre 
înfăptuirea acelei mult vi- 
Sâte Simbioze artistice, atît 
de necesară în scenă.

taLIANA MOLDOVAN

prozatoare au- 
Mariâ sînt in-

recomandă o 
tentieă. D. șl 
vitați la Măgură cate, deși 
bolnăv, sărbătorește ceva, un 
eveniment oarecare. Măgură 
„ședea întins intr-un pat cvr 
lenjerie albă scorțoasă, abia 
Schimbată, care mai păstra

inc* dlingile dtipă care fuse* 
se împăturită in șifonier. Era 
irtibrâcât iritr-o pijama albas, 
tr* Și sta pe o parte, ca și 
cuM s-ar fi odihnit'. Se află 
aici și o femeie, veșnică pre
zență mută în apropierea lui 
Măgură, poate iubita lui. Arta 
autoarei stă în redarea din 
citeva trăsături a unui mio 
tâblou de gen : 
stinjeniți". Nimeni 
ce se 
festiv 
Se va

a unui
„musafirii 

nu știe 
Aerul 

suspect, 
taină ?

sărbătorește, 
are ceva 
dezvălui o 

Da, se pare. „V-am che
mat să v* anunț că mă căsă
toresc cu Gabi, adie* cu eâ* 
spune Măgură și arată spre 
femeiâ de lingă el. Nimeni nu 
știe prea bine dacă trebilie Să 
se bucure, fiecare mișcare se 
naște și se săvîrșește penibil, 
fală, întunecat. Apoi apare 
mama soției i „o femeie bă- 
trină, cu bbrajii fardați stri
dent, cu ochii înnegriți cu chi
brit ars, imagine a unul in
stinct erotic ce nu Îmbătrâ
nește e dat* cu virata*. Bă- 
trîna le spune musafirilor 
st plece, iar ei b ascult* șl 
părăsesc camera. Cadrul de 
provizorat, de teatral, tn car» 
se ivește figura unul tip se
rios pin* la înțepeneai* și 
dogm* (cum e, de fapt, Mâ- 
*ut*). este marcat cu finețe.

Dovezi c* poate stăptni ma
terialul faptic, c*-l poate do
mina, di autoarea și în fina
lul romanului. Este finalul u- 
nei eirțl care — așa cum s-a 
mai spus — nu e un simplu ca
priciu. Maria-Luiza Cristescu 
debutează cu un roman în 
care-și propune cu îndrăznea
lă țeluri greu de atins.

FLORIN MUGUR

HARALAMB ZINCĂ

- ROMAN -
Mihai Mihalți, vanieș fu portul Constanta, sosește în Bucu

rești pentru a-și petrece concediul. într-una din zile dispare 
în chip misterios. Cazul se încredințează căpitanului de miliție 
Liviu Roman. Acesta, după primele investigații, își mută cer
cetările în Constanța. Descoperă curînd cadavrul Iul Miroiu. Și 
constată că se găsește în fața unei crime și nu a unei sinucideri. 
Este arestat marinarul Jugănaru. Bănuielile criminalistului cad 
și asupra Luizei Urseanu, fosta iubită a lui Miroiu.

Roman îi arătă din nou legitimația și o rugă să se uite atentă 
la fotografie. încercă s-o liniștească.

— Spune-mi motivul adevărat pentru care te-ai speriat.
— Nu... nu... știu, se bîlbîi ea înfricoșată. Mi-e răcoare...
Roman își scoase haina și i-o puse pe umeri. w
— Ești singura care, realmente, poți să ne ajuți să-1 găsim pe 

ucigașul lui Miroiu. Cine putea să-1 urască de moarte ?
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— Doamne ! Nu cumva credeți că eu... 
Roman n-o lăsă să-și termine fraza.
— N-âm stă de vorbă aici... Mă înțelegi ? Știu că deși l-ai bles

temat și i-âi dorit moartea, l-ai iubit și ai continuat să-1 iubești... 
o știu ditl scrisori... din comportarea dumitale de astă seară...

— NU, nu-i adevărat... nu-1 rhai iubeam, nu mai aveam nici uh 
motiv să-1 iubesc... Și-a bătut joc de mine... de tinerețea mea... 
Poate că eu l-am omorît... Dă-mi să beau...

— Nu mai bea ! .
— NU fii Un milițian zgîrcit...
Voia să arate că știe să fie și plină de voioșie, dar ochii îi plîn- 

geau în neștire, iar lacriihile i se prelingeau pe obraji.
_  O să-ți spun... o să-ți spun totul... mi-e totuna... Poate să mă 

și omoare... mi-:e totuna. înțelegi ? Cu o lună sa.u două înainte 
de a se despărți de mine, cu el s-a produs o schimbare... o schim
bare de neînțeles... Devenise grosolari... lyase obiceiul să joace 
cărți,... nu-mi amintesc să-1 fi auzit că a cîștigat vreodată, veșiiic 
ei-a îh lipsă de bani. Din pricina asta devenise irascibil... Cind 
l-am întrebat cu cine joacă, m-a cîrpit... Altă dată, fără știrea 
mea, mi-a luat un lănțișor de ăUr pe care tot el mi-1 dăruise și 
l-a vîndut. De fapt, ăsta a pus capăt legăturii noastre. Mi-a făcut 
vîilt, cum i-ă plăcut să se laude.
~ Totuși, ți-e frică de cevâ... Ți-e totuna, ai spus dacă o să te 

Ortloare say. hu. Cine să te omoare ? Dacă ți-e totuna, de ce nU 
vrei să fii sinceră pînă la capăt ?

— Doamne, ce vrei de la mine ? duse instinctiv paharul gol în 
căutarea uniți strop de alcool.

— Să mă ajdți să-1 descopăr pe asasinul omului pe care l-ai 
iubit și-T mai iubești încă. Nu-i așa că în ultima vreme nu mai 
dUceâ lipsă de băni ?

— Văd că știi !
— De unde îi avea ?
— Asta m-aih întrebat și eu... deși nu mai trăiam împreună... 
în paharul lui Roman se mai găsea un pic de alcool. îl luă

3ih făța lUi cu un gest plin de cahdoare, pe care Rortlan nu-1 
putu opri.

— îmi’ ascunzi ceva... simt că-mi ascunzi uri lucru important...
— Nu... nu-ți ascund nimic... de ce ți-aș ascunde ? Abia acUfri 

înțeleg că ești un o.m cumsecade, nu uh avocat pentru aprozariste.
Deodată geniu, se frînse de mijloc, se apucă speriată cu ambele 

mîini de? ficat. Roman îi sări în âjutOr. începu să se vaite :
— Ficatul... ah, ficatul !
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— N-aveai voie să bei coniac.
Se urîți brusc,,își strînse gura de parcă astfel ar fi putut să-și 

oprească durerea.
— Mi-e rău, gemu ea. Iartă-mă !
— Ce să fac ? Cu ce pot să te ajut ?
— Să mă duci acasă... Să găsești o mașină să mă duci acasă. 
Roman o ascultă. îi achită ospătarului riOta. Se interesă unde

ar putea să găsească o mașină. Un consumator care Urmărise 
toată scena, se oferi să-i ducă cu Fiat-ul său. Roman nu-1 refuză, 
în mașină, Luiza se lipi de Roman, gemînd stăpînit.

Zece minute mai tîrziu se aflau în fața locuinței ei. Roman 
mulțumi „particularului". Vru apoi s-o conducă sus, îrt cameră. 
Eă nU-1 lăsă.

— Nu, te rog... pe mîine... Am un medicament sus... O să-1 iau 
și o să-mi treacă... Noapte bună... Cautâ-mă mîine la zece...

Roman mai zăbovi un timp în stradă. Nu trecuse nici două 
ceasuri și jumătate de la întîlnirea lui cu LUiza Urseahu... Măi 
avea înainte o noapte întreagă. Căută un telefon, iâr cînd îl 
găsi formă numărul D.R.M.-ului.

Locotenentul Rășcanu nu plecase acasă. După încheierea inte
rogatoriului și a procesului verbal, rămase să mâi asculte o dată 
banda de magnetofon. Telefonul lui Roman îl găsi într-un mo
ment cînd, după o muncă încordată de mâi bine de cihci orb, se 
pregătea să respire în voie. „Așteaptă-mă, îi zise Roman, în cîte- 
vă minute sînt acolb“...

(Cei doi ofițeri se întîinesc și ascultă Împreună mărturisirile 
înregistrate pe banda de magnetofon ale marinarului Jugănaru 
— aciizat de a fi participat la asasinarea lui Miroiu).

Locotenentul Rășcanu închise magnetofonul. Zise :
— Merită o atenție deosebită acea parte a declarației care se 

referă la șeful bandei : „Odată, ne mărturisește JUgărtaru, l-am 
întîlnit pe Tom și l-am întrebat cine-î șefii! bandei. Există 
unul — doctorul King, mi-a răspuns Tom. Mâi mult n-âi Vbie să 
știi".

Se lăsă o tăcere adîncă. Roman fuma gînditbr privind pe fe
reastră noaptea înstelată. își roti de cîteva ori palma pe creștet 
de parcă ar fi vrut să se învioreze.

— Docțorul King ! exclamă Roman. Ciudat nume. Ca Să ajun
gem la el, trebuie mai întîi să-1 înhățăm pe Tom. Se ridică de pe 
scaun .și se apropie de Rășcanu. Monstruoasă crimă...

— Să ajungem lâ Tom, dar cum ? se întreba Rășcâhu în tinlp 
ce încuia dbcumChtele și magnetofonul îti iichet. Pe ce câi ?
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— NU știu... Trebuie să le găsim, cred că arestarea lui Jugă
naru n-a trecut neobservată... E de presupus că banda a intrat 
în stare de alarmă. Avem și un număr de telefon...

— ...public, continuă Rășcanu ideea căpitanului. E prea puțin, 
totuși... chiar dacă am cunoaște parola, n-ar fi prea mult, căci 
banda, intrind în stare de alarmă, presupun că a schimbat șl 
parola. Mîine dimineață insă mă voi duce pe teren să constat 
poziția telefonului public.

Roman dormea adine, iar ofițerul de serviciu se văzu nevoit 
să-1 scJture bine pentru a-1 putea trezi. Primul lucru pe care 
Liviu Roman îl văzu fu becul puternic din tavan ; închise 
repede ochii; ca apoi, deschizindu-1, să dfescopere chipul înve
selit al ofițerului de serviciu.

— Tovarășe căpitan, Iertat!-mă... n-am încotro, siiit nevoit 
Să vă trezesc.

— Nevoit 7 căscă Roman, buimac.
— Au fost reținute două persoane... e In legătură cu crimă 

de pe strada Remus Opreanu. Au încercat să pătrundă In 
apartamentul victimei.

Roman își înălță sprlncenele a mirare, se frecă cu palma 
pe creștet, de parcă in felul acesta s-ar fi ajutat să înțe
leagă mai bine ce i se raportase. Se uit* la ceas : eră trei 
și douăzeci.

— Unde sînt ?
— tn biroul unde 1-ațl interogat pe Jugănaru, 11 lămuri ofi

țerul de serviciu.
Se îmbrăcă în grabă. Ieși și se îndreptă spre biroul indicat. 

Cînd deschise ușa și dădu cu ochii de persoanele reținute, își 
stăpînl cu greu o exclamație de uimire. „Sărmana Luiza" își 
Întoarse privirile spre fereastră, ca și etnd, brusc, s-ar fi ru
șinat. „Jul Brynner" însă îl înfrunt* cu aerul său de „magni
fic" in devenire : cu miinile pe jumătate virite în buzunarele 
pantalonilor de cow-boy, bombîndu-și pieptul și meșterind 
gumă. Ceva mâi retras, un ofițer- tînăr, îmbrăcat civil, luă, 
did obișnuință; poziția regulamentară.

— Sint locotenentul Mlronescu, se recomandă el.
— Raportează 1 ceru Româh.

(VA URMA)
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de-a lungul anilor, în sistemul 
nostru de retribuție s-au înce
tățenit o serie de forme stră
ine. principiuflui socialist al re
partiției după cantitatea și ca
litatea muncii și care îmbracă, 
în ultimă instanță, aspectul u- 
nor anomalii atît de ordin e- 
conomic, cit și social și etic. 
Asemenea carențe în sistemul 
de retribuire au generat dis
proporții flagrante și nejusti
ficate în nivelul de trai al unor 
categorii ale populației, apa
riția în tabloul vieții noastre 
sociale a unor persoane privi
legiate, ale căror venituri nu 
reprezintă nici echivalentul 
real al aportului lor la crea
rea avuției naționale, nici ex
presia posibilităților materiale 
pe care societatea noastră le 
poate oferi în condițiile ac
tuale membrilor săi. Fără în
doială că o atare situație este 
de natură să creeze nemulțu
miri în rîndurile opiniei pu
blice, afectînd principiul echi
tății sociale pe care partidul 
nostru are datoria să-l pro
moveze neabătut în cadrul o- 
rinduirii socialiste.

Se știe că sub motivul, mai 
mult sau mai puțin întemeiat, 
al lipsei de cadre s-au creat 
condiții ca unele persoane să 
cumuleze, paralel cu activita
tea lor de bază, un număr de 
funcții remunerate. Rezultatul 
a fost apariția unor salariați cu 
venituri exagerate de mări, 
care nu corespund întru totul 
contribuției lor efective la 
dezvoltarea economiei și cul- 
turii noastre, la progresul so
cietății românești. Este un lu- 
fcr* elementar că un om, ori- 

de capabil și multilateral 
ar fi, nu poate îndeplini mai 
multe atribuții cu aceeași in
tensitate și competență, nu 
poate satisface rigorile mai 
multor funcții care solicită în 
aceeași măsură timp, efort, 
concentrare, perseverență, ac- 
‘iritate practică, organizatori
că. Viața arată cu elocvență 
că în asemenea cazuri, o parte 
din funcțiile cumulate suferă, 
sînt îndeplinite superficial, 
ceea ce se repercutează în mod 
negativ asupra sectoarelor res
pective de activitate. La aceas
ta se adaugă faptul că siste
mul cumulului de funcții re
munerate reprezintă o serioa
să barieră în calea afirmării 
noilor contingente de cadre 
de specialitate și administra
tive, un impediment în valo
rificarea deplină a potențialu
lui nostru științific, cultural, a 
forțelor ridicate în. anii re
gimului sociaifcist.

Desigur, se pot ivi și în vii
tor situații cînd unele persoa
ne, după îndeplinirea integra- 
!â și în timprul legal stabilit, 
a obligațiilor -de serviciu, vor 
presta, în orele libere, anu
mite munci cu'caracter ocazio- 

reglementate prin hotărîri 
speciale ale Consiliului de Mi
niștri — și care în nici un caz 
nu pot fi remunerate prin sa
lariu fix, se poate prevedea 
plata cu ora sau în acord, în 
funcție de cuajntumul și rezul
tatele activității prestate. In 
general însă, Comitetul Exe
cutiv propune, după cum ați 
văzut, introducerea regulii ca 
fiecare persoană să fie retri
buită pentru o singură func- 
ție îndeplinită în activitatea 
de partid sau de stat, în orice 
domeniu al vieții sociale, li
chidarea sistemului de retri
buire a funcțiilor cumulate. 
Credem că aplicarea acestei 
prevederi va contribui atît la 
o mai justă echilibrare a ve
niturilor populației, cît și la 
îmbunătățirea activității eco- 
nomico-sociale, la crearea unui 
climat mai bun de afirmare, 
nestingherită, a valorilor, în 
principalele posturi cu carac
ter administrativ sau de spe
cialitate din țara noastră.

Un alt anacronism al siste
mului nostru de retribuție, 
care nu-și găsește nici o justi
ficare rațională, este sistemul 
remunerării cu indemnizații 
fixe, pe viață, a titlurilor și 
distincțiilor științifice, didac
tice, artistice și sportive. Prin
tre acestea se numără, de 
pildă, titlurile de doctor sau 
doctor docent; ele sînt obți
nute, evident, în urma unui e- 
fort de perfecționare științi
fică, ca urmare a dobîndirii 
unei calificări superioare. A- 
cest nivel mai înalt de pre
gătire este firesc să se ex
prime într-o activitate mai fe
cundă și mai valoroasă, remu
nerată corespunzător princi
piului socialist al cantității și 
calității muncii. Este însă oare 
normal ca, indiferent de con
tribuția efectivă pe care o a- 
duce la activitatea domeniului 
respectiv, un om să primească 
din partea statului, a societă- 
tății, numai în baza înscrisului 
care îi atestă . titlul, o rentă 
viageră ? Acest lucru este va
labil pentru toate persoanele 
care primesc indemnizații pe 
viață, în baza consacrării lor 
prin titluri onorifice. Desigur, 
titlurile de academician, artist 
al poporului, profesor emerit, 
maestru emerit sau altele re
prezintă expresia prețuirii pe 
care poporul o acordă unor oa
meni de artă și cultură care se 
disting prin capacitățile și ta
lentul lor, care au adus o con
tribuție valoroasă la eforturile 
generale pentru dezvoltarea e- 
conomiei și culturii, la înflori
rea vieții spirituale a națiunii 
noastre. Recompensa materială 
ce li se cuvine din partea so
cietății nu trebuie să se con
cretizeze însă în remunerarea

de

a capacității 
să se bucure 

să reflecte răs- 
con-

formelor 
activității 
pe baza

automată a titlului, ci în plata 
activității de creație efective 
pe care o prestează, a rezulta
telor muncii de cercetare ști
ințifică, a operelor literar-ar- 
tistice făurite sau a activită
ții de interpretare artistică.

Sistemul remunerării pe 
viață a titlurilor nu este de 
natură să stimuleze efortul 
pentru perfecționarea științi
fică sau culturală neîntreruptă, 
pentru intensificarea activității 
de creație, pentru creșterea a- 
portului fiecăruia la dezvolta
rea societății socialiste.

