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scrisori de pe șantiere
UN DRUM 

LA 
ÎNCEPUT 

DE DRUM
• INTR-0 LOPATĂ NU SE RE
FLECTĂ SOARELE • TOȚI 10, 
TOVARĂȘE COMANDANT! 
PUNCTAJ MAXIM PENTRU CA
LITATE • MOMENT POETIC LA 

CIMPINA—COMARNIC

Magazionerul șantierului ia în primire ulti
mele lopeți. Le verifică cu atenție pe fiecare 
în parte și pare mulțumit. Nu s-au maj reîn
tors atît de multe unelte cu cozile rUpte ca în 
primele zile. Băieții le îngrijesc mai bine, le 
mînuiesc cu mai mwîtă pricepere. Dar una din 
ele îi retine atenția? Bătrinul se încruntă, o ri
dică cu oțelul spre soare dar razele nu se re
flectă în ea ca în celelalte. Lopata nu strălu
cește. are dire de rugină pe ea ca semn că cel 
care a avut-o în primire nu prea s-a omorît 
cu treaba.

— Astăzi, băiete ai cam... Și vîrstnicul maga
zioner al șantierului n-apucă să-și ducă la ca
păt aprecierile. Brigadierul Gheorghe Soroiu, 
lăsă privirile în pămînt, rușinat. Răspunsul, își 
informă seara la dormitor, colegii, avea să-1 
dea a doua zi.

Cu această „întîmplare" s-a mai încheiat încă 
o zi de muncă pe șantierul național al tinere
tului de la Cîmpina-Comarnic. Tabăra prinde 
viață din nou. Activitatea celor 100 de tineri 
elevi se mută aici în sala clubului. Și această 
activitate este la fel de intensă ca și cea de pe 
șantier. La mesele de șah sau remi. în fața te
levizorului sau a aparatului de radio, pe tere
nurile virane din jur, transformate ad-hoc în 
stadion, tinerii își caută preocupări care îi pa
sionează mai mult. Numai șefii celor 7 echipe, 
împreună cu Constantin Nițoc, comandantul ta
berei de muncă patriotică și maistrul Alexan
dru Duțu au alte treburi, mult mai complicate, 
de rezolvat. Ca în fiecare zi, ei trebuie să ana
lizeze activitatea brigăzilor, să stabilească echi
pa căreia i se cuvine drapelul, să fixeze pro
gramul de muncă pentru a doua zi și activită
țile cultural-distractive pentru săptămîna res
pectivă.

— Să începem cu echipa I Cîmpina, spune 
comandantul. Cum a mers astăzi ?

— Bine ca și pînă acum, raportează Dumitru 
Moraru. Am stabilit și un record, lucrările 
efectuate reprezentînd 41 lei de fiecare membru 
de echipă. Nici un caz de absență, nici o abate
re disciplinară, nici un accident de muncă.

— Pe cine evidențiați ?

LAL ROMULUS
(Continuare in pag. a IlI-a)

Zilnic drapelul brigăzii marchează locul de muncă al echipei 
fruntașe. Spre Înălțimea unde el fîlfîie in adierea vintului se 
îndreaptă gindurile tuturor brigadierilor : „îl va cuceri oare 

astăzi echipa noastră ?“
Foto: ION CUCU
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Prezența în competiția efi
cienței a fiecărei întreprinderi 
în parte și a economiei națio
nale în ansamblu, trebuie, in
contestabil, să fie, în primul 
rînd, o rezultantă a eforturilor 
proprii pentru utilizarea cu dis- 
cernămînt și spirit de răspun
dere a resurselor interne, a 
materiilor prime, a fondurilor 
materiale de care dispune uni
tatea respectivă. Angajarea fon
durilor valutare se integrează 
în categoria de preocupări de 
maximă răspundere, drămuirea, 
cântărirea exactă a fiecărei co
menzi pe bază de valută, tre
buind să marcheze finalul cău
tărilor, al preocupărilor pentru 
găsirea și folosirea altor solu
ții posibile.