De aceea, Comitetul Execu
tiv a propus desființarea re
munerării titlurilor și dis
tincțiilor științifice, cultura
le, sportive și, paralel cu a- 
ceasta, perfecționarea sistemu
lui de retribuire a oamenilor 
de știință, cultură și artă pe 
baza principiului socialist al 
cantității și calității muncii 
prestate. In cadrul acestui sis
tem va trebui să se asigure 
ca o serie de funcții științi
fice, didactice și administra
tive importante, din ierarhia 
vieții noastre sociale, să poa
tă fi ocupate numai de per
soane care dețin titluri 
doctor sau doctor docent. Pa
ralel, va trebui să se asigure 
remunerarea corespunzătoare, 
în funcție de valoarea lor, a 
operelor științifice create de 
acestea, a rezultatelor obținu
te în munca de cercetare. 
Vor trebui introduse, de a- 
semenea, modalități pentru re
munerarea diferențiată a mun
cii artistice, de creație și in
terpretare, în raport cu can
titatea și nivelul calitativ al 
acesteia, cu contribuția ei la 
ridicarea prestigiului institu
țiilor artistice, la lărgirea nu
mărului de cititori și specta
tori. în ce privește oamenii de 
știință și cultură care datori
tă vîrstei nu mai pot da în
treaga măsură 
lor, ei trebuie 
de pensii care 
plata societății pentru 
tribuția adusă în timpul acti
vității la dezvoltarea culturii 
noastre socialiste.

Atît chestiunea desființării 
cumulului de funcții remune
rate cît și cea a lichidării in
demnizațiilor pentru titluri și 
distincții vor fi supuse dez
baterii și aprobării actualei 
sesiuni a Marii Adunări Na
ționale și avem încredințarea 
deplină că ele vor întruni a- 
deziunea acestui înalt for. Ne 
întărește în această convinge
re și faptul că numeroși oa
meni de știință și cultură s-au 
pronunțat în mod public îna- 
cest sens, că în rîndul intelec
tualității noastre există un pu
ternic curent de opinie pen
tru perfecționarea 
de remunerare a 
cultural-științifice, 
principiilor echitabile ale so
cietății noastre socialiste, care 
să permită o mai bună selec
ție a valorilor, o recompen
sare mai justă, mai diferen
țiată a talentului, a capacită
ții și efortului, a rezultatelor 
muncii.

în scopul lichidării dispro
porțiilor prea mari în sistemul 
veniturilor, Comitetul Execu
tiv și guvernul au hotărît lua
rea unor măsuri de reducere a 
cîștigului din salariu al unor 
cadre cu munci de răspundere 
în organele și instituțiile de 
partid și de stat centrale și 
locale.

Avînd în vedere că o serie 
de cetățeni obțin venituri pe 
altă căi decît salariul va fi ne
cesar ca statul să utilizeze mai 
eficient decît pînă acum și 
pîrghia impozitelor.

Trebuie să spunem că și în 
acest domeniu se manifestă o 
serie de neajunsuri care dimi
nuează rolul sistemului de 
taxe și impozite ca factor de 
echilibrare a veniturilor în so
cietate, de realizare a unui ra
port rațional între cîștigurile 
diferitelor categorii de cetă
țeni. în acest scop va trebui 
aplicat mai consecvent și de
plin principiul progresivității 
impozitelor, menit să împie
dice constituirea unor venituri 
excesive. Totodată, este nece
sar ca sistemul de impozit să 
fie astfel stabilit încît pentru 
surse de venituri similare să 
se plătească impozite similare, 
eliminîndu-se situațiile anor
male existente în prezent cînd, 
pentru aceeași sursă de venit, 
diferite categorii de populație 
plătesc impozite diferite. Sis
temul de impozite și taxe plă
tite de populație poate și tre
buie să devină un instrument 
mai activ în promovarea prin
cipiilor echității sociale în 
sfera veniturilor.

Aplicarea măsurilor amintite 
în vederea înfăptuirii mai 
ferme a principiilor socialiste 
de retribuire, perfecționarea 
sistemului de salarizare, in
troducerea impozitului progre
siv pe venituri sînt de natură 
să favorizeze pe oamenii mun
cii cu venituri mai reduse — 
ridicarea nivelului lor de viață 
fiind permanent în atenția 
partidului și guvernului.

O altă problemă care face 
obiectul preocupării conducerii 
partidului și statului este ra
ționalizarea cheltuielilor valu
tare necomerciale, reducerea 
lor la strictul necesar.

Analiza cheltuielilor efec
tuate în străinătate pentru ac
tivități necomerciale arată că 
în acest domeniu există posi
bilități de economisire a dis
ponibilităților valutare ale sta
tului, luîndu-se măsuri în a- 
ceastă direcție. De asemenea, 
Comitetul Executiv a luat ho
tărîri pentru o mai bună or
ganizare și o mai judicioasă a- 
preciere a oportunității și ne
cesității unor deplasări în 

străinătate, pentru reducerea 
numărului membrilor delega
țiilor și revizuirea cuantumu
lui diurnelor ce se plătesc a- 
cestora cu ocazia deplasări
lor peste graniță. Este de da
toria tuturor ministerelor și 
organelor centrale să se pre
ocupe în continuare de econo
misirea rezervelor valutare 
ale țării, să vegheze ca acti
vitatea noastră în exterior să 
se realizeze, la un nivel cali
tativ ridicat, cu cheltuieli cît 
mai mici.

Una din problemele sociale 
care fac, de asemenea, obiec
tul preocupărilor partidului și 
statului este aceea a dispro
porțiilor în venituri, prove
nite din activități ilicite, din 
practicarea speculei de către 
o serie de indivizi și, mai ales, 
din infracțiunile comise în 
dauna avutului obștesc. Exis
tă oameni ce provoacă indig
narea îndreptățită a cetățeni
lor prin aceea că cheltuiesc 
incomparabil mai mult decît 
pot cîștiga prin muncă cinsti
tă, decît le oferă funcția pe 
care o ocupă în ierarhia so
cietății. Fără îndoială că ve
niturile suplimentare pe care 
le obțin aceștia sînt însușite 
prin încălcarea normelor ce 
caracterizează relațiile sociale 
în orînduirea noastră, prin le
zarea principiilor eticii socia
liste și a intereselor general* 
ale poporului.

Pentru lichidarea unor ase
menea surse de îmbogățire ne
cinstită, și mai ales a furtului 
și delapidărilor din averea sta
tului, pentru împiedicarea ori
cărui fel de înavuțire în afara 
muncii prestate în folosul so
cietății sînt necesare întărirea 
și perfecționarea activității or
ganelor noastre de justiție și 
de miliție, precum și sporirea 
rolului opiniei publice în viața 
socială, creșterea vigilenței și 
combativității oamenilor mun
cii, dezvoltarea diferitelor for
me de control obștesc.

Una din cele mai importante 
îndatoriri ale partidului și sta
tului, ale fiecărui cetățean este 
apărarea avutului obștesc, păs
trarea integrității partimoniu- 
lui nostru socialist — singura 
bază a bunăstării materiale, a 
progresului și civilizației na
țiunii noastre socialiste. In a- 
celași timp, statul are obliga
ția de a apăra pe cetățeni îm
potriva speculei, furtului, de a 
apăra și garanta proprietatea 
personală realizată prin 
muncă.

Paralel cu activitatea de 
preîntîmpinare, descoperire și 
sancționare a infractorilor din 
avutul statului, a celor care 
trăiesc de pe urma speculei și 
a altor activități ilicite, Comi
tetul Executiv propune pro
mulgarea de către Marea Adu
nare Națională a unei legi în 
baza căreia să se poată exer
cita controlul provenienței a- 
verilor dubioase. Potrivit a- 
cestei legi, persoanele care 
sfidează prin modul lor de 
viață masa cetățenilor ce tră
iesc din muncă cinstită vor 
putea face obiectul unui con
trol al societății în vederea 
justificării veniturilor de care 
dispun. Cei ce nu vor putea 
justifica proveniența sumelor 
pe care le cheltuiesc vor trebui 
să plătească statului un impo
zit reprezentînd 80 la sută din 
aceste sume, iar cei care se 
dovedește că au frustat statul 
vor fi deferiți justiției. Noi 
considerăm că aceasta este o 
măsură echitabilă, corespun
zătoare spiritului de dreptate 
al societății socialiste, menită 
să stăvilească tendințele de în
călcare a normelor noastre so
ciale, să combată goana după 
o viață ușoară, fără muncă, să 
evite apariția disproporțiilor 
nejustificate în nivelul de trai 
al populației.

Iată, tovarăși, un șir de mă
suri de ordin social pe care le 
preconizează Comitetul Execu
tiv în cadrul preocupării per
manente a partidului nostru 
pentru perfecționarea societății 
socialiste, a relațiilor dintre 
oameni, pentru aplicarea în 
-viață a principiilor de dreptate 
și echitate socială, proprii 
orînduirii noastre socialiste.

Procesul complex al desă- 
vîrșirii construcției socialismu
lui, al creării condițiilor pen
tru trecerea treptată spre co
munism, presupune nu numai 
dezvoltarea ascendentă a ba
zei tehnico-materiale a socie
tății, ci și lichidarea unor for
me de organizare socială ne
rațională, îndepărtarea fermă 
a tarelor moștenite din trecut, 
continua purificare morală a 
vieții sociale, asigurarea u- 
nei remunerări juste, care 
să stimuleze și să recom
penseze efortul consacrat pro
pășirii patriei. Prin modul 
în care edificăm noua orîn- 
duire în țara noastră, prin 
priceperea și consecvența cu 
care știm să dezvoltăm demo
crația socialistă — care oferă 
poporului posibilitatea partici
pării la guvernarea țării, la e- 
laborarea și înfăptuirea poli
ticii ei interne și externe — 
prin fermitatea cu care pro
movăm și aplicăm nobilele 
idei ale umanismului socialist, 
ale dreptății și echității so
ciale, noi demonstrăm în prac
tică superioritatea societății e- 
liberate de exploatare. Prin tot 
ceea ce facem urmărim să a- 
sigurăm condiții pentru pro
movarea a tot ce este mai va
loros în societatea noastră, 
pentru afirmarea nestingherită 
a tuturor capacităților uma
ne, pentru punerea pe primul 
p'an, ca suprem criteriu de a

preciere a omului, a muncii 
și creației entuziaste închinate 
societății, patriei.

Un rol important în desfășu
rarea acestui vast și complex 
proces de perfecționare socia
lă revine organelor și organi
zațiilor de partid și de stat, 
centrale și locale, comuniști
lor, tuturor oamenilor muncii 
din patria noastră. Ei trebuie 
să vegheze cu strășnicie la 
traducerea în viață a politicii 
partidului și statului, la apli
carea neabătută a legilor ță
rii, la generalizarea în sînul 
societății a concepției de via
ță comufiiste. Numai astfel 
vom asigura perfecționarea 
continuă a noilor relații de 
producție, vom nutea realiza 
cu adevărat idealul măreț de 
a face din orînduirea noastră, 
cea mai dreaptă, mai nobilă 
și mai umană societate din 
cîte a cunoscut vreodată is
toria.

Socialismul trebuie să evolue
ze continuu, bazîndu-se pe vizi
unea avansată a clasicilor 
marxism-leninismului, a gîn- 
ditorilor umaniști ai trecutu
lui, adaptîndu-se condițiilor 
contemporane ; el trebuie să 
se afirme ca orînduirea celei 
mai largi democrații, a celui 
mai profund umanism social, 
a unor relații de înaltă etică 
între membrii societății, în 
stare să asigure posibilități 
nelimitate pentru înflorirea 
deplină și multilaterală a per
sonalității umane, pentru crea
rea omul* societății comu
niste.
Stimați tovarăși,

La ordinea de zi a plenarei 
noastre se înscriu și unele pro
bleme actuale ale activității 
economice, unele măsuri legate 
de înlăturarea efectelor sece
tei, de asigurarea îndeplinirii 
în bune condiții a prevederilor 
planului și realizarea venitu
lui național prevăzut.

După cum se știe, în primă
vara acestui an, unele zOne 
agricole ale țării — Cîmpia 
Dunării, Oltenia, Dobrogea și 
sudul Moldovei — au fost bîn- 
tuite de seceta care s-a pre
lungit timp îndelungat și care 
în parte mai dăinuie și astăzi. 
Pe baza indicațiilor condu
cerii partidului și guvernului 
au fost luate măsuri de com
batere a consecințelor secetei, 
măsuri care au dat rezultate 
deosebit de pozitive. Totodată, 
după cum ați luat cunoștință, 
s-a întocmit un plan special, 
prevăzînd acțiuni și măsuri 
suplimentare în vederea înlă
turării urmărilor economico 
pe care le creează reducerea 
producției agricole.

Doresc să remarc în fața 
plenarei că țărănimea, meca
nizatorii, inginerii și tehni
cienii, organele și organizațiile 
de partid și de stat, răspun- 
zînd chemării Comitetului 
Central și guvernului, au des
fășurat o muncă neobosită, 
pătrunsă de înalt patriotism, 
au asigurat efectuarea unui 
important volum de lucrări 
agricole pentru preîntîmpina- 
rea și înlăturarea efectelor 
determinate de secetă. Ca ur
mare a măsurilor luate, a 
muncii intense depuse, precum 
și a îmbunătățirii, în ultima 
perioadă, a situației umidității 
în cea mai mare parte 
a țării, starea de vegetație 
a culturilor s-a ameliorat. 
Avem asigurată producția a- 
gricolă necesară aprovizionă
rii normale a populației cu 
produse agroalimentare, pre
cum și a industriei cu mate
rii prime agricole. Aceasta 
dovedește superioritatea agri
culturii noastre socialiste, ca
pacitatea ei de a face față u- 
nor situații grele, rolul deose
bit pe care îl are întărirea 
bazei tehnico-materiale a a- 
griculturii, căreia partidul și 
statul nostru îi acordă o aten
ție deosebită.

Amintindu-ne ce consecințe 
a avut asupra agriculturii 
noastre seceta din perioada 
1946—1947, ne dăm seama ca
re ar fi fost situația astăzi, 
dacă nu am fi avut agricultu
ra cooperativizată, dacă nu 
am fi asigurat mecanizarea 
muncilor agricole, dacă nu am 
fi dispus de o cantitate mai 
mare de îngrășăminte. Tot
odată, aceasta demonstrează 
e dată mai mult cît de greșit 
a fost că nu s-a realizat pla
nul de irigații și de produce
re a îngrășămintelor prevăzut 
în cincinalul trecut. Dacă am 
fi avut acum un milion de 
hectare de teren irigat, dacă 
am fi avut îngrășămintele 
prevăzute să fie produse în 
1965, situația ar fi fost incom
parabil mai bună, am putea 
spune chiar că nici nu am fi 
resimțit efectele secetei.

Doresc, tovarăși, să apreciez 
în fața plenarei efortul depus 
de clasa muncitoare, de toți 
lucrătorii din industrie pen
tru realizarea utilajelor nece
sare agriculturii, precum și 
activitatea rodnică desfășura
tă de oamenii muncii din in
dustrie pentru compensarea, 
prin rezultatele superioare ob
ținute în creșterea producției 
industriale, a efectelor econo
mice ale secetei. Sîntem la 
jumătatea anului ; mai avem 
o perioadă lungă în care, prin 
măsurile prezentate în fața 
plenarei, putem înlătura con
secințele negative create de 
reducerea producției agricole. 
O deosebită atenție trebuie a- 
cordată valorificării tuturor 
rezervelor existente în agri
cultură. Este necesar să se a- 
sigure exploatarea, la întrea
ga capacitate, a tuturor sis
temelor de irigație în funcțiu

ne. iar acțiunea de masă pen
tru întreținerea culturilor să 
fit continuată rn toate județe
le țării.

Mai mult ca oricînd, în acest 
an, organele și organizațiile de 
partid, organele agricole, toți 
lucrătorii din agricultură au 
îndatorirea de a pregăti și des
fășura în mod exemplar recol
tarea, transportul și depozita
rea cerealelor intr-un termen 
scurt și fără pierderi. Aceeași 
grijă trebuie să fie acordată 
strîngerii, păstrării și gospodă
ririi chibzuite a furajelor în 
toate unitățile, pentru a asigura 
hrana animalelor. O deosebită 
importanță are adoptarea mă
surilor necesare pentru ca, în 
toate județele, șeptedul să fie 
menținut și sporit, potrivit pre
vederilor de dezvoltare a zoo
tehniei.

O preocupare neslăbită a or
ganelor de partid și de stat, 
a tuturor unităților agricole 
trebuie să o constituie realiza
rea fondului de stat de produse 
agricole, îndeplinirea obliga
țiilor asumate pnin contracte.

Pentru realizarea unei cît 
mai mari producții agricole 
în acest an, este necesar să în- 
sămînțăm, în culturi duble cu 
porumb și furaje, circa un mi
lion de hectare, precum și o 
suprafață suplimentară de 25— 
30 mii ha cu legume în culturi 
duble și succesive, iar în toam
nă o suprafață cît mai mare de 
culturi protejate în solarii. 
Aceste sarcini trebuie privite 
ou tot simțul de răspundere 
de fiecare cooperativă agri
colă de producție și fermă de 
stat, de fiecare cooperator și 
lucrător din agricultură. In a- 
cest sens, este necesar ca fie
care întreprindere agricolă de 
stat, fiecare cooperativă să-și 
întocmească un plan de însă- 
mînț&ri suplimentare. Trebuie, 
de asemenea, ca și pe supra
fețele țăranilor cu gospodării 
individuale să se facă însămîn- 
țări suplimentare pentru creș
terea producției de legume și 
pentru asigurarea furajelor ne
cesare creșterii animalelor.

Lucrătorii din întreprinderile 
agricole de stat, din fermele 
agricole sunt chemați să facă 
totul pentru a smulge părnîn- 
tului maximum de roade, pen
tru a spori rapid producția de 
păsări și animale în vederea 
satisfacerii cerințelor de apro
vizionare cu produse agroali- 
mentare. De asemenea. în 
fața țăranilor cooperatori 
stă sarcina de a-și valo
rifica întreaga energie și 
pricepere pentru folosirea tu
turor posibilităților de creștere 
a producției vegetale și ani
male, de sporire a contribuției 
la fondul central. O datorie de 
onoare revine în aceste îm
prejurări specialiștilor din a- 
gricultură, mecanizatorilor ; ei 
trebuie să fie în fruntea ac
țiunii patriotice de combatere 
a efectelor secetei, să militeze 
activ pentru efectuarea tuturor 
muncilor agricole pe baza re
gulilor științei agrotehnice.