O recentă anchetă, efectuată 
de organele Direcției teritoriale 
de control și revizie Galați la 
mai multe unităti economice din 
județele Vrancea, Galați și Bră
ila a urmărit tocmai acest as
pect : exigența în folosirea fon
durilor valutare. Ceea ce tre
buie spus de la bun început, 
este preocuparea existentă în 
această direcție, concretizată 
numai în 1967 în economii de 
milioane lei valută, ca rezultat 
al adoptării de soluții mai eco
nomicoase, în schimbul cumpă
rării produselor* sau mașinilor 
din import. Constatare îmbucu
rătoare, dacă ținem seama de 
urmările favorabile pe care le 
au pentru economia națională 
eforturile făcute în această di
recție. Dar, nu despre aspectul 
pozitiv al lucrurilor ne-am pro
pus să ne ocupăm în cele c« 
urmează. Și asta nu pentru că

Nicolae Nichita
controlor, revizor principal 
în Direcția teritorială de 
control fi revizie nr. 10 

Galați a Ministerului 
Finanțelor

ar fi neglijabil. Dorim să vor
bim despre cîteva minusuri, a 
căror prezență afectează tocmai 
ceea ce aminteam la început — 
eficiența economică. Insistăm a- 
supra lor tocmai pentru că le 
găsim originea în cauze subiec
tive, în practici nesusținute de 
suporturile logicii riguroase, ale 
economicității. Sînt cazuri în 
care, datorită empirismului și 
improvizației în stabilirea pla
nurilor de aprovizionare, argu
mentele care reclamă o rațio
nală utilizare a fondurilor va
lutare pentru import și limita
rea acestora la nevoile reale ale 
întreprinderii au fost în mod 
flagrant nesocotite. Așa se pre
zintă, de pildă, situația în ca
zul Combinatului pentru fire 
artificiale din Brăila. Conduce
rea întreprinderii a întocmit 
fișe tehnice, avizate la timpul 
respectiv de forul tutelar, pen
tru utilaje în valoare de 130 mii 
lei. Ne întrebăm ; care este ra
țiunea lor economică în condi
țiile în care, încă din anul 1967 
astfel de utilaje s-au aprovizio
nat peste necesar, iar acum zac 
în depozitele unității ? întrebare 
valabilă și pentru celelalte ma
teriale în valoare de 3 924 mii 
lei prevăzute peste necesar de 
către conducerea aceleiași uni
tăți. Se pare că, deviza „să fie, 

să se găsească" își găsește aici 
loc călduț de acțiune, de vreme 
ce la asemenea materiale de 
import se face o veritabilă ri
sipă. Și, culmea, la altele — 
strict necesare producției — nu 
s-au efectuat încă aprovizionă
rile cuvenite. In aceeași situa
ție se află și Trustul întreprin
derilor agricole de stat Galați, 
care, ca o „mamă grijulie", a 
asigurat stocuri peste necesar la 
I.A.S. Baldovinești și Dunărea 
din județul Brăila, I.A.S. Co- 
tești, Focșani, Odobești și Pan- 
ciu din județul Vrancea și I.A.S. 
Ivești și Nicorești din județul 
Galați, întreprinderi unde, pe 
baza analizei întreprinse a ieșit 
la lumină că necesarul de utila
je prevăzut a se achiziționa în 
acest an poate fi diminuat cu o 
valoare de 680 mii lei.