Trebuie să menționez că în 
aprovizionarea populației cu 
legume se manifestă unele de
ficiențe — și acestea nu atît 
ca rezultat al secetei, pentru 
că prin măsurile luate cea mai 
mare parte a suprafețelor cul
tivate cu legume a fost irigată, 
ci datorită nerespectării con
tractelor de către unele coo
perative, deficiențelor în acti
vitatea organelor de contrac
tare și achiziție, faptului că nu 
s-a^ aplicat așa cum trebuie 
hotărîrea Comitetului Executiv 
privind stabilirea prețurilor 
plafon la produsele agricole. 
Din aceste cauze, cu toate că 
există o cantitate mulțumitoa
re de produse agricole, pe 
piață se mențin prețuri mari, 
atît la producătorii particulari, 
cît și la organizațiile de stat. 
Comitetele județene, primii-se- 
cretari, care sînt și președinții 
consiliilor populare județene, 
primarii orașelor trebuie să a- 
corde cea mai mare atenție a- 
provizionării populației, pre
cum și nivelului prețurilor 
produselor agricole desfăcute 
la piață de organizațiile de stat 
și de producători.

Avem toate posibilitățile ca 
prin munca întregii noastre ță- 
rănimi, a tuturor lucrătorilor 
din agricultură, să facem ca 
efectele secetei din primăvara 
acestui an să fie cît mai puțin 
resimțite în economia naționa
lă. să asigurăm creșterea pro
ducției agricole, satisfacerea 
cerințelor societății și ridicarea 
veniturilor țărănimii.

Situația dificilă creată anul 
acesta în agricultura țării 
noastre, ca urmare a secetei, a 
scos încă o dată în relief im
portanța deosebită pe care o 
are crearea unui amplu sistem 
de irigare. Aceasta a demon
strat încă o dată însemnă
tatea muncii pentru înde
plinirea planurilor de iri
gații elaborate de partid 
și de stat în cadrul actualului 
cincinal, precum și necesita
tea suplimentării sarcinilor 
prevăzute, astfel încît pînă în 
1970 suprafața totală irigată să 
fie depășită.

In momentul de față, rea
lizarea acestor prevederi este 
una din îndatoririle funda
mentale ce stau în fața noas
tră în domeniul agriculturii. 
Paralel cu aceasta ne preocu
păm de elaborarea unui pro
gram de irigații pe o perioa
dă mai lungă. Comitetul E- 
xecutiv a hotărît să se elabo
reze un program de irigații 
pină in 1975, care să prevadă 
realizarea unei suprafețe iri
gate de circa 3 milioane de 

hectare. Este necesar, tovarăși, 
să luam încă de pe acum mă
suri pentru pregătirea proiec
telor și planurilor de .irigații, 
pentru asigurarea utilajelor, 
să începem neîntîrziat o se
rie de lucrări care să ne per
mită să înfăptuim cu orice 
preț această sarcină. Numai 
astfel vom avea siguranța că 
în orice condiții de climă vom 
putea obține, producția agrico
lă necesară aprovizionării 
populației, satisfacerii nevoilor 
economiei.

Dezvoltarea mai departe a 
economiei, a societății, în ge
neral, depinde în mare mă
sură de crearea condițiilor ca 
agricultura să ofere produc
ții permanente, stabile. Intru- 
cît problema irigațiilor este o 
sarcină națională de cea mai 
mare importanță, trebuie să 
facem apel la toți cetățenii pa
triei pentru a-și aduce con
tribuția la această vastă acti
vitate de interes social.

Poporul nostru a realizat 
multe lucruri minunate, în e- 
fortul pentru refacerea și dez
voltarea economiei, după eli
berare, prin muncă volunta
ră. Și acum vom putea rea
liza irigarea acestei mari su
prafețe pe care ne-o propu
nem și pe care o cere dezvol
tarea economiei noastre, dacă 
vom mobiliza țărănimea, tine
retul nostru entuziast, clasa 
muncitoare, întregul popor ca, 
în orele libere, să-și aducă 
aportul patriotic de muncă la 
lucrările pe care le presupu
ne această operă națională. E 
o necesitate imperioasă dic
tată de însăși evoluția socie
tății noastre socialiste. Va tre
bui să mobilizăm în această 
acțiune și forțele noastre ar
mate. care, făcînd și instruc
ție, dar și muncind, contribuie 
la întărirea forței noastre e- 
conomice și, dacă vreți, a în
săși capacității de apărare a 
țârii. Făcînd această mobiliza
re, înfăptuind acest program, 
creăm premisele ca agricultu
ra noastră să asigure poporu
lui, economiei o producție sta
bilă în orice condiții.

In același timp tovarăși, 
pentru ca efectele unei even
tuale diminuări a veniturilor 
în agricultură să nu aibă re
percusiuni negative asupra în
tregii economii, este necesar 
să luăm măsuri energice pen
tru mobilizarea mai accentua
tă a resurselor din celelalte 
ramuri și, în primul rînd, din 
industrie, în scopul creșterii 
suplimentare a producției .și 
realizării venitului național 
planificat. După cum ați văzut, 
analizele efectuate pînă în 
prezent de ministerele econo
mice au identificat posibilita
tea obținerii unui plus de pro
ducție în acest an în valoare 
de peste 4 miliarde lei. Este 
necesar să intensificăm efor
turile pentru a depăși sarcini
le de producție, atît în ramu
rile care produc pentru satis
facerea consumului intern, cît 
și în cele care lucrează pentru 
nevoile exportului, bineînțeles 
la produsele care au desface
rea asigurata. Să nu producem 
sub nici un motiv pentru a 
mări stocurile.

Rezultatele bune obținute 
pînă în prezent în creșterea 
producției industriale, precum 
și perspectivele de depășire a 
planului în toate ramurile e- 
conomiei naționale învederea
ză rezervele mari de care dis
pune industria noastră socia
listă, posibilitățile largi pe 
care le oferă pentru sporirea 
cantității de bunuri materiale, 
pentru creșterea produsului 
social și a venitului național.

în aceasta se exprimă cu 
putere rolul conducător pe 
care industria îl joacă în ca
drul întregii economii națio
nale, aceasta confirmă juste
țea politicii de industrializare, 
a eforturilor depuse de partid 
și de stat în vederea dezvoltă
rii tuturor ramurilor indus
triei la nivelul tehnicii . mo
derne, a perfecționării muncii 
de conducere și planificare a 
economiei. Faptele ne întăresc 
convingerea că orientarea spre 
ridicarea continuă a nivelului 
industriei noastre reprezintă 
calea asigurării progresului 
multilateral al țării, a crește 
rii venitului național și a ridi
cării nivelului de viață al tu
turor celor ce' muncesc.

In scopul îmbunătățirii ba • 
lanței de plăți externe, se im
pun o serie de măsuri pentru 
creșterea producției destinate 
majorării exportului, pre
cum și reducerea importu
lui, pentru înlocuirea unor 
produse ■ prevăzute să fie im
portate cu produse create în 
interior. Depunînd eforturi 
pentru a asigura înlocuirea u- 
nor produse agroalimentare pe 
care nu le vom mai putea ex
porta în cantitățile prevăzute 
cu produse industriale în va
loare similară, vom asigura ca 
efectele secetei din acest an să 
nu producă perturbații asupra 
economiei în ansamblu, asu
pra balanței de plăți, -asupra 
îndeplinirii prevederilor fun
damentale ale planului de dez
voltare. Trebuie să facem to
tul pentru a nu renunța la rea
lizarea programului de dezvol
tare a industriei, inclusiv la 
importul de utilaje, îndeosebi 
la cele complexe, pentru că 
orice renunțare sau amînare 
a îndeplinirii unor sarcini pre
văzute în planul acestui an. 

ar avea repercusiuni asupra 
întregului cincinal.

într-o serie de unități eco
nomice există mari resurse de 
creștere a producției prin folo
sirea intensivă a capacităților 
de producție și utilizarea judi
cioasă a materiilor prime, ma
terialelor și a forței de muncă, 
prin reducerea consumurilor 
specifice și, îndeosebi, a con
sumurilor de metal, lemn, 
combustibil, materiale de con
strucții și altele. Trebuie luate 
măsuri energice pentru utili
zarea la maximum a tuturor 
mijloacelor fixe, pentru redu
cerea stocurilor de materii 
prime, creșterea vitezei de ro
tație a fondurilor, mobilizînd 
în circuitul economic valorile 
materiale de care dispun în
treprinderile.

O sarcină de seamă a acti
vității noastre economice este 
continuarea eforturilor pentru 
ridicarea gradului de renta
bilitate în toate sectoarele și 
ramurile. în economia națio
nală se mențin încă 232 între
prinderi care își încheie acti
vitatea cu pierderi, iar la peste 
1 100 produse nu se recupe
rează cheltuielile de producție. 
După încheierea primului se
mestru, toate ministerele și în
treprinderile, cu sprijinul or
ganelor și organizațiilor de 
partid, trebuie să analizeze în 
colegii, în comitetele de di
recție, rezultatele obținute pe 
linia rentabilizării activității e- 
conomice și să elaboreze mă
suri concrete pentru creșterea 
eficienței economice a fiecă
rei întreprinderi și fiecărui 
produs, pentru reducerea chel
tuielilor de producție și crește
rea productivității muncii. Tre
buie să asigurăm îndeplinirea 
sarcinii stabilite de Comitetul 
Central ca pînă la sfîrșitul a- 
nului să lichidăm pierderile 
planificate — această stare de 
lucruri economică anormală.

După cum cunoașteți, acțiu
nea de organizare științifică 
a producției și a muncii, con
cepută în contextul preocupă
rilor generale ale partidului 
pentru îmbunătățirea condu
cerii și planificării economiei 
naționale, a avut un puternic 
efect mobilizator asupra oame
nilor muncii, a cadrelor de 
conducere și specialiștilor ; ea 
a stimulat inițiativa acestora 
în descoperirea și fructificarea 
rezervelor existente în între
prinderi. Unele ministere au 
slăbit însă, în ultimul timp, 
preocuparea pentru organiza
rea rațională a producției și a 
muncii în întreprinderi, în sec
ții, la locul de muncă, o serie 
din studiile și măsurile sta
bilite anul trecut nefiind puse 
în aplicare. Organizarea pe. 
baze moderne a producției și' 
a muncii trebuie să constituie 
un proces neîntrerupt, de 
căutare permanentă a celor 
mai potrivite soluții tehnico- 
economice pentru ridicarea 
eficienței fiecărei întreprin
deri.

Realizarea integrală și cu 
înaltă eficiență a investițiilor 
rămîne în continuare o pro
blemă esențială, o condiție ho- 
tărîtoare a dinamismului eco
nomiei noastre. Analiza înde
plinirii planului de investiții 
pe acest an evidențiază — 
comparativ cu anii trecuți — 
o serie de rezultate pozitive. 
Cu toate acestea, în realizarea 
planului de investiții persistă 
neajunsuri serioase.

Avînd în vedere ponderea 
însemnată a noilor obiective 
în realizarea planului cincinal, 
ministerele, întreprinderile, or
ganizațiile de construcții-mon- 
taj au datoria ca, pe baza ana
lizei stadiului fiecărui obiectiv, 
a fiecărui șantier, să ia măsuri 
hotărî te pentru a recupera în 
cel mai scurt timp rămînerile 
în urmă, pentru a asigura in
trarea în funcțiune, la para
metrii proiectați, a tuturor 
capacităților prevăzute în plan.

Una din lipsurile care se 
mențin în domeniul investiții
lor o constituie practicarea 
unor soluții constructive prea 
scumpe, supradimensionarea 
suprafețelor construite. Tre
buie combătută și lichidată 
mania gigantismului la reali
zarea unor construcții indus
triale, agricole și social-cultu- 
rale, dispersarea clădirilor pe 
terenuri întinse, asigurîndu-se 
elaborarea unor proiecte și so
luții constructive cît mai eco
nomicoase.

Mă voi referi la un exem
plu care nu e poate cel mai 
elocvent, dar arată ce se poa
te face în această direcție. In 
ultima vreme la construcția 
unor complexe pentru îngră- 
șarea porcilor s-a obținut o 
reducere de 4 ori a suprafe
ței pentru aceeași capacitate, 
ba chiar pentru capacități 
mai mari. Din discuțiile avute 
recent cu specialiștii și cu to
varășii care lucrează în agri
cultură, s-au găsit posibilități 
ue a continua reducerea cos
tului investițiilor și creșterea 
capacității de îngrășare ?n 
astfel de complexe. După li
nele calcule. în spațiile con
struite sau în curs de con
struire vom putea îngrășa in 
plus peste 400 000 de porci, cu 
economii de cîteva sute de 
•nilioane lei.

Trebuie să spunem că, deși 
am votat de curînd o lege 
pentru protecția pămîntului 
agricol, unii tovarăși nu-și 
pun întrebarea de unde luăm 
pămîntul atunci cînd propui*! 
extinderea pe suprafețe mari 
a noilbr construcții. Tendința 
spre gigantism impune și risi
pă de pămînt și cheltuieli de 
investiții inutile, iar cîteoda- 
tă, datorită distanțelor prea 

mari, între diferitele elemen
te constitutive ale unei între
prinderi economice, îngre 1- 
aează chiar buna desfășurare 
a activității.

O problemă deosebit de im
portantă care stă în centrul 
atenției conducerii de partid 
și de stat este satisfacerea in 
continuare a nevoilor de locu
ințe ale întregii populații. Re
zolvarea în condiții tot mai 
bune a acestei însemnate pro
bleme sociale impune crește
rea ritmului construcției de 
locuințe, asigurarea într-un 
termen mai scurt a unui vo
lum sporit de spațiu locativ, 
în acest scop, la Comitetul 
Executiv s-a stabilit elabora
rea unui plan de măsuri pen
tru construirea mai multor 
tipuri de locuințe. Este nece
sar să se elaboreze proiecte 
și pentru locuințe ieftine, ca
re să fie realizate mai rapid 
și cu cheltuieli mâi mici, ceea 
ce va da posibilitatea să satis
facem într-o mai mare măsu
ră cerințele populației și să 
asigurăm condiții ca oamenii 
muncii să găsească locuințe 
cu chirii mai mici. Pretutin
deni în lume se construiesc 
tipuri diferite de locuințe. în
tre care unele cu spațiu și 
confort mai redus. Constrn. 
țiile mai ieftine pot asigura 
condiții bune de locuit și. în 
același timp, ne pot permite 
să rezolvăm într-o peri
oadă mai scurtă problema 
locuințelor — problemă so
cială deosebit de importantă. 
Sperăm ca în scurt timp să 
avem proiecte de locuințe care 
să coste începînd de la 20 dc 
mii de lei apartamentul pînă la 
circa 50 de mii, prevăzînd și 
tipuri de circa 30 de mii de lei, 
și de circa 40 de mii de lei, co
respunzător cerințelor oameni
lor cu venituri diferite. Este 
necesar ca încă din anul viitor 
să putem trece la realizarea 
acestui program, în așa fel ca 
să putem construi în loc de 
60 000 apartamente, cît e pre
văzut în plan, peste 120 000.

Avem de îndeplinit, tovarăși, 
sarcini de mare răspundere în 
vederea asigurării ritmului 
înalt de creștere a economiei 
stabilit de Congresul al IX-lea, 
realizării obiectivelor prevăzu
te în domeniul ridicării nivelu
lui de trai al oamenilor mun
cii. Acum, la mijlocul anului, 
putem aprecia că mersul înde
plinirii planului se desfășoară 
în condiții bune, avem toate 
posibilitățile pentru îndeplini
rea și depășirea sarcinilor de 
dezvoltare a economiei pe anul 
1968.

Organele și organizațiile de 
partid, organizațiile sindicale și 
de tineret trebuie să desfășoare 
o largă muncă politică și or
ganizatorică pentru mobili
zarea maselor de oameni ai 
muncii din industrie și agri
cultură, din celelalte sectoare, 
la activitatea consacrată înde
plinirii și .depășirii planului.

Sîntem convinși că muncito
rii, țăranii, intelectualii, oame
nii muncii din toate domeniile 
de activitate vor înțelege în 
mod just problemele care se 
pun în fața economiei noas
tre în acest an, vor primi așa 
cum se cuvine apelul partidu
lui și guvernului de a face 
tot ce depinde de ei pentru 
contracararea efectelor secetei 
nu numai în sfera producției 
agricole, ci pe ansamblul eco
nomiei naționale, pentru asigu
rarea îndeplinirii tuturor sarci
nilor economice pe acest an, 
pentru înfăptuirea mărețului 
program de dezvoltare multila
terală a patriei, elaborat de 
Congresul al IX-lea.

Stimați tovarăși,
Plenara Comitetului Central 

a dezbătut proiectul nc-ului 
Cod Penal care va fi su
pus aprobării Marii Adu
nări Naționale. Acest im
portant document al noii 
noastre vieți sociale va a- 
vea, fără îndoială, o in
fluență deosebit de favorabilă 
asupra întăririi legalității, asi- 
gurînd respectarea intereselor 
vitale ale societății, precum și 
a drepturilor și libertăților 
garantate de Constituție fie
cărui cetățean. Aplicarea nou
lui Cod Penal va contribui la 
promovarea puternică în în
treaga viață socială a norme
lor socialiste, la perfecțio
narea raporturilor dintre oa
meni, la afirmarea tot mai 
consecventă a concepției de 
viață a clasei muncitoare, a 
partidului comunist, la dez
voltarea democrației noastre 
socialiste.

întregul complex de măsuri 
preconizat de Comitetul Exe
cutiv și supus dezbaterii ple
narei Comitetului Central de
monstrează consecvența cu 
care conducerea partidului în
făptuiește hotărîrile Congre
sului al IX-lea și ale Confe
rinței Naționale, asigură mer
sul înainte al societății noa
stre. Acesta reprezintă o ex
presie elocventă a creșterii 
continue a rolului conducător 
al partidului nostru în socie
tate, a îndeplinirii înaltelor 
îndatoriri ce-i revin față de 
clasa muncitoare, de popor, 
față de destinele patriei noa
stre socialiste.

Fără îndoială că toți oame
nii muncii — care văd în parti
dul nostru conducătorul lor 
încercat, exponentul fidel al 
intereselor lor vitale — nu-și 
vor precupeți energia și pu
terea de muncă pentru' reali
zarea noilor sarcini ce ne stau 
în față, vor înfăptui neabătut 
politica marxist-leninistă, ve
rificată de viață, a Partidului 
Comunist Român,



PAGINA 4 SCiNTEIA TINERETULUI

Printre multele anecdote care circulă în Corund, se 
numără și cea pe care v-o relatăm succint mai jos — 
și ale cărei semnificații se circumscriu perfect în aria 
valorilor spirituale corundene. Se spune că primul om 
cu care s-a întîlnit Cristofor Columb după ce a debar
cat în America, ar fi fost un corundean.

— încotro ? l-ar fi întrebat Columb, surprins, sesizînd 
că nu avea de-a face cu un băștinaș.

— înapoi, acasă.
Așadar, America fusese deja „descoperită"...
Oricum, pasiunea călătoriilor i-a caracterizat dintot- 

deauna pe corundeni. Nu este, de aceea, un element 
de surpriza, faptul că cei mai tineri locuitori ai Co- 
rundului — elevii — au făcut din această pasiune o în
deletnicire organizată, științifică. Redăm, mai jos, cî
teva secvențe din serialul pe care îl realizează membrii 
cercuiui turistic de la Liceul din Corund.

„Orice călătorie, afară de c°a 
pe jos, e, după mine, o călătorie 
pe picioare străine ; a avea la 
fndemînă cupeaua unui tren, 
roatele unei trăsuri sau piciorul 
unui cal, înseamnă a merge șe- 
zînd și a vedea ce ți se dă, nu 
însă și tot ce ai voi". Cuvintele 
aparțin unui mare îndrăgostit 
de frumusețile naturii patriei, 
pasionat călător și scriitor — 
Calistrat Hogaș. A trecut, desi
gur, timp de atunci, s-au per
fecționat mijloacele de trans
port, dar cuvintelor nu le-a scă
zut valabilitatea dimpotrivă, 
pentru că ele înmănunchează o 
idee, pe cît de generoasă și im
portantă, pe atît de ispititoare : 
călătoria pe jos. Căci, ce poate fi mai frumos decît străbaterea 
cu pasul a meleagurilor patriei? 
Dezideratul acesta constituie un 
obiectiv central al activității 
cercului turistic din Corund. îm
prejurimile apropiate sau mai 
îndepărtate ale comunei sînt ca
drul în care tinerii fac nume
roase drumeții. De asemenea, 
înseși excursiile mari, de mai 
multe zile, realizate cu autobu
zul sau trenul, au prevăzute 
porțiuni de mers pe jos. Fiecare 
membru al cercului are un car-
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net turistic în care sînt mențio
nați kilometrii parcurși pe jos. 
La 50 km, posesordl primește un 
talon roșu, la 100 km, unul gal
ben, la 200 km — albastru. Cînd 
deține cele trei taloane, care 
simbolizează tricolorul patriei, 
tînărul turist este considerat 
bun cunoscător al frumuseții 
meleagurilor noastre. Cei care 
ating 500 km sînt declarați „tu
riști emeriți" și dintre ei se a- 
leg președinții și vicepreședin
ții cercului. (Fiecare responsa
bilitate, de altfel, în cadrul cer
cului este încredințată pe baza 
kilometrilor parcurși pe jos, a 
experienței tînărului turist). Ac
tualul președinte, Olah Arpad, 
elev în clasa a Xl-a, a parcurs 
pe jos 749 km. Pe urmele lui 
vin Szasz Iuliana cu 721 km, 
JBiro Iosif și Kiss Carol, clasa a 
X-a, cu 500 km și numeroși alții, 
în carnetele cărora sutele de ki
lometri sînt notați cu grijă, în
soțiți de semnătura și ștampila 
direcțiunii. în cei trei ani de 
activitate, membrii cercului au 
parcurs pe jos peste 6 200 km, 
cu care ar putea acoperi distan
ța București — Berlin sau Bucu
rești — Munții Caucaz. La Co
rund există o adevărată concu
rență pentru acumularea de ta
loane, un prestigiu pentru fie
care elev să se apropie de titlul 
suprem înainte de absolvirea 
•colii.

Vînt, furtună de zăpadă, 
scrîșnet. Minus 30 de grade. 
Munții, în jur, vuiesc din în
cheieturi. Natura se dăruie în 
toată profunzimea sălbăticiei 
sale. Și, totuși, în imensitatea 
albă și fulguită răzbate 
subțire, dar persistent, dunga 
de lumină. Te-apropii, și nu
mai ciocnirea cu obiectul îți 
dezvăluie forme și contururi, 
altfel de nedistins pe albul 
imaculat al zăpezii. Și dacă 
îți pleci și urechea anume, 
deslușești șoapte. EmoțieI 
Vorbesc zăpezile ?...

Da, este cît se poate de e- 
xact. Cu un singur corectiv: 
vorbește cineva de sub ză
pezi. Este tot glas corundean, 
Dar cum s-au întâmplat lu
crurile ? Pe după-amiaza de 
ianuarie opt schiori luau 
muntele pieptiș. Suiș greu, 
cu vîntul în față. Seara i-a 
prins la Firtuș — 15 km. de 
Corund. în scurt timp, însă, 
hotărîrea fusese luată și fie
care își cunoștea sarcinile, li
nii pregăteau materia primă, 
aflată din abundență, alții 
construiau. în două ceasuri 
s-a înălțat, după exemplul 
laponilor, un iglou, — căsu
ță de zăpadă. în liniștea di
năuntru, la lumina felinare
lor, temerarii turiști au citit 
în noaptea aceea rom,anul 
„Robinsonul lumii ghețuri
lor" de Stanislavski, trăind 
aevea farmecul aventurii. 
După un somn odihnitor, a 
doua zi s-au avîntat din nou 
cu schiurile pe pantele mun
telui. Robinsonii corundeni 
își amintesc și astăzi, cu e- 
moție și satisfacție, de noap
tea aceea „polară", unică. în 
planurile lor mai recente am 
descoperit astăzi acțiuni me
nite să reediteze, iarna vii
toare, noi „robinsoniade".

PRIN MUNȚI ȘI VAI
Colindăm coridoarele liceului. 

La fiecare pas te întîmpină — 
alături de ceramica populară ex
pusă cu gust pe pereți — 
nouri, hărți și fotomontaje 
vorbesc despre activitatea 
tică ce se c------„-------- .
revista școlii poartă titlul 
munți și văi”. Ai impresia certă 
că turismul domină timpul liber 
al elevilor.

Cercul turistic înființat aici, la 
Corund, județul Harghita — din 
inițiativa tînărului profesor de 
geografic TIBERIU BEDER, di
rector al liceului — funcționea
ză din anul 1965.

Desigur, începutul a fost mai 
dificil. Numărul celor pasionați 
de turism era restrîns.

— Mai exact spus, ne mărtu
risește tovarășul Tiberiu Beder, 
cercul a început cu 15 elevi din

pa-
care

iSpre activitatea turis- 
desfășoară aici. însăși 

,Prin

pretendent la insigna și ecusonul 
cercului. învață, în acest 
orientarea în natură (după 
solă, harta, azimut, semne 
rale), cunoaște și respectă 
nescrise ale drumeției, (un 
cent deosebit cade aici pe cu
noașterea acordării primului a- 
jutor), își aduce contribuția la o- 
biectivele urmărite de cerc. După 
îndeplinirea acestor condiții, tî- 
nărul devine membru activ, deși 
festivitatea de primire are loc 
mult mai tîrziu, o dală pe an, la 
deschiderea festivă a anului șco
lar turistic. Acesta are loc la vîr
ful Saca, situat la 30 km distan
ță de Corund. La fiecare înce
put de septembrie membrii cer
cului fac o excursie aici. Mai în- 
tîi are loc o scurtă trecere în re
vistă a activității desfășurate pe 
vară și anunțarea acțiunilor pen-

timp, 
bu- 

natu- 
legile 

ac-

excursii mari, în circuit, de cu
noaștere a țării. Și totul, în func
ție de vîrsta și cunoștințele ele
vilor. Stabilită în dezbatere co
lectivă, fiecare excursie are un 
itinerar și un scop bine precizat, 
urmărindu-se cu consecvență ca
racterul instructiv-educativ, re
creativ. Iată, de pildă, cum a 
fost organizată o excursie de 6 
zile la Cluj, în vacanța de pri
măvară. Au fost studiate mai 
întîi toate aspectele de interes 
istoric, economic, cultural pe ca
re le prezintă Clujul Au fost 
procurate prospectele muzeelor, 
date în legătură cu obiectivele 
economice și monumentele mai 
importante. Pentru cîtva timp, 
cercul turistic a fost abonat la 
ziarul județului Cluj. A fost în
tocmit, astfel, itinerariul și pla
nul pe zile și ore al excursiei.
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din Corund
Azi, vă prezentăm o experiență valo
roasă, aparținind Cercului de turism 

de la Liceul din Corund
clasele a IX-a — a Xl-a, care, 
dincolo de pasiune, nu aveau 
prea multe cunoștințe de turism. 
Astfel, primele noastre eforturi 
au fost îndreptate spre inițierea 
acestora, atragerea și a altor e- 
levi, tinzînd la generalizarea a- 
cestei activități. Cei 15 elevi au 
constituit nucleul viitoarei preo
cupări care a cuprins apoi în
treaga școală.

Și directorul Beder, el însuși 
tînăr și pasionat pentru turism, 
povestește. Ideile, experiența s-au 
cristalizat pe parcurs, au ieșit din 
practică. Revăzînd retrospectiv 
lucrurile, ai în față tabloul com
plet și armonios al unei îndelet
niciri permanente, despre care 
niciodată cuvintele nu vor putea 
exprima totul. La ora actuală, 
cercul numără 115 membri „le
gitimați", din cei 265 elevi ai li
ceului, împărțiți în două serii: 
35 în clasele IX—XI și 80 în cla
sele V—VIII. Aceștia constituie 
„motorul" întregii activități tu
ristice din școală. Pentru că și 
ceilalți elevi fac excursii, iau par
te la drumeții, concursuri de ori
entare turistică, focuri de tabără 
etc. dar nu sînt încă membri ai 
cercului. Intrarea în cerc înseam
nă un adevărat examen. Prima 
condiție : 50 km parcurși pe jos, 
în etape, alături de membrii cer
cului, care au astfel prilejul să-1 
inițieze și să-1 verifice pe viitorul

tru noul an școlar. Urmează „bo
tezul" celor care, între timp, au 
trecut haremurile pentru a de
veni membri plini. Se pun între
bări, se fac recomandări. Apoi 
toți membrii cercului se culcă cu 
fața la pămînt, ținîndu-se strîns 
de mîini, și strigă de trei ori ura 
pentru noul primit, care se află, 
în aceeași poziție, așezat între 
președintele cercului și directorul 
școlii. In cinstea celor primiți se 
aprind apoi focuri de tabără, se 
dau spectacole artistice, se orga
nizează jocuri distractive și con
cursuri.

Tot la fiecare început de an 
elevii din Corund au o dată a- 
nume, cînd aniversează înființa
rea cercului. Acest eveniment are 
ca punct central organizarea u- 
nei excursii pe itinerariul primei 
drumeții realizate atunci, în 1965 
de cerc. Cîntecul, voia bună și 
evocarea însoțesc totdeauna a- 
ceastă sărbătoare.

în viața școlii, cercul turistic 
și-a cîștigat o autoritate bine me
ritată. El este cel care recoman
dă trasee, întocmește hărți, mem
brii lui fiind totdeauna solicitați 
ca ghizi ai excursiilor făcute de 
diverse clase. La baza întregii 
activități turistice stă principiul 
succesivității. Mai întîi, drumeții 
în împrejurimi, de o zi, două, a- 
poi, concentric, se trece la „de
pistarea" altor meleaguri, pînă la

Din cei 70 de elevi înscriși în 
excuisie, nu toți erau membri ai 
cercului. Dar fiecare cunoștea 
dinainte totul în legătură eu a- 
ceastă excursie. Zilele drumețeav 
pe ftinerarii de interes general. 
Serile și le-au petrecut la spec
tacole. Au avut loc apoi acțiuni 
diferențiate, după preferințe : 
membrii cercului literar s-au în
tîlnit cu scriitori clujeni, cei ai 
cercului artistic, cu artiști,

iar turiștii ,,de profesie" au 
participat la o drumeție în 
jurul orașului, condusă de 
dr. loan Xantus, un specia
list în materie. Impresiile au ră
mas pe peliculă, în jurnalele cer
cului, dar mai ales în mintea și 
inima fiecărui participant. Anul 
trecut, elevii au parcurs itinera
riul răscoalei de la Bobîlna^ au 
vizitat muzee. Cu nerăbdare este 
așteptată excursia din această va
canță de vară, al cărei itinerariu 
a fost de mult stabilit. Ideea care 
stă la baza ei este „Unirea — 
desăvârșirea ființei naționale a 
poporului român". Prima oprire 
— Alba Iulia, locul unde se con
centrează o bună parte din evo
luția istorică a poporului nostru. 
Mai departe, vor zăbovi la Blaj, 
în centrul cultural al Școlii Ar
delene, și vor asculta pe Cîmpia 
Libertății ecoul adunării popu
lare din anul 1848. Apoi la Șe- 
limbăr, Curtea de Argeș...

O problemă controversată a 
constituit-o și aici, dar mai ales 
în alte locuri cunoscute de re
porter — latura financiară. Cum 
a rezolvat-o cercul turistic al Li
ceului Corund ?

Cele șapte corturi pe care le 
are școala, cu o capacitate de 40 
de persoane, sînt folosite prin ro
tație. Din banii adunați la serbă
rile școlare și din fondul comi
tetelor de părinți se asigură o 
parte a cheltuielilor de transport. 
In drumeții se doarme în fînare, 
iar cînd timpul e frumos își duc 
păturile și dorm în aer liber, în 
jurul focului de tabără.

La ultima vizită făcută la Co
rund, i-am găsit pe elevii turiști 
în febra unor pregătiri anume: 
festivitatea de închidere a anu
lui turistic școlar. Aceasta este o 
nouă tradiție în viața cercului. 
Vor porni într-o dimineață, cale 
de 45 km., spre vîrful Harghita, 
locul desfășurării festivității. Aici 
se va face analiza activității des
fășurate de-a lungul anului, vor 
fi înmînate diplome celor care au 
străbătut pînă la această dată 500 
km pe jos, vor fi felicitați și 
premiați turiștii fruntași. Acțiu
nea, care durează, cu excursie 
cu tot, 5 zile, cuprinde progra
me artistice, 
de orientare 
tabără.

Așadar, la 
rismul este în plină ascensiune. 
Etapă cu etapă, tinerii de aici 
cîștigă experiență, adaugă noi 
elemente tradiției deia formate, 
în același timp, ei sînt gata să 
împărtășească din experiența lor 
și altor colegi dornici să-și însu
șească cît mai bine această pa
sionantă îndeletnicire.

jocuri distractive și 
turistică, focuri de

Liceul Corund tu-

ARPAD OLAH

Le solicităm cîteva impresii 
despre activitatea lor, a cercu
lui. Discutăm numai cu șapte 
dintre ei. Dar fiecare din cei 
115 membri ai cercului ne-ar 
putea spune tot atîtea lucruri 
frumoase chiar mai mult, după 
cum ține să ne asigure Arpad 
Olah, elev în clasa a Xl-a și 
președinte al cercului. Așadar...

ARPAD OLAH: îmi stăruie 
și acum în memorie momentul 
solemn al alegerii mele ca pre
ședinte. Era nu numai încredin-

După cîteva ore de drumeție, sub răcoare de ferigi, la glas 
de izvoare, un popas la cabană înseamnă- mai mult decît o 

invitație

MISTERIOSUL MESAJ 
DE PE VÎREUL PIETROSU

Piciorul calcă agale peste 
stîncă și ierburi. Ochii scru
tează înălțimile sau, pur și 
simplu, distanța mai scurtă 
din față. La un moment dat, 
atenția îți este atrasă de o 
plăcuță înfiptă ciudat, într-un 
loc în care, în nici un caz, 
nu distingi o eventuală des
coperire. Te apropii. Desci
frezi inscripția: „Pe aici a 
trecut cercul de turism al Li
ceului Corund 1“ Privești în 
fur. Nimic deosebit. Dimpo
trivă, iarba e cît se poate de 
veselă, pămîntul nebătătoiit. 
Și dacă n-ai cercetat cu o- 
chiul turistului, și n-ai obser
vat alături o groapă cu cenu
șă, peste care sînt încrucișate 
două crenguțe uscate (semn 
că focul a fost stins bine la 
plecare), nici un alt indiciu 
nu arată că aici s-a făcut un 
popas. Și, totuși, popasul a 
avut loc. La plecare, însă, te
renul a rămas la fel de cu
rat. Pentru că este în tradi

ția tinerilor turiști, corundeni 
ca locurile pe unde trec să 
rămînă la fel de curate, de 
ospitaliere, pentru ca și cei, \ 
ce vin după ei să se bucure 
la fel de deplin de frumu
sețile naturii. Legile nescri
se ale drumeției constituie 
pentru fiecare din membrii 
cercului cuvînt de ordine. De 
altfel, încă înainte de a de
veni membru al cercului, la 
verificarea pe care ți-o tac 
ceilalți colegi, trebuie să știi 
cum se aprinde și se sting» 
un foc în pădure, cum tre
buie să te comporți în dife
rite momente ale drumeției, 
într-un cuvînt, cum trebuie 
să respecți natura. Corundenii 
și-au făcut din aceasta o pre
ocupare de bază, tar inscrip
ția întâlnită acolo, pe vîrful 
Pietrosu (ca, de altfel, la toate 
locurile de popas ale cercu
lui) e o dovadă a atitudinii 
civilizate a elevilor din Co
rund în întîlnirile cu natura.

am ajuns la o asemenea cotă, 
înseamnă că se află 
și eforturile mele. E 
ție, alături de eare 
recompensă este de

DUKA ARPAD, clasa a IX-a, 
vicepreședinte • „Multe locuri 
pe care le-am străbătut în dru
mețiile noastre poartă numele 
unor membri destoinici ai cer
cului. Colegii au botezat un re
per cu numele meu : „Pomul lui 
Duka". A fost trecut și pe hartă. 
Aceasta înseamnă pentru mine

topite aici 
o satisfac- 
orice altă 
prisos".