Este bine cunoscut că, la sta
bilirea necesarului de import 
normarea și stabilirea cu exac
titate a stocurilor, la început de 
perioadă, se impun ca o premisă 
a obținerii bunelor rezultate, că 
acest lucru devine cu atît mai 
obligatoriu atunci cînd este vor
ba de materii prime și materiale 
care urmează să se achizițio
neze din exterior. Teoretic, toa
tă lumea este de acord cu a- 
cest deziderat, dar în realitate 
lucrurile se prezintă și altfel. 
Apelăm din nou la cîteva exem
ple. La perfectarea cererilor de 
import, stabilite de forul tute
lar pentru anul 1968, Combina
tul de celuloză și hîrtie din 
Brăila a stabilit contractarea 
peste nevoile reale ale produc-

(Continuare în pag. a IlI-a)

...în legendă, marea mîh- 
nire a împăraților ajunși la 
crepuscul e lipsa odraslelor 
moștenitoare. Cînd vreo mi
nune, și în legende greu de 
întîmplat, aduce în ograda 
aurită vreun cocon bălai, pe
trecerile se țin lanț.

Am amintit această condi
ție a basmului cu gîndul la 
învățătorii care au... mii de, 
prunci. Ei își topesc întreaga 
lor dragoste în strădania cu 
care îi deprind pe școlari cu

INVĂ ȚĂ TORII
taina literelor înflorind din 
cerneală pe nufărul filei. 
Fiecare școlar chemat cu 
ghiozdan șî sfieli și creioane 
colorate, de către clopoțelul 
de argint, e pentru dascălul 
— împărat, lăstarul drag, 
urmașul care-i va păstra co
morile.

A fost de totdeauna așa.

;O MARE FAMILIE

►

♦

La 30 aprilie a.c. o persoană 
care a refuzat să-și spună nu
mele l-a informat pe medicul 
veterinar Nicolae Rainiță că la 
restaurantul din Bujoru sînt 
tăiați zece miei furați de la 
cooperativa agricolă din Moscu. 
Lăsîndu-i pe alții — deocamdată 
— să se întrebe cum e posibil ca 
o unitate comercială socialistă să 
se aprovizioneze în acest chip 
cînd, numai la cîteva sute de 
metri se află un abator, N. R. a 
acționat la început singur, apoi 
ajutat de cineva de la miliție 
i-a surprins pe infractori chiar 
în momentul tăierii mieilor sus- 
trași fraudulos din averea ob
ștească nu de către cineva din 
afara unității, ci chiar de către 
aceia plătiți să-i păzească... 
Hoții, doar trei persoane : Mihai 
și Mihalache Căliman, fiii preșe
dintelui cooperativei agricole, și 
Gheorghe Palade, cumnatul a- 
cestuia.

Descoperirea furtului mieilor 
a constituit picătura care a 
umplut paharul. întregul sat, 
ținut pînă atunci la respect cu 
multă dibăcie de omul căruia 
funcția îi cere cinste, hărnicie, 
spirit gospodăresc, fie cu lecții 
„de morală" în care înjurătura 
și pumnii erau armele de mare 
calibru folosite, fie prin pro
movări subiective și înlesniri de 
înfruptare din ceea ce era al 
obștei (cu un timp în urmă apro- 
piații săi l-au proslăvit pe toate 
drumurile că la o ședință,ținută 
într-o altă comună. Constantin 
Căliman a fost așezat în pre
zidiu, nu de alta, dar să se știe 
cum este de bine apreciat și ce

în pag. a 2-a:
• SEMNAL: Efervescenta 
poeziei
• CRONICA TELEVIZIU
NII: Să fie adevărat? de 
RADU COSAȘU
• PANTELIMON (Un hai
duc in Secolul XX?) de 
MIHAI STOIAN
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MAHALAUA DIN CENTRUL ORAȘULUI

Ieri, Ia C.C. al P.C.R. a 
avut loc o consfătuire de lu
cru cu reprezentanți ai inte
lectualității maghiare din țara 
noastră, savanți, scriitori, pu
bliciști, artiști, cadre didacti
ce și alți oameni de cultură.

La consfătuire au participat

ÎNSEMNĂRI

Gheorghe Tomozei
Va fi totdeauna așa.
Tăblița de piatră cu alb 

chenar de lemn crud a pierit. 
Mi-a fost dat să fiu printre 
ultimele generații în școli 
care s-au slujit de ea. Și 

tocul cu penița piere, alun
gat din penar de către sti
lourile mecanice ori pixurile 
albastre, roșii și verzi. Clo
poțelul a devenit sonerie 
electrică.