și eu. Deși nu mai pusese schiu
rile în picioare die 18 ani (este 
olar și muncește mult), a fost 
tot timpul neobosit, trăind ală
turi de noi momente de tine
rețe".

NAGY ILEANA, clas?, a 
Xl-a : „M-au impresionat 
dcauna forțele naturii. La Sea
ca am văzut cel mai frumos vul
can stins din Europa. Cui să 
mulțumesc pentru aceasta. dac& 
nu cercului turistic?".

NAGY CĂTĂLINA, clasa a

PREȘEDINTELUII BIKO IOSIF
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SAU 
DEMITIFICAREA LEGENDEI

Mă angajez să nu precu
pețesc nici un efort pentru 
buna reușită a activității 
cercului nostru turistic.

Mă angajez, alături de voi, 
să continuăm și să îmbogă
țim experiența și tradițiile 
frumoase ale cercului.

Promit să mă reîntorc, cu 
pasul și cu gîndul, în acest 
loc, în care stăruie ecourile 
munților ce îmbrățișează a- 
clamațiile voastre.

Mă angajez...
Răsună crestele, se cutre

mură arborii, clipește o gea
nă de stea. în jur, fete gra
ve, atente. Chipuri brăzdate, 
lumini și umbre, de flăcările 
înalte ale focului de tabără. 
Cuvintele jurămîntului im
presionează puternic. Un 
„ura" din zeci de piepturi, și 
noul președinte este purtat 
pe brațe. încep cîntecele, se 
leagă dansul. Veselia devine 
generală.

...Așa se aleg președinții 
cercului turistic. Ritualul se
desfășoară, din 2 în 2 ani 
toamna, la 15 km de Corund, 
pe Stîncă Siclodului. Are loc, 
pentru aceasta, o deplasare 
specială. Membrii cercului 
își iau, mai întîi, rămas’ bun 
de la fostul președinte, care 
în acest an absolvă școala. 
E analizată, cu acest prilej, 
activitatea acestuia și i se 
înmînează daruri. Noul pre
ședinte, propus pe baza ce
lei mai bogate experiențe tu
ristice, este discutat și votat. 
Urmează, apoi, depunerea 
jurămîntultii de către acesta, 
de pe o stîncă anume, profi
lată pe cerul înserării. In 
cinstea lui are loc un ade
vărat spectacol. Noaptea și-o 
petrec acolo, haiducește, în
tre stîncă și cer, la cumpăna 
apelor, în murmur de stea și 
zvon de frunză bătută 
dunga vîntului.

La cîțiva kilometri de co
mună se văd urmele unei ce
tăți — Firtuș. Pe marginea 
prăpastiei, o stîncă are asemă
narea unui cal. Localnicii îi 
spun Calul Alb. Legenda zice 
că aici ar fi locuit o nimfă 
care iubea un flăcău din sat. 
în fiecare noapte, acesta ve
nea la cetate pe un cal alb. 
Nimfa îl ajuta să treacă în 
zbor cu calul peste prăpastie, 
dar o dată, pe timp de fur
tună, calul și călărețul s-au 
prăbușit, transformîndu-se în 
stîncă. De atunci, pe vreme 
rea, Calul Alb se întunecă, iar 
sub seninul cerului răzbat 
semne de viață — acesta fiind 
mesajul dramei petrecută în 
vremurile îndepărtate.

Unul din itinerariile cercu
lui a fost stabilit de aceea în 

această direcție, scopul fiind

explicarea științifică a feno
menului. Enigma a fost dez
legată. La locul unde sînt 
ruinele cetății (punct de ob
servație construit de daci), 
stâncile sînt alcătuite din an- 
dezit combinat cu diferite mi
nerale. Din cauza fenomene
lor exogene, roca vulcanică 
din care se compune Calul 
Alb s-a transformat la supra
față în caolină. Caolina se în
tunecă pe vreme ploioasă, 
pentru că absoarbe umezeala 
din atmosferă.

Numeroase alte „enigme" 
au fost dezlegate prin inter
mediul turismului. In același 
timp, în colecția cercului s-au 
acumulat, mărturie, diverse 
exemplare de piatră și roci, 
granit, bazalt, aragonit, cao
lină etc.

VETERANII FAC
MĂRTURISIRI

țarea unei răspunderi, ci un le- 
gămînt pe care-1 făceam în fața 
tovarășilor mei, a legilor ne
scrise ale drumeției. în tot ceea 
ce am întreprins de atunci în
coace, am căutat să nu mă abat 
de la legămîntul făcut. în mă
sura în care am reușit, pot să 
vorbească colegii mei".

BIRO IOSIF, clasa a X-a, vi
cepreședinte : ..în calea pasiunii 
noastre nu rezistă nici o piedi
că. Drumeția, atît vara cît și 
iarna, ziua și noaptea. Și dacă

sporirea eforturilor pe care le 
depun în activitatea noastră tu
ristică".

MOLNAR DIONISIE, clasa a 
IX-a : „Ce m-a impresionat mai 
mult ? întoarcerea dintr-o ex
cursie pe schiuri, cînd, nemai- 
cunoscîndu-se drumul 
zăpezii abundente, am 
ne orientăm singuri".

SZASZ IULIANA. 
Xl-a : „M-am bucurat 
tr-o dimineață, taică-meu mi-a 
spus : în excursia de azi merg

datorită 
reușit să
clasa a 
cînd, în-

X-a : „Țin un jurnal, perma
nent, în care o bună parte • 
ocupă impresiile călătoriilor 
realizate cu cercul turistic. Vi
sul meu cel mai deosebit la a- 
ceastă dată este ca în acest jur
nal să pot nota impresii dintr-« 
excursie făcută în munții Ro- 
dope. în Caucaz. sau la peșteri
le din Iugoslavia. Si cîndva. • 
voi face !".

Subscriem fără comentarii, 
ca și dumneata, desigur, tinerd 
cititor.

ACEL LICĂR NEASTIMPĂ
RAT DIN PRIVIRE

rețineți: Ghersa, 
Valea Rebei, Năsăud, Rebi- 
șoara, Comolau, Reti, Lisnău, 
Ozun, Sf. Gheorghe, Cluj. Și: 
Aita Mare, Căpeni, Ilieni, Co
rund. Sînt puncte nodale în 
biografia tânărului profesor 
de geologie-geografie TIBE- 
JUU BEDER, director al Li-

cetilui din Corund și anima
torul principal al activității 
turistice. Fără nici o exage
rare, Tiberiu Beder a înce
put să practice turismul de 
la... 2 ani. „Taică-meu era în
vățător și pasionat călător și 
vînător. Rareori stăteam 
mult de 2—3 ani într-un 
Maică-mea și cu mine îl 
mam. Cînd m-am făcut 
mare îl întovărășeam în 
pedițiile lui vînătorești.

mai 
loc. 
ur
mai 
ex- 

.Așa 
mi s-a format pasiunea pen
tru turism, așa am rămas sta
tornic vasal al călătoriilor^.*

Aceasta i-a hotărît și mese
ria : geologie-geografie. Facul
tatea a urmat-o la Cluj. De 
atunci a lucrat doi ani la Aita 
Mare ca profesor. „Am bătut 
cu pasul împrejurimile pe o 
rază de zeci de kilometri. 
Apoi../' Apoi, ca și tatăl, îm
boldit de același demon al 
călătoriei, a ajuns la Căpeni. 
încă un tui de 2 ani prin 
Ilieni și a poposit, din 1964, 
la Liceul din Corund. In vre
mea aceea, nu exista o preo
cupare deosebită pentru tu» 
ritm la Corund, Și dacă M»

tăzi există ce există — totul 
se datorește neastâmpăratului 
profesor.

L-am privit atent pe Tibe
riu Better. Sub părul ușor 
vășlt scăpărau doi ochi, 
pi ins, din ce în ce mai 
prins, rotunjiți pe o geană 
orizont. Și simțeam cum 
căperea în care discutam 
pierdea treptat forma, cum 
răsărea iarba pe masă și se 
apropiau de noi contururi de

ră- 
a- 
a- 
de 
în- 
își

SZASZ IGUANA NAGY ILEANA NAGY CATALINAMOLNAR DIONISIE

UM SALUT PENTRU
De fapt, puteam renunța la deplasarea făcută la Corund.

„COLEGII DE BREASLĂ1
Am 

aflat, însă, mult prea tîrziu — acolo, la despărțire — despre ce 
este vorba. Ceea ce ai parcurs pînâ aici, tinere cititor, puteai 
foarte bine afla și fără această deplasare a noastră de documen
tare. Fiindcă acolo, la Corund, subsemnații s-au întîlint cu „co
legi de breaslă”, cronicarii cercului turistic, veritabili gazetari. 
Reportajele lor le-am descoperit în jurnalele de excursie, în pa
ginile revistei școlii. Iată, spre edificare, o mostră : „Sîntem la 
2 305 m., pe vîrful Pietrosu. Trăim un sentiment ciudat de înăl
țare. Avem impresia că sîntem în cel mai înalt punct al pămîn- 
tului. în jur numai creste acoperite cu zăpadă. Sub noi, așezări 
domoale ș1 irizările soarelui în oglinda lacurilor glaciale. Cu ini
ma ușurată de mîndria învingătorului nrivim din piscuri. Rămî-

nem statornici iubitori ai munților". însemnarea aparține CĂ
TĂLINEI NAGY. Ca ea sînt încă mulți. pasionați de călătorie 
și scris, care au acoperit pagini întregi de veritabil jurnal turis
tic, Și dacă pînâ acum însemnările lor nu au fost cunoscute pu
blicului, aceasta se datorește modestiei și exigenței acestor tineri 
„gazetari”. Ne-am despărțit, însă, cu promisiunea că, pe viitor, 
ne vor relata despre excursiile pe care le va face cercul turistic 
și cu asigurarea din partea noastră că articolele lor își vor găsi 
loc în coloanele ziarului. Așadar, succes — și așteptăm !

Pagină realizată de 
CORNEL POGACEANU, 

TON ANDRFTTĂ
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Datorii... uitate
'Am în față un document — o 

minută „încheiată la 27 octom
brie 1966, la Sfatul popular al 
orașului regional Oradea în pro
blema..." Prezenți — nici mai 
mult nici mai puțin de 13 dele
gați ai diferitelor întreprinderi 
și instituții interesate. Subiectul 
acestei largi întruniri — și la ce 
nivel ? — este... o sală de sport.

Să explicăm lucrurile :
Cum — necum s-au trezit 

niște inși că ar trebui schimbată 
destinația cunoscutei Săli de 
sport Dihamo din Oradea, ur- 
mînd ca în spațiul ei să se insta
leze atelierele mecanice pentru 
întreprinderea de utilaje Centro- 
coop. Termen de execuție: 20
decembrie 1966. In schimb fos
tul Sfat popular al orașului se 
angajează să dea, pentru activi
tatea sportivă, pînă la data de 1 
noiembrie o sală din strada Vlă- 
deâsa care avea altă destinație. 
Trei pagini de enumerări a celor 
15 reprezentanți din partea celor 
9 organe de conducere locală 
printre care: Sfatul popular oră
șenesc (tov. Unița Petru, vicepre
ședinte, Kiss Ladislau, șeful ser
viciului G.S.A., Korodi Ioân șe
ful secției gospodărie comunală);

întreprinderea de utilaje „Cen- 
trocoop" (tov. Dombi Vicențiu, 
director, Letca Dumitru, inginer 
șef) ; O.C.L. produse industriale 
(Kim Ladislau, director) ele., 
etc...

Foarte bine, mă gîndesc, iată 
că și la Oradea după ce în pe
rioada 1949—1967 au fost des
ființate 13 baze sportive, s-au 
li s-a dat altă întrebuințare fură 
a pune la dispoziția sportivilor 
altele în loc, tovarășii din con
ducerea organelor locale și-au 
dat seama că nu se mai poate 
proceda și de această dată la fel. 
De aceea, s-au angajat să respec
te legalitatea în vigoare și atunci 
cînd interesele majore cer în lo
cul unei baze sportive care se 
dezafectează scopului, primind 
altă destinație, să asigure alta îh 
loc. Au înțeles tovarășii că spor
tivii orădeni pentru a reveni la 
valoarea performanțelor ce le a- 
veau cu ani în urmă la fotbal, 
box, baschet, lupte, ciclism etc. 
trebuie sprijiniți.

Cum și-au respectat angaja
mentul tovarășii de la Oradea ? 
Care a fost valoarea cuvîntului 
lor întărit prin semnătură ? Iă- 
tă-l.

Sala de sport Dinamo a fost 
luată și a primit destinația con
form celor stabilite. Cît privește 
Sala din strada Vlădeasa ce tre
buia să fie dată în loc, nu s-a 
realizat nimic. Absolut nimic. Și, 
culmea, de întreagă această isto
rie nu se interesează nimeni, 
faptul că zeci, sute de sportivi 
din oraș nu pot să-și desfășoare 
actlvitățiîle comeptiționale și de 
instruire, nu deranjează pe ni
meni. Tovarășii au uitat sail ml 
cunosc ce spun legile țării. Le 
reamintim în special celor de la 
Consiliul popular municipal si 
județean, care sînt principalii 
angajați în respectarea legisla
ției în tigoare, îndeplinirea an
gajamentelor cu privire lă protec
ția și condițiile în care se pot 
dezafecta bazele sportive. De a- 
ceea cităm, spre aducere aminte, 
din H.C.M. privind unele măsuri 
pentru aplicarea legii nr. 29 din 
29 dec. 1967 cu privire la dez
voltarea activității de educație 
fizică și sport.

„Desființarea unei baze spor
tive în condițiile prevederilor 
legii rir. 29 din 29 decembrie 
1967 se va putea efectua numai 
cu asigurarea construirii 
alte baze sportive în locul 
supuse desființării, în câre 
titularii de investiții care 
desființarea bazei sportive

Simultanul de șah 
prin corespondență 

al „Scînteii tineretului41

I
i

Unul contra 60 J
MUTAREA A VIII-A A ECHIPELOR REPREZENTATIVE 
„ȘI MUTAREA A IX-A A MARELUI MAESTRU INTER

NAȚIONAL, FLORIN GHEORGHIU I

Budapesta
Sesiunea grupului de lucru

al partidelor comuniste

și muncitorești

„SĂ POȚI TINE TOTDEA
UNA FRUNTEA SUS tl

Gutinul, muntele considerat 
unul din perlele turistice ale 
Maramureșului, și-a întîmpi- 
nR. oaspeții cu podoaba sa de 
Jbrtlzi impunători. Au rămas la 
fel de puternic înfipți in pă
mînt de pe timpul lui Pintea 
— erou nemuritor al acestor 
meleaguri, a cărui „masă“ (o 
lespede de piatră spălată de 
ploaie) e și acum un loc de 
popas istoric. Și-au fluturat 
cetina crengilor în semn de 
salut. Și-acum sînt părtași la 
tot ceea ce concepe, pe imen
sul portativ al muncii, cînte- 
cul șantierului. O sută de bri
gadieri, elevi ai Grupului 
școlar minier din Baia Mare, 
constituiți în brigada 1 Mara
mureș, aflați în acest punct de 
lucru al șesului Baia Sprie- 
Slghetul Marmației, u into
nează, în acompaniament de 
târnăcoape și lopeți, pe o sin
gură și răscolitoare voce. Vo
cea dăruirii, a abnegației tine
reștii pusă in slujba unor no
bile țeluri.

Și scriu cei o sută de tineri 
de aici, asemenea celorlalți o 
sută de cealaltă parte a Gu- 
tinului, noi și emoționante file 
în croiiicâ mâramureșeană a 
muncii voluntar-patriotice, a 
mereu vibrantului, „hei-rup**, 
consemnează în primele pa
gini eroismul brigadierilor pe 
șantierul Salva Vișeu. Cu fie- 
are an care a trecut de a- 

tunci tinerii maramureșeni au 
adăugat noi fapte, noi succese 
la această tradiție. Tinerii 
muncitori, țărani, elevi, stu- 
denți, intelectuali, funcționari 
au participat activ la ridicarea 
unor obiective industriale, so- 
dal-culturale, edilitare, la în
frumusețarea localității din 
cuprinsul județului nostru. 
Stabilirea șoselei Baia Sprie- 
Sighetul Marmației ca șantier 
al tineretului a găsit un larg 
ecou In rlndul a numeroși 
tineri din Bala Mare> Satu 
Mare, Baia Sprie, Vișeul de 
Sus. între cei peste 800 de ti
neri organizați în brigăzi de 
muncă voluntar-patriotlcă ce 
vor lucra pe acest șantier pri
mii sînt cei o sută de elevi la 
Grupul școlar minier.

Printre ei distingem în a- 
ceastă zi de muncă figura u- 
nui om matur. Este Ion Ofrim, 
brigadier de acum 20 de ani. 
Și-a însoțit fiul, pe Llviu, pe 
șantier. „Mă bucur pentru co
piii noștri. Au răspuns la fel 
ca noi la chemarea nobilă

pentru înfrumusețarea patriei. 
Retrăiesc acum iii mijlocul lor 
atmosfera și emoțiile de d- 
tunci, și nu poți să nu te simți 
și tu tînăr văzindu-i cit de ho- 
tărîți sînt să înfrunte orice di
ficultate. Prezența lor este nu
meroasă și ca părinte, cei de 
vîrsta noastră toți tie simțim 
părinți, nu poți avea satisfac
ții mai mari ca atunci cind 
vezi cum mîinile lor harnice 
creează noi frumuseți. Llviu 
Ofrim nu este singUrul fiu al 
unui brigadier de acum 20 de 
ani. Tatăl lui Alexandru Pop 
a lucrat la Salva Vișeu doi ani 
de zile. Tatăl lui Dătiuț Vân-

SCRISORI 
DE PE

ȘANTIERE
cea sau fratele lui Dorotei Cotu 
ăit muncit tot la Salva Vișeu. 
Minări 
vestesc 
țiile in 
„Acum, 
btlîtăți, 
după ce a făcUt o scurtă recu
noaștere a șantierului. Lucră
rile la care participăm nU ne 
cer eforturi deosebite. Dar 
chiar dacă am avea de învins 
greutăți mult mai mari nu 
vom da înapoi. Am venit pe 
șantier ca să adăugăm efortu
rile noastre muncitorilor care 
construiesc această șosea. Apoi 
avem o înaltă datorie: să fim 
la înălțimea brigadierilor de 
acum 20 de ani și a acelora 
care se află acum pe alte șan
tiere. Principalul este să pu
tem ține totdeauna fruntea 
sus.

Gîndurile lui Pop sînt ala 
tuturor. Firește, încrederea a- 
cordată îi emoționează. Mai a- 
les pe Sever Pașca. Pentru el, 
ultimele săptămîni au trecut 
greu. Cînd a auzit de consti
tuirea brigăzilor dorea să se 
înscrie dar nu era utecist. 
Iată totuși că momentul so
lemn al primirii în U.T.O. s-a 
petrecut de cîteva... zile. Avea 
de acum dreptul să devină 
brigadier și cere să fie înscris 
pe listele Grupului școlar mi
nier. La Sosirea autobuzului la 
punctul de lucru l-am căutat

de descendența lor po- 
colegilor despre condi- 
care se lucra atunci, 
sînt cu totul alte posî- 
Spune Alexandru Pop

zadarnic. A reapărut abia 
după ce oaspeții au părăsit 
șantierul, înapoiridu-se în oraș.

Pe șoseaua care va lega 
Baia Sprie de Sîghetul Mar- 
mației, a început asaltul. Prin
tre brazii înalți șoseaua se 
strecoară pe lingă văi adinei, 
tîrnăcoapele lovesc îndîtjit. 
Camioanele transportă neîn
trerupt pămînt. Muntele vu
iește de 100 de hei-rup-uri. De 
pe părteă cealaltă a Gutinu- 
lui, la Giulești, îtlcă 100 de e- 
levl de la școlile din Sighetul 
Marmației au început și ei ur
cușul spre culmi, rivniild fie
care să ajungă cît mâi repede 
sus, pe platoul din vîrf, unde 
tnasa lui Pintea, 
ploile secolelor, 
parcă un îndemn.

unei 
celei 
scop 
cer 

____ ___ __ :f. _ vof 
prevedea în plănui de investiții 
indicatorii necesări“.

„Proiectarea și executarea de 
baze sportive în scopul înlocuirii 
Unor asemenea obiective desfiin
țate se va asigura cel ptițin la 
dimensiunile, capacitatea și nu
mărul de elemente componente 
ale bazei desființate de către or
ganele care propun aceasta".

„Art. 13. Bazele sportive care 
Sînt folosite în alte scopuri decît 
pentru activitatea de educație fi
zică și sport și care pot fi utili
zate, vor fi redate, acestei acti
vități lă cererea Consiliului Na
tional pentru Educație Fizică și 
Sport, în termen de cel mult 1 
fiii de lă data cererii".

Atît și nimic mai mult 1 Cine 
are urechi...

Prof. GH. VLĂDICĂ

Primul tur în „Cupa 
orașelor tîrguri"

Copenhaga,

spălată de 
le adresează

I. RUSU

MiercUri, la t . . 
a abut loc tragerea la sorți a 
noii ediții a „Cupei orașelor 
tîrgtlri** la fotbal. La această 
competiție pârticipă și două 
echipe românești. In primul 
tur, programat să se dispute 
între 1 septembrie și 9 oc
tombrie, Rapid va juca cu 
OFK Belgrad sau Partizan 
Belgrad, iar F.C. Argeșul va 
întîlni echipa portugheză Lei- 
xoes Porto.

TIMIȘOARA : 8. e 6 x d 5 
TIMIȘOARA : 9. C c 3 x d 5
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CONSTANTA : 8. C b 8 — fc 6 
CONSTANTA : 9. N c 1 — a 3

SUCEAVA : 8. e 7 — 
SUCEAVA : 9. 0—0 (rocada 

mică)

CLUJ: 8. Dd8 —
CLUJ : 9. f 2 — f 3

La 18 iunie s-a deschis la 
Budapesta o sesiune a grupului 
de lucru însărcinat cu pregătirea 
materialelor pentru consfătuirea 
partidelor comuniste și muncito
rești.

După cum sîntem informați, 
Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar a a- 
dresat Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român invi
tația de a participa la activitatea 
acestui grtip de lucru. Răspun- 
zînd acestei invitații și consecvent 
hotărîrii de a-și aduce contribu
ția la organizarea unei consfătuiri 
internaționale care să favorizeze 
atenuarea surselor de încordare 
din mișcarea muncitorească și să 
reprezinte un aport real la nor
malizarea relațiilor dintre parti
dele frățești, la cauză unității lor, 
Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român a decis să tri
mită la Budapesta reprezentanții 
săi, că observatori. în această ca
litate participă la lucrări tovarășii 
Ștefan Voicu, membru al C.C. al 
P.C.R., redactor șef al revistei 
„Lupta de clasă", și Andrei Ște
fan,

Secției internaționale a C.C. al 
P.C.R.

Așâ cum a subliniat în repe
tate rînduri, Partidul Comunist 
Român acordă o atenție deosebită 
necesității ca la întâlnirile și lu
crările pregătitoare, cît și la 
consfătuirea internațională, să nu 
fie atacate, condamnate sau bla
mate partide frățești prezente sau 
nu la aceste întîlniri — conside- 
rînd aceâsta de cea mai mare 
importanță pentru realizarea unui 
schimb liber și democratic de pă
reri între păi tide egale în drep
turi, pentru crearea de condiții 
care să facă posibilă o participa
re cît mai largă la consfătuirea 
internațională. Trimiterea la ac
tualele lucrări de la Budapesta a 
unor observatori constituie expre
sia poziției consecvente a Parti
dului Comunist Român de a face 
totul pentru ca problemelor miș
cării comuniste să li se găsească 
soluții corespunzătoare interese
lor cauzei coeziunii mișcării co
muniste, a hotărîrii sale de a-și a- 
duce contribuția la unitatea par
tidelor comuniste și muncitorești.

prim-adjunct al șefului (Agerpres)

COMUNICAT

Cum circulați în vacanță
i

Sud, guvernele celor două (ări 
au hotărît să stabilească relații 
diplomatice la rang de amba
sadă.

CRAIOVA : 8. 0—0 (rocada 
mică)

CRAIOVA : 9. D d 1 — e 2
BRAȘOV : 8. C g8 
BRAȘOV: 9. Cd4 —

Rapid învingător
Pe stadionul Giulești s-a 

disputat ieri prima „manșă" 
a finalei campionatului in
ternațional feroviar de fot
bal dintre echipele Rapid 
București și Lokomotiv So
fia. Fotbaliștii români âu

dorința uriei mai bune cu
noașteți reciproce și a dezvol
tării colaborării dintre Republi
ca Socialistă România și Repu
blica Populară a Yemenului de

„prima"
obținut victoria cu scorul _,
3—1 (2—0), prin punctele 
rharcate de Seceleanu, Co- _ 
dreanu și Lupescu Pentru ■ 
oaspeți a înscris Bonev. Re- ■ 
turul se va desfășura lă 26 
iunie la Sofia.

de 8
Lucrătorii serviciului de cir

culație de la miliția jUdețe-iriă 
Mureș folosesc un mijloc efica
ce pentru prevenirea acciden
telor în vacaiiță. Cu aparatul 
de filmat mascat. au surprins 
aspecte ale încălcării regulilor 
de circulație de către pietoni în 
împrejurimile școlilor din mu
nicipiul Tg. Mureș. Filmul, în
soțit de Ufl comentariu educa
tiv, a fost proiectat în școlile 
din localitate. Au ăvUt ocazia

Să tragă concluzii toți elevii 
dar și uhele cadre didactice 
care fiind reținute pe peliculă, 
tot din motive de circulație, 
nu au dat în acest sens un e- 
Xemplu pozitiv. Deoarece în 
timpul vacanței circulația ru
tieră crește în interisitate iar 
neglijența poate produce acci
dente grave, filmul va fi pro
iectat în toate taberele de elevi 
din județ.

C. FOGACEANU

Pe primele 5 luni ale acestui 
an, cooperativele agricole de 
prodticție din jiidâțul Teleor
man ăif înregistrat o depășire 
a producției globale de lapte 
cu 14 074 Hectolitri; planul pro
ducției marfă prezintă totuși 
o nerealizare de 5 292 hecto
litri.

De ce ? Căuzele nu sînt 
preă bine cunoscute de orga
nele județene. Ing. Constantin 
Popescu, șeful serviciului 
zdbtehîlic de la Direcția agri
colă județeană Teleormân, 
credo că de vină âr fi con
sumul mare, în Uhele unități, 
de lapte integral în furajarea 
vițeilor și purceilor. Și a- 
ceasta dintr-un motiv de-ă 
dreptul banal. Gălinești și alte 
vreo zece cooperative nu au 
separatoare de lapte. Frăsinet, 
Olteni, cele două cooperative 
agricole din Orbească, „7 No- 
ierttbrie“-Alfexandria — în total 
15 unități au de luni și lurti 
de zile separatoarele defecte. 
Obligația de a le repara revine 
iGlL-ului. Ne întrebăm i 
IQIL-ul Alexandria, chiar 
atîtJ de puțin interesat este în 
realizarea integrală a planu
lui de lapte ?

Dar, dacă pe primele 5 luni, 
planul de lapte a fost reali
zat — așa cum am văzut — 
ce perspective sînt pentru ur
mătoarele 7 luni ?

Opiniile sînt diferite, înși- 
rîndu-se pe o gamă largă de 
la c€i care dau asigurări că

plănui de lăpte vâ fi chiar 
depășit, pînă la cei cate-și 
pun întrebarea dacă nu ar fi 
cazul Să Se rentihțe lă planul 
de lapte pentril â putea 
Scoate vâcile în primăvara 
Viitoare într-0 formă accep
tabilă. Opiniile pornesc toc
mai de la condițiile existente 
actim în fiecare Unitate pen
tru realizarea necesarului de 
furaje.

— Plănui va fi realizat și 
chiar depășit — afirmă ing. 
Aurelia Ghiocel de la C.A.P. 
„Steagul Roșu“-Mereni. Din 
plâhul âflual de 926 hecto
litri, în primul semestru am 
realizat 610 hectolitri. Avem

„Drumul belșugului"-Braga- 
diru, unde se obținuseră 
1 331 litri pe cap de vacă fu
rajată și cei de lă Piatră.

Alții, aflați deja sub plan, 
Gărăgău, Scînteia-Siliștea, Bă
lăci* Scînteia-Drăgânbști, ori 
afirmă că planul nh pOate fi 
realizat ori îți servesc clasicul 
„să vedem".

Cooperatorii de la „16 Fe
bruarie" Orbească, de exemplu* 
care nici pe primele 5 luni nu

raje destule. In toamnă însă, 
au lăsat cocenii pe cîmp și 
nici după aceea n-au prea 
gospodărit ceea ce âu strîns.

Deși aflați în aceeași co
mună cu cei de la „Steagul 
Roșu", cooperatorii de la „30 
Decembrie“-Mereni au greutăți 
serioase în realizarea planului 
de lapte, tocmai datorită 
lipsei de furăje. 50 din cele 
128 hfectăre cu lucernă 
fost prevăzute a fi irigate

ăti

de

în
să

In județul Teleorman:

obține o a două cultură 
furajă îri luncă.

Și îh alte unități am 
tîlnit ifiițiătive câte Vin 
demonstreze că seceta poate 
fi învinsă. Inginera Dalia
Grcsu, de la „30 Decembrie"- 
Cosmești, a luat inițiativa e- 
chilibrărîi balanței furajere, 
între altele și CU 10 totie de 
frunzare. Cooperatorii de la 
„Deztobirea“-Cerveniâ duc pe 
tnâi multe fronturi o adevă
rată bătălie cu seceta. înțele- 
gînd exact situația grea în care 
se află, în parte și datorită 
lor, (în toamnă nu au strîns 
toate furajele) încă de acum 
cîteva luni, cooperatorii au

PRODUCȚIA DE LAP IE AȘIEAPIĂ
șl vom avea furaje suficiente, 
de bună calitate.

Argumente asemănătoare 
au și cooperatorii de la 
„Steaua Roșie» din comuna 
N. Bălcescu care realiza
seră pînă la finele lunii 
mai 1 085 litri pe cap de 
vacă furajată.

au realizat sarcina stabilită 
— doar 670 litri din 793 pla
nificat — ca și cei din Fră- 
sinet, întrevăd puține posibi
lități de realizare a planului. 
De mai bine de 2 luni aceste 
unități nu au nici măcar un kg 
de furaje și sînt nevoite să 
cumpere. Și puteau să aibă fu-

totuși apa lipsește. Lucrările 
la baraj, începute încă în pri
mele luni ale anului 1967* au 
fost multă vreme tărăgănate, 
astfel că apa ploilor din 
toamnă și din zăpezi a fost 
pierdută. Mai gospodar, noul 
inginer, tînărul M. Popescu, 
face acum pregătiri pentru a

CAP COMPAS

SOARELE...
gurată de lumini. Un mare 
cineast documentarist — pe 
nume Joris Ivens — a făcut mai 
default un film intitulat 
„Ploaia". Era un poem vizual 
care își propunea să arate mo
dul diferit în care apa ploii 
cade pe difieritele obiecte, ființe, 
plante. Unde s-o fi aflînd acum 
oare cineastul care va închina 
lin poem soarelui de la Ma
maia ? Al acesttii soare care știe 
să fife liric cînd trece printre 
ramurile Unui copac sub care 
își spun vorbe frumoase Un 
băiat și o fată, care transformă 
nisipul într-o imensă carieră de 
diamante, cate mîngîie atit~ de 
discret trupurile care au călă
torit mii de kilometri pentru a 
îi exacte la întîlnirea care în 
limbaj medical are un nume 
atit ae științific și pretențios : 

*ă helio-marină".
Așternîndu-se peste ființe, 

plante, obiecte, soarele oferă 
zilnic și gratis la Mamaia un 
spectacol feeric. Este ceva în 
genul spectacolelor de sunet și 
lumină. Mai ales lumină. Lu- jnim axeea eare învălwie ho4e-

lurile de sticlă și beton în 
lorile pure ale cerului de vară 
inundat de ultra-violete. Este 
aproape incredibil modul în 
care același soare poate lumina 
atît de divers o frunză, o buclă 
de păr blortd. o buclă de păr ' 
brun, un pahar cti Caberttet de 
Murfatlar sau muscat de Na- 
zarcea, o piersică de Medgidia, 
un ciorchine eu struguri de pe 
dealurile Niculițelultti, o um
brelă colorată, capul melancolic 
ale celui cart își vizează biletul 
de plecare de pe litoral, urma 
pașilor pierduți pe nisip.

Corectăm acul compasului 
după soarele care a ajuns la 
orele calme de amiază. Sîntem 
la Tomis. Măsurăm coordona
tele : 44°H’ latitudine nordică și 
22°48’ longitudine estică față de 
meridianul de la Greenwich. 
Aici e poarta spre lumea largă 
a produselor inteligenței româ
nești care pleacă ambalate în 
lăzi uriașe ce poartă o etichetă 
relativ nouă în peisajul econo
miei mondiale „Made in Roma
nia".Constant* primește

cu-

«oarele

oaretum grăbită. Mai ales 
această oră de vîrf a activității 
sale, căci Constanța nu e numai 
comandamentul vacanțelor la 
mare, ci și Un important oraș in
dustrial. (Dar despre asta vom 
vorbi altădată).

Cbhstănțenii, singurele ființe 
pe care Soarele hu-i aduce la 
numitorul comun al bronzului
— și ei știu să-și poarte cu o 
imensă noblețe, pielea albă — 
semn că aici se muncește iar 
astrul ceresc nu e nimic altceva 
decît o stea de mărime mijlocie, 
nu constituie obiectul cronicii 
mohdene a litoralului, ci al ru
bricilor economice din ziarul 
local. La ora cînd apar aceste 
rîriduri, 35 de nave românești 
se află pe mări și oceane, în di
ferite porturi ale lumii. Petro
lierul „Argeș" se îndreaptă cu 
toată viteza spre portul Chitta
gong Iar cargoul „Eforie" — 
aflat în cea de a 150-a călătorie
— a început descărcarea în por
tul Istanbul a 4 400 tone ciment. 
Trustul de construcții locale ra
portează economii antecalculate 
de 1.5 milioane lei realitate da
torită propunerilor făcute și 
acceptate de la începutul anului 
pînă acum.

Foștii brigadieri constănțeni de 
pe șantierul de muncă toluntar- 
patriotică de la Bumbeștl-Live- 
zeni s-au întîlnit într-o seară, 
pe malul mării, la un foc de 
tabără, depănînd amintiri. ti
nerii brigadieri de ieri sînt as
tăzi oameni în toată firea, con
structori, tehnicieni, ingineri — 
cetățeni de Vază ai orașului caro

In plin sezon estival continuă să 
muncească.

Dincolo de ecotirile muzicii de 
jazz, de lumina sclipitoare a 
neonului și soarele Viu al lito
ralului, e o lume in care oa
menii muncesc, trăiesc ca în 
oricare oraș al țării.

Odată cu soarele roșiatic al 
după-amiezii intrăm în locali
tatea Ia al cărui nume edilii au 
adăugat cele doiiă puncte car
dinale esențiale : nord și Sild. 
Așadar, Eforie, parcul litoralu
lui românesc. Peisajul se 
schimbă, inclusiv cel al mării. 
Țărmul e sinuos, nisipul are 
grăunți mari, rotunzi, plaja e 
în amfiteatru. Lumina soai-elui 
împrumută ceva din calmul ră
coros al umbrei și al verilelui 
clo rotilei. Eforie Nord și Eforie 
Sud sînt stațiunile ideale pen
tru cei care vin să-și caute, să
nătatea căci, la aerosolii marini, 
razele infraroșii, ultravioletele, 
apă intens mineralizată și 
nămolul sapropelic natural a 
adăugat ozonul parcurilor natu
rale.

Ajungem la Mangalia Nord 
— cea mai nouă perlă a litora
lului românesc, cînd soarele se 
pregătește de culcate.

Mangalia Nord, despre care 
arhitecții spun că în viitor va 
detrona supremația Mamaiei — 
dispune de 3 700 locuri, iar, pe 
șantierele care se țin lanț pe 
malul mării, crtesc în fiecare zi 
cu o viteză neîntîlnită încă în 
lumea plantelor tulpinele gra
țioase și robuste ale viitoarelor 
KotelurL

Privim actuala și viitoarea
Mangalie și știm. înțelegem,
Mamaia va avea aici un rival pe 
măsură. Nu o putem totuși trăda 
pe regina Mării Negre. Rivitra 
răsăritului, — Mamaia. Pen
tru a ne lua rămas buh de la 
soațe, facem calea înapoi, ad- 
mirînd apusul de pe terasa ho
telului „Majestic", 
preună Ou hotelurile 
„Riviera", .Metropol", 
și „Minerva" au fost
folosință turismului 
acestea.

care îm- 
„Astoriâ", 
„Mercur" 
dale în 

zilele

Născut mării,
soarele a avut o zi grea. Obosit, m 
se pregătește de culcare în âpelfe H 
limpezi ale lacului Siutghiol,
— străjuit la Orizdrtt de coșurile — 
Înalte și fumeginde ale termo-■ 
centralei electrite Ovidiu. “

Ivit din undele mării și as-» 
cunzîndu-se în cele ale lacului K
— soarele pare aici, la Mamaia,
o născocire a apelor. Poate de ■ 
aceea, nicăieri în lume, soarele, B 
nu le este oamenilor atît de — 
aproape, atît de cald și priete- ■ 
nos, îiitr-un cuvlnt atît de pă- ® 
mîntean — ca la Mamaia.

hotărft să mai facă un efort 
financiar și Mu cumpărat un 
aspersor. Au organizat astfel 
lUcrul, îneît ziuă se udă cu 
aspersorul la grădină, iar 
noaptea 15 hectare cu po
rumb pentru siloz. Copilitul 
porumbului, început de cîteva 
zil4, le-a oferit un nou prilej 
de a economisi furajele din 
depozit. Dînd în hrana ani
malelor tulpinele strînse la 
copilit se economisește zilnic 
cîte 2 tone 
Concomitent 
introducă și 
zăfă* cară
vărde. Toate combinele au

fîn de lucernă. 
au început să se 
vrejuri de ma- 
mai este încă

fost prevăzute 
pentru a se 
pleava. *

Cooperatorii _ „____
Nou“-Videle înăilbzează în a- 
mestec cil paie frunze de 
varză timpurie. Eforturile lor 
în exploatarea tuturor rezer
velor de furaje sînt împie
dicate însă de anumite or
gane silvice. Lor și cooperato
rilor de la Coșoaia le-a fost 
repârtizată pentrti pășunat și 
frunzărb pădurea de la Zăves- 
tru. Dâr pădurarii nu le per
mit să intre în pădure, nici să 
pășuneze și nici să facă frun
zării.

Pe plan județean, au fost 
luate o seamă de măsuri 
pentru a diminua efectele se
cetei. Secara, masă verde care 
nu s-a consumat, a fost în- 
silozată. Irigarea celor 15 000 
hectare de lucernă continuă 
să se efectueze cu toate mij
loacele, ziua și noaptea. S-a 
insistat ca aproape toată lu
cerna să fie depozitată pentru 
fîn. Se urmărește să se 
strîngă, la recoltat, toată 
pleava. Pe terenurile care au 
fost ocupate cu masă verde, 
se ară și se 
acum cultura'' 
țiUnfca va fi 
după eliberarea 
grîne.

Planul de lapte poate 
realizat, dacă în toate unită
țile se vor lua asemenea mă
suri chibzuite de folosire a 
tuturor rezervelor de furaje. 
Direcția agricolă și Uniunea 
județeană a cooperativelor a- 
grifcole de prodiicție Teleor
man au însă datoria de a 
interveni mai energic în aju
torarea unităților.

cu colectoare 
strînge toată

de la „Drum

însămînțează 
a doua, 
continuată 
terenurilor

Ac-
Și 

de

fi

OFICIUL DE SPECTACOLE SI TURNEE ARTISTICE
0. S. T. A.

LA CATEDRĂ
menea cazuri. Plin căsătorie, de 
obicei unele învățătoare sau piO- 
fesoarb reușesc că „prindă** cîteta 
ore la o școală din apropierea o- 
rașuhii cu iiitenflti că mai devre
me sau mai tîrzlu tor ajunge în 
Oraș. La tel șl posturile rezervate 
ne fac mari greutăți: în fiecare 
an ni se trimit alți suplinitori. 
Paradoxal însă, profesori calificați 
proveniți din comunele afiliate o- 
tașului nu pot obține transferul 
în satul natal pentru că toate pos
turile sînt ocupate.

— Eit cred, ne-a declarat pre
ședintele consiliului popular din 
Scheia, DRAGOȘ SERIȚEAN — 
eă greșeala pornește chiar de la

I• • 9 

absolvirea școlii sau facultății, La I 
absolvire ar trebui ca tînărul în
vățător sau profesor să fie trimis ■ 
(așa cum cei mai mulți o cer) în ■ 
comuna lui, între oamenii din 
mijlocul cărora a plecat. Fiihd le
gat de satul în care s-a născut și 
a copilărit, el s-ar dărui cu toată 
pasiunea și răspunderea meseriei 
câ și-a ăias-o. Pe clhd așa...

Oricum, niștd măsuri practice
și imediate se impun. Cu cît pro- ■ 
blema navetismului va fi rezolva- ■ 
tă mai repede, cu atît procesul 
instructiv-educativ destinat for- ■ 
mării noilor generații va avea de ® 
cîștigat.

I
I

prezintă la București la Sala Sporturilor Floreasca în 
zilele de 29 și 30 iunie ora 20 și la Timișoara în 2ilele 

de 27 și 28 iunie
SPECTACOLELE EXTRAORDINARE

VISĂTOARELE... Șl MOBA
după succesele de mare răsunet obținute de Parada Modei 
din Iugoslavia, la Paris, Birmingham și Roma cu cele mai 
noi creații de modele de confecții, tricotaje, încălțăminte 

Iși dau concursul „VISĂTOARELE" cunoscuta formație 
feminină vocaî-lnstrumeiitală de muzică ușoară modernă 
,*BEAT“ 4 fete 4 voci 4- 4 instrumente.

FIECARE BILET DE INTRĂRI? PARTICIPA LA TRA
GERI UESlTRU CÎȘTIGAREA DE OBIECTE DIN MODE
LELE PREZENTĂ TE ÎN PĂRĂDA MODEI.

SE VA ACORDA $1 O EXCURSIE IN IUGOSLAVIA 
Biletele se găsesc la casa O.S.T.A. Calea Victoriei 68—70 

telefon 13.33.75.
Pcnttu spectacolele de la Timișoara biletele se găsesc la 

Agenția Teatrală din localitate.



Bîrlădeanu

MARKO NIKEZICI DESPRE
POLITICA EXTERNA IUGOSLAVĂ

Unite, însoțit 
oameni de

internațional
din apropierea capi-

CUBA. Vedere panoramică 
a Școlii naționale de arte 

din Havana

ÎNEREVEOERILE DELEGAEIEI

SinilHCALE ROMÂNE ÎN ITALIA

în S. U. 4

La convorbirile de la Paris

Impasul se menține
WASHINGTON 19. — Tri

misul special Agerpres, Nico- 
lae Ionescu, transmite : Marți 
seara a sosit la Washington 
Alexandru Bîrlădeanu, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele Consi
liului Național al Cercetării 
Științifice, care, la invitația 
personală a consilierului spe
cial al președintelui S.U.A. 
pentru știință și tehnologie, 
dr. Donald Hornig, va face o 
vizită în Statele 
de un grup de 
știință.

Pe aeroportul 
„Dulles"

talei, oaspetele român și per
soanele care îl însoțesc au 
fost întîmpinați de dr. Donald 
Hornig, precum și de Walter 
Stoessel jr., adjunct al asis
tentului secretarului de stat. 
Daniel Margolies, asistent al 
directorului Oficiului pentru 
știință și tehnologie al Casei 
Albe, dr. Wallac Joyce, adjunct 
al secretarului pentru proble
mele științifice și tehnologice 
din partea Departamentului 
de Stat< Samuel King, adjunct 
al șefului protocolului S.U.A., 
George Kaplan, șeful Birou
lui pentru România 
parlamentul de Stat.

II

PARIS 19. — Corespondentul 
transmite : Nici la cea de-a noua 
convorbirile dintre reprezentanții 
S.U.A. nu au înregistrat vreun progres.

Agerpres, Al. Gheorgh; i, 
întrevedere, din 19 iunie, 
R. D. Vietnam și cei ai

ROMA 19. — Corespondentul 
Agerpres, N. Puicea, transmi
te : Delegația Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, condu
să de tovarășul Gheorghe 
Apostol, a avut miercuri dimi
neața la sediul Confederației 
Generale a Muncii din Italia, o 
întîlnire cu secretarii și vice- 
secretarii C.G.I.L. Luciano 
Lama, secretar al C.G.I.L. a 
informat pe membrii delega
ției române despre activitatea 
și preocupările actuale ale 
Confederației Generale a Mun
cii din Italia. A avut loc, tot
odată, un schimb de păreri 
asupra unor aspecte ale acti-

vității mișcării sindicale inter
naționale.

In după-amiaza aceleiași 
zile, delegația U.G.S.R. s-a în- 
tîlnit cu Ruggero Ravenna, se
cretar al Uniunii Italiene a 
Muncii (U.I.L.). Au fost discu
tate unele probleme privind 
posibilitățile de dezvoltare in 
continuare 
cele două 
naționale. 
Gheorghe 
membri ai 
răsit Roma 
cie, unde vor vizita mari cen
tre industriale și vor lua cu
noștință de activitatea unor 
organizații locale și din între
prinderi ale C.G.I.L.

Șeful delegației R. D. Viet
nam, Xuan Thuy. a declarat 
că partea americană, care re
fuză să accepte cererea legi
timă de a înceta necondițio
nat bombardamentele și toate 
celelalte acte de război împo
triva R. D. Vietnam, împiedi
că orice progres al convorbi
rilor. Pretențiile părții ameri
cane ca discutarea problemei 
privind încetarea bombarda
mentelor și a celorlalte acte 
ostile împotriva R. D. Vietnam 
să aibă loc „la momentul po
trivit" și în „circumstanțe po
trivite" nu este altceva decît 
o manevră, menită să înșele 
opinia publică, a spus Xuan 
Thuy. El a prezentat docu
mente de netăgăduit, care de
monstrează că în spatele fra
zelor despre „reținere" și „dez- 
escaladare", S.U.A. nu numai 
că continuă, dar și intensifică 
războiul lor de agresiune în 
ambele părți ale Vietnamului. 
Reprezentantul R. D. Vietnam 
a respins acuzațiile formulate 
de partea americană, că atacu-

a relațiilor dintre 
centrale sindicale 
Seara, tovarășul 
Apostol și ceilalți 
delegației au pă- 
plecînd în provin-

DELEGAȚIA P. C. R. IA HELSINKI
HELSINKI 19 (Agerpres). — 

Intre delegația P.C.R., condusă 
de tov. Leonte Răutu, membru al 
Comitetului Executiv și secretar 
al C.C. al P.C.R., care face o 
vizită în Finlanda și conducerea 
Partidului Social Democrat au 
avut lor, miercuri,9convorbiri la 
care au participat Rafael Paasio, 
Președintele P.S.D., Olavi Lind
blom, vicepreședinte, Erkki Raati- 
kainen, secretar general, membri

aefii

Campania electorală din 
Franța, în vederea primului 
tur de scrutin al alegerilor ge
nerale de la 23 iunie, se a- 
propie de sfîrșit în ritm alert. 
Majoritatea reprezentanților 
formațiunilor politice și-au ex
pus programul și tactica elec
torala la postul de radiotele- 
viziune, precum și în cadrul 
a diferite mitinguri. In acest 
context politic, cu patru zile 
înainte de desfășurarea pri
mului tur de scrutin situația 
socială a revenit, aproape în 
totalitate, la normal. Miercuri 
au încetat greva și docherii 
din Marsilia. In nordul țării, 
traficul naval pe canale se 
desfășoară în condiții optime 
La uzinele de automobile 
„Berliet", din Venissieux, con
ducerea uzinei a hotărît să 
redeschidă la 19 iunie porțile 
întreprinderii. Situația rămine 
însă neschimbată la uzinele 
Peugeot din Sochaux, ca ur
mare a refuzului conducerii 
uzinei de a relua dialogul cu 
sindicatele. Continuă, de ase
menea, să se afle în grevă 
muncitorii de la întreprinde
rile electronice, precum și cei 
de la unele uzine metalurgice 
mai mici.

ai Comitetului Executiv și 
unor secții ale P.S.D.

Cu acest prilej, a avut loc un 
schimb de păreri, într-o atmos
feră cordială, prietenească, asu
pra dezvoltării relațiilor între cele 
două partide și state, precum și 
asupra unor aspecte ale vieții in
ternaționale.

In seara aceleiași zile, condu
cerea P.S.D. a oferit un dineu în 
cinstea delegației P.C.R. la care 
au luat parte Rafael Paasio, pre
ședintele P.S.D., și celelalte per
soane prezente la convorbiri.

BELGRAD 19. — Corespon
dentul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite : La Belgrad a avut 
loc o ședință comună a Vecei 
Federale și Vecei Popoareloi 
ale Skupștinei Federale, în ca
drul căreia au fost dezbătute 
unele probleme actuale ale po 
liticii externe a Iugoslaviei.

Făcînd o analiză a situației 
internaționale, secretarul de stat 
pentru afacerile externe, Marko 
Nikezici, a arătat că statele in
dependente devin un factor tot 
mai important pe arena mon
dială, în năzuința de a vorbi 
ele însele în numele popoarelor 
lor, de a-și alege singure calea 
dezvoltării. Procesele din viața 
economică, implică noi relații 
politice, eliberate de actuala în
chistare în blocuri, a spus el, 
relevînd că există o tendință ge
nerală de democratizare atît în 
domeniul social, cît și în cel al 
relațiilor internaționale.

Vorbitorul a subliniat în con
tinuare, importanța pe care o au 
pentru viitorul lumii evenimen
tele din țările socialiste, deoa
rece acestea indică direcția dez
voltării viitoare a lumii.

El a afirmat convingerea ță
rii sale că pentru pace, stabili
tate și democratizarea relațiilor 
internaționale este esențial să se 
asigure dreptul fiecărui popbr la 
independență și dezvoltare libe
ră, subliniind că o condiție pri
mordială în relațiile internațio
nale o constituie neamestecul în 
treburile interne ale altor țări.

Referindu-se la restabilirea 
relațiilor diplomatice cu R. F. a 
Germaniei, Nikezici a spus că 
Iugoslavia s-a pronunțat întot
deauna pentru înlăturarea divi
zării Europei și dezvoltarea a- 
celor forme de colaborare multi
laterală care în condițiile date 
au putut fi acceptate și au pu
tut să servească la promovarea 
relațiilor intereuropene.

Referindu-se la importanța 
instaurării unui sistem de secu
ritate pe continentul european, 
Nikezici a relevat că acesta nu 
poate fi trainic dacă se bazea
ză numai pe echilibrul forței, ci 
trebuie să fie întemeiat pe par
ticiparea egală în drepturi a tu
turor popoarelor, respectarea in
tereselor lor legitime, a indepen
denței și dezvoltării lor libere.

Sfîrșitul războiului nigerian, care durează de un an și mai 
bine, nu era cu nici un chip întrevăzut după întreruperea 
convorbirilor de la Kampala. Delegațiile celor două părți in 
conflict s-au retras, iar ostilitățile au continuat ca și pînă a- 
tunci. Apoi, atît guvernul de la Lagos cît și cel biafrez au ini
țiat adevărate campanii pe plan politic și diplomatic, fiecare 
în slujba cauzei sale.

Ambele părți depind — mai ales în privința armamentelor 
— de livrări din exterior. De aceea s-a emis părerea că sista
rea livrărilor de arme și muniții atît către unii cît și către 
ceilalți va contribui în bună măsură la încetarea luptelor, in
stituirea păcii și reglementarea pe această bază a conflictului. 
Elementul cheie îl constituia aici atitudinea britanică. Deci, 
atît biafrezii cît și alte state au cerut Londrei să sisteze livră
rile de arme către Lagos. Cererea a fost reînnoită după eșecul 
de la Kampala de Louis Mbanefo, trimisul lui Ojukwu la 
Londra. Dar englezii au refuzat și de astă dată. Potrivit de
clarației lui Michael Stewart, ministrul de externe britanic 
„Anglia va continua să livreze arme guvernului federal nige
rian și totodată își va continua acțiunea în favoarea unei so
luții negociate a războiului civil". In cercurile jurnalistice s-a

UN BUN PRILEJ...

rile forțelor patriotice sud- 
vietnameze asupra Saigonului 
ar fi îndreptate împotriva 
populației civile. Aceste a- 
tacuri, a spus el. sînt îndrep
tate exclusiv împotriva cartie
rului generalilor americani, se
diilor armatei și poliției sai- 
goneze, depozitelor de carbu
ranți și muniție. Atît timp cît 
forțele armate americane se 
vor afla la Saigon, a spus el. 
Frontul Național de Eliberare 
din Vietnamul de Sud își va 
continua atacurile.

Cajlificînd apoi drept ame
nințare și șantaj declarația lui 
Harriman, care a evocat la 
ședința precedentă consecințe
le grave ce le-ar putea avea 
pentru convorbirile în curs, 
continuarea atacurilor F.N.E. 
asupra pozițiilor strategice a 
mericane și ale trupelor sud- 
vietnameze din Saigon, Xuan 
Thuy a spus : „Dacă Statele 
Unite vor, într-adevăr, pace, 
poporul vietnamez este gata 
să discute această problemă. 
Cu cît vor veni mai multe a- 
vioane americane să bombar
deze R. D. Vietnam, cu atît 
mai multe vor fi doborîte. A- 
menințarea de reluare a bom
bardamentelor asupra ansam
blului teritoriului R. D. Viet
nam, a subliniat el, nu va 
zdruncina moralul și hotărî
rea poporului vietnamez și 
nici nu va exercita vreo pre
siune asupra noastră la aceste 
convorbiri oficiale'*.

Următoarea ședință va avea 
loc la 26 iunie.

★
Cei peste 200 de ziariști 

străini, care urmăresc desfă
șurarea convorbirilor oficiale 
americano-nord-vietnameze de 
la Paris, au vizionat marți 
seara patru filme documentare, 
privind crimele de război co
mise de americani în Vietnam, 
puse la dispoziție de delega
ția R. D. Vietnam.

Revendicări 
studentesti-> ->

în Turcia

După adoptarea de 
către Bundestag în a 
treia și de către Bun
desrat (Camera superi
oară) în a doua lectu
ră a așa-numitei legis
lații excepționale și re
nunțarea de către 
S.U A., Anglia și Fran
ța Ia drepturile pe ca
re le dețineau în acest 
domeniu prin regimul 
de ocupație, aceasta 
poate fi privită deja ca

JAPONIA. Urbanistică modernă la Tokio

niv și jumătate în ur
mă, cu ocazia înființă
rii Bundeswehrului.

Acest val de proteste 
a fost expresia profun
dei îngrijorări a forțe
lor progresiste din R.F. 
a Germaniei față de 
pericolul unei limitări 
a drepturilor și libertă
ților democratice pra- 
clamate de constituție. 
Complexul legislației 
excepționale, cuprin-

Adversarii legislației 
excepționale au subli
niat în mod deosebit 
arbitrariul aprecierii ca
zului stării de urgen
ță, mai ales a celei 
„interne", (a cărei de
clarare declanșează au
tomat măsurile prevă
zute de legislație) și 
primejdia ca aceste mă
suri să ducă mai degra
bă la înrăutățirea de
cît la rezolvarea unor

Neliniștea forțelor 
democratice și progre
siste din R. F. a Ger
maniei față de adop
tarea acestei legislații 
de către parlament 
(după o rezistență de 
aproape zece ani) este 
sporită de activitatea 
tot mai evidentă a 
cercurilor neo-naziste 
și reacționare, grupate 
în Partidul așa-zis Na
țional Democrat, a că-

Bona: legislație nepopulară

fapt împlinit — actul 
final, sancționarea ei 
de către șeful statului, 
reprezentînd, potri
vit observatorilor sce
nei politice vest-germa- 
ne, numai o problemă 
de timp. Protestul pti 
Llic față de aceste legi 
in timpul săptămînilor 
care au precedat și ur
mat discutarea și apro
barea lor de către par
lament a cunoscut for
me de o amploare și 
intensitate comparabile 
numai cu cele care au 
•nut loc cu un dece-

zînd 24 de modificări 
ale constituției și cinci 
legi separate privind 
starea de urgență „in
ternă" și „externă44 a- 
cordă guvernului, în 
cazul unor situații a- 
preciate de acesta drept 
„excepționale44, împu
terniciri speciale, care 
merg de la dreptul au
torităților de a institui 
controlul coresponden
ței și al telecomunica
țiilor pînă la folosirea 
armatei pentru „solu
ționarea44 unor conflic
te interne.

situații de încordare. 
Totodată, se pune pe 
bună dreptate întreba
rea în ce măsură va fi 
prejudiciat dreptul ce
tățenilor la demonstra
ții și greve, în spriji
nul revendicărilor lor și 
dacă manifestațiile de 
acest fel nu vor putea 
fi luate, în baza legis
lației excepționale, 
drept pretext pentru 
declararea stării de ur
gență — cu întreg cor
tegiul de măsuri anti
democratice pe care a- 
ceasta Ie implică.

rui demagogie agresivă 
tulbură viața publică 
și constituie deja, prin 
succesele pe care le-a 
consemnat la alegerile 
de land, o serioasă a- 
menințare la adresa 
democrației din aceas 
tă țară. Temerile sînt 
firește întemeiate, pre
dilecția acestor forțe 
pentru guvernarea prin 
asemenea legi „excep
ționale44 fiind de noto 
rietate istorică.

BAZIL ȘTEFAN

Preliminariile 
din statul 
New York

Practic, alegerile prelimina
re desfășurate marți-în statul 
New York s-au încheiat, po
trivit știrilor transmise mier
curi seara de agențiile de pre
să, cu victoria senatorului 
Eugene McCarthy. Rezultatele 
arată că din cei 123 de dele
gați care vor reprezenta statul 
la convenția națională a parti
dului democrat, 53 au revenit 

1 senatorului.
La alegerile din statul New 

York — ultimele din seria 
preliminariilor din acest an — 
adepții vicepreședintelui Hu
bert Humphrey au obținut un 
număr destul de redus de vo
turi,'dar observatorii conside
ră că, în rîndul delegaților fa
vorabili defunctului senator 
Robert Kennedy ar exista ten
dințe de a se alătura vicepre
ședintelui cu toate că, formal, 
ei vor participa la convenție 
ca neangajați.

Delegația statului New York 
pentru convenția partidului 
republican cuprinde majorita
tea adepților lui Nelson Rocke
feller. Guvernator al acestui 
stat, el a participat la preli
minarii, practic fără nici o o- 
poziție din partea fostului vi
cepreședinte Richard Nixon.

fâcut observația că una cu alta nu se prea potrivește, dar s-a 
urmărit cu interes activitatea în capitala britanică a reprezen
tanților Lagosului și ai Biafrei.

Alte țări furnizoare de armament, între care Olanda și 
Franța, au anunțat suspendarea oricăror livrări către Nigeria. 
Atunci Lagosul a amenințat pe olandezi cu un embargo eco
nomic, iar către francezi și-a exprimat speranța că oprirea li
vrărilor „se va aplica la Biafra". La rîndul lor, oficialitățile 
franceze au declarat că, fără a se amesteca în acest „război 
crunt“, din considerente „pur umanitare'* vor trimite în Bia- 
fra prin Crucea Roșie alimente, medicamente și, dacă este po
sibil, personal sanitar.

Aceasta a venit în intîmpinarea unor cerințe mai vechi ale 
Crucii Roșii Internaționale, de a putea oferi populației biafre- 
ze ajutor în medicamente, alimente și personal sanitar. Lago
sul s-a opus luni de zile acestei intenții, iar Londra stătea în 
espectativă. în ultimele zile, însă, prezența simultană la Lon
dra a lui Enaboro, trimisul nigerian, și a lui Mbanefo, întreți
nea anumite speranțe, care în cele din urmă s-au dovedit a 
fi îndreptățite. Marți seara s-a făcut cunoscut că cele două 
părți în conflict au ajuns la un acord în privința încetării 
temporare a ostilităților pentru a permite accesul convoaielor 
Crucii Roșii în regiunile biafreze amenințate de foamete și 
epidemii, cu scopul de a livra populației alimente, medica
mente și asistență sanitară.

Dacă înțelegerea realizată este transpusă în practică (să nu 
se uite că la scurt timp după ce la Londra s-a anunțat 
acordul de încetare a focului, Lagosul a transmis comunicate 
cu privire la... noi succese militare) pauza înfăptuită dobîn- 
dește o importanță destul de mare. Mai întîi, pentru folosul 
practic imediat, ajutorarea a sute de mii de sinistrați ai răz
boiului. In al doilea rînd, pauza poate constitui un bun prilej 
pentru hotărîrea încetării definitive a ostilităților. De ce să 
nu se profite de situație ? Negocierile pot fi reluate în orice 
moment și, cu un plus de maleabilitate din partea amindo- 
rura, există posibilitatea ca luptele să nu mai fie reîncepute. 
Chestiunile în litigiu, oricît de spinoase ar fi ele, pot fi re
zolvate pe calea negocierilor. Chiar dacă acestea vor dura 
luni de zile. In acest sens, pauza, care poate fi un bun sfătui
tor, oferă o șansă.
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• DUPĂ o călătorie făcută în 

orașele Leningrad, Kiev și Soci, 
delegația condusă de Mihai Bă- 
lănescu, ministrul poștelor și 
telecomunicațiilor, care se află 
în vizită în Uniunea Sovietică, 
s-a înapoiat la Moscova.

Miercuri, membrii delegației 
au avut o întrevedere cu N. D. 
Psurțev, ministrul telecomunica
țiilor al U.R.S.S., în cursul că
reia au fost abordate probleme 
de interes reciproc.

• AGENȚIA TASS anunță că 
în seara zilei de 18 iunie, 
Willy Brandt, președintele 
Partidului Social-Democrat din 
Germania, a avut din proprie 
inițiativă o întrevedere cu P. A. 
Abrasimov, membru al C.C. al 
P.C.U.S.

în timpul întrevederii a avut 
loc un schimb de păreri în pro
bleme de interes reciproc.

• IN timpul călătoriei prin 
Iran, Mihai Suder, ministrul 
economiei forestiere, a vizitat 
marți orașul Ispahan, unde a 
avut întrevederi cu guvernato
rul provinciei Ispahan.

Miercuri, Mihai Suder a avut 
întrevederi cu ministrul iranian 
al economiei, Alinaghi Alikhani, 
cu președintele organizației pla
nului, Safi Asfia, și a continuat 
convorbirile cu ministrul resur
selor naturale, Nasser Golsors- 
khi.
• JIRI HAJEK, ministrul 

afacerilor externe al R. S. Ce
hoslovace, și-a încheiat luni 
vizita oficială în R. D. Germa
nă. în cursul vizitei, el a fost

ION D. GOIA

DECLARAȚIA
LUI U THANT

Luînd 
rință de 
New York, secretarul general 
al O.N.U., U Thant, a decla
rat că încetarea necondițio
nată a tuturor bombardamen
telor americane asupra terito 
riului R. D. Vietnam rămine 
condiția prealabilă punerii în 
mișcare a oricărui proces de 
pacificare în Vietnam. U 
Thant a menționat că după 
discursul președintelui John
son, de la 31 martie, cînd a- 
cesta a anunțat restringerea 
zonelor bombardate, raiduri 
le americane nu numai că 
nu s-au redus, ci au depășit 
în intensitate pe cele efectua
te pînă la acea dată, atingînd 
în luna mai „recordul". Re- 
levînd că, după părerea sa 
convorbirile oficiale de la 
Paris dintre reprezentanții 
R. D. Vietnam și cei ai S.U.A. 
vor continua să rămînă încă 
în impas, U Thant nu a ex
clus o 
sa de 
părțile 
ajunge
conflictului. „Dacă, și in mo
mentul cînd va fi necesar, a 
spus el, voi relua contactele".

cuvîntul la o confe- 
presă ținută marți la

eventuală încercare a 
a intra în contact cu 
interesate pentru a se 
la o reglementare a

De zece zile universitățile 
din Turcia cunosc o perioa
dă de frămîntări studențești. 
Potrivit relatărilor presei 
turce, este vorba de o miș
care revendicativă studen
țească vizînd îmbunătățirea 
condițiilor de studiu și via
ță ale studenților. Din de
clarațiile făcute de conducă
torii acțiunilor studențești și 
publicate în ziare din An
kara reiese să studenții cer 
o mai bună și mai modernă 
organizare a cursurilor și 
examenelor, mărirea numă
rului de burse și de locuri în 
cămine (descrise ca fiind 
„total insuficiente și nean- 
grenînd decît o mică parte 
din numărul studenților care 
au absolută nevoie de ele"), 
desființarea unor taxe care 
se percep pentru frecventa
rea laboratoarelor și pentr^ 
unele examene și lucrări, 
crearea de posibilități de 
angajare pentru toți licenția- 
ții (actualmente, potrivit 
statisticilor prezentate de 
organizațiile studențești,
peste 30 la suta din licențiați 
nu găsesc slujbe corespun
zătoare pregătirii lor). Spri
jinind revendicările studen
ților ca fiind „întru totul, 
justificate și determinate de 
incontestabile realități nesă
nătoase", ziarul MILIYET 
relevă că „pentru mulți ti
neri învățămîntul superior 
este un lux legat de grele e- 
forturi pecuniare44, că „ta
xele universitare reprezintă 
o problemă pentru cel pu
țin jumătate din studenți, a- 
dică cei care reprezintă pă
turile cu venituri mijlocii 
sau mici". MILIYET scrie 
că în centrul universitar 
Ankara, la 35 000 de stu- 
denți există mai puțin de 
800 de burse. La rîndul său, 
cotidianul ULUS deplînge 
faptul că „multe dintre pro
blemele de 
de cazare a 
versitar sînt 
rezolvate" și 
studiază azi 
certitudini ... v...... _
sirii unei slujbe după absoî- ' 
vire“ și că „în fiecare an, 
un număr considerabil de 
tineri instruiți și capabili ră- 
mîn fără ocupație".

Actuala mișcare revendica
tivă studențească din Turcia 
a început cu acțiunea 
dansată la 9 iunie de 
denții facultății de litere 
Ankara care au hotărît 
boicoteze examenele și 
ocupe localul universitar 
nă cînd le vor fi satisfăcute 
revendicările. Mișcarea s-a ex
tins la centrele universitare 
Istanbul, Izmir, Erzerum, Es- 
kisehir. La 12 iunie numărul 
celor ce erau antrenați în 
boicotarea demonstrativă a e- 
xamenelor se ridica 
50 000.

subsistență și 
tineretului uni- 

departe de a fi 
ca „tinerii care 
au serioase in-; 

în privința g&L .11_ J___ X __ T'*'

de- 
stu- 
din 

să 
să 

pi-

Ia

S C UE Y* “t
primit de Walter Ulbricht. 
prim-secretar al C.C. al 
al P.S.U.G.. președintele Con
siliului de Stat al R.D.G., și a 
avut convorbiri cu ministrul a- 
facerilor externe al R.D.G., Ot
to Winzer.

• PREȘEDINTELE Italiei. 
Giuseppe Saragat, l-a însărcinat 
miercuri pe Giovanni Leone, se
nator și fost președinte al Ca
merei Deputaților, cu formarea 
noului guvern. Giovanni Leone 
a făcut cunoscut președintelui 
Italiei, că are rezerve în accep
tarea acestei misiuni și că se va

pronunța defintiv numai după ce 
va avea o serie de întrevederi

• SUDANUL a căzut de a- 
cord să medieze între Republi
ca Yemen și Arabia Saudită a 
declarat marți ministrul suda
nez al justiției și al lucrărilor 
publice, Elrasheed Eltahir. El 
a adăugat că hotărîrea Suda
nului a fost luată la cererea 
primului ministru al Republi
cii Yemen, Hassan Al Omri, 
care a făcut o vizită oficială la 
Khartum în fruntea unei dele
gații.

RĂSPUNS LA STAREA DE URGENTĂ ÎN URUGUAY:

GREVĂ GENERALĂ

Greva generală declarată 
marți în Uruguay, la chemarea 
Confederației Naționale a 
Muncii, în semn de protest 
față de introducerea de către 
guvern a stării de urgență, a 
paralizat întreaga activitate e- 
conomică a țării. Ea a cuprins 
în întregime căile ferate, in
dustria textilă, industria chi
mică, băncile, activitatea por
tuară. învățămîntul public. 
Parțial au fost afectate de 
grevă poșta, telecomunicațiile 
și instituțiile publice.

Autoritățile au declarat însă 
că nu s-au semnalat inciden
te. forțe de poliție patrulînd 
străzile și veghind la menți
nerea ordinei. Cu toate aces
tea, după cum relatează agen
ția U.P.I., peste 60 de persoa
ne au fost arestate. în ultime
le zile, sub învinuirea de a fi 
încălcat măsurile de securitate 
iar președintele Jorge Pache
co Areco a avertizat că va lua 
„măsuri și mai aspre", pentru 
a impune ordinea în țară.

La acest punct, decanii fa
cultăților au hotărît să a- 
mîne examenele și să dis
cute aprofundat cu studenții, 
în cadrul unor reuniuni spe
ciale, revendicările care fac 
obiectul mișcării protestatare. 
Tratativele purtate între de
legați ai studenților și con
ducerea unor facultăți au dat 
pe alocuri rezultate pozitive. 
După cum informa luni a- 
genția ANATOLIA, liderii 
mișcării de boicotare a cursu
rilor și examenelor de Ia 
Facultatea de litere din 
Istanbul au anunțat înceta
rea boicotului după accepta
rea imediată a cîtorva din 
cele 14 revendicări ale lor, 
urmînd ca discutarea ce
lorlalte revendicări să fie 
continuată. Președintele Uniu
nii studenților din Istanbul, 
Ufak Sehri, preciza, tot luni, 
că la Facultatea de litere 
examenele vor începe la 1 
iulie, dar la Facultatea de 
drept și Ia cea de științe 
boicotul studenților va con
tinua.

între timp au început dis
cuții directe între delegații 
studenților și oficialități gu
vernamentale de resort. După 
ce a primit o delegație a 
studenților reprezentînd toa
te centrele universitare, mi
nistrul educației naționale a 
declarat ziariștilor că reven
dicările studențimii „nu pot 
fi ignorate44 și a anunțat cre
area unei comisii mixte în 
care vor fi reprezentați atît 
studenții cît și specialiștii din 
minister, comisie care va 
trebui „să examineze opera
tiv" cererile studenților și 
„modificările necesare în 
universități".

E. R.
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