Peretele clasei, unde trona 
pe timpul nostru harta ori

(Continuare în pag. a Il-a) 

ERODATA DE ClTEVA FAMILIUȚE
oameni are președintele lor) a 
început să scoată la iveală toate 
cîte le știa.

Față de cei ce veneau la 
Moscu, președintele era foarte 

La cooperativa agricolă din Moscu. județul Galați, neamurile 

>i prietenii președintelui puși să „păzească" avutul obștesc

atent. Chiar dacă acest nou ve
nit era portarul unei instituții 
sau organism de dincolo de ho
tarele satului (știa omul să cu-

Ilustrată din Tg. Mureș
Foto: I. ANDREIȚA

Grija edililor de a păstra cu
loarea Bucureștiului a făcut ca 
un perimetru, situat chiar în 
centrul orașului, să rămînă ne
schimbat. Neschimbat nu numai 
edilitar dar, din nefericire, și ca 
apucături oploșite aici. Astăzi, 
cînd mahalaua a dispărut ca' o 
realitate edilitară, apucături de 
tristă memorie și-au mutat aria 
de existență în plin centrul ora
șului, atentînd la moralitatea stră
zii, aruneînd o umbră nedorită 
peste oameni fi locurile orașului. 
Raidul-anchetă întreprins de noi 
încearcă să realizeze o topogra
fie a zonelor contaminate de ase
menea apucături străine moralei 
noastre. 

SA "DISCUTAM DESPRE TINEREȚE. EDUCAȚIE. RĂSPUNDERI

tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, Paul 
Niculescu-Mizil, Janos Faze- 
kaș, Leonte Răutu, Mihai 
Gere, Dumitru Popescu.

în cadrul dezbaterilor, parti? 
cipanții la consfătuire și-au 
exprimat satisfacția și adeziu
nea deplină față de politica 
națională marxist-leninistă a 
partidului și statului nostru, 
față de preocuparea consec
ventă a P.C.R. pentru dezvol
tarea democrației socialiste, 
pentru asigurarea realizării 
în fapt a egalității în drepturi 
a tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalita
te, pentru înflorirea continuă 
a patriei socialiste comune. 
Au fost făcute, cu acest prilej 
o serie de propuneri valoroase 
pentru îmbunătățirea muncii 
in diferite domenii ale activi
tății științifice și culturale din 
țara noastră. Participanții la 
tntîlnire au exprimat hotărî- 
rea intelectualității maghiare, 
a tuturor oamenilor muncii 
maghiari din România de a-și

Construcții noi la Mamaia
La Mamaia, cinci noi hoteluri 

cu o capacitate de 1276 de locun 
și-au primit oaspeții. A /ost des' 
chix și un modern restaurant 

cerească inimile) masa era 
masă, țuiculița-țuiculiță, pa- 
chetul-pachet că de, la o coope
rativă ca cea din Moscu, așa de 
„bogată, bine organizată și cu 

mari perspective" nu se cunoaște. 
Noului venit i se aduceau doi- 
trei sau cîți oameni do
rea pentru a se „întreține" cu ei

„IA BOMBOANE 
AGRICOLE!**

MuZțimea se revarsă neîntre
rupt pe Lipscani, zorind după 
cumpărături în acest pitoresc 
bazar al Capitalei. In plin furni
car, se ițește cîte unul care, cu 
o voce spartă, te face să tresari: 
„Ia bomboane agricole, neamu
le lu. Alexandra Dumitru, tînăiă 
în vîrstă de 22 de ani, din co
muna Cernica, nu se ocupă cu o 
altă treabă decît cu comerciali
zarea semințelor de floarea-soa- 
relui și, „dacă mai pică și altceva, 
nu strica*. Nu e singura, ci peste 
tot unde e aglomerație, îți a- 
pare sub nas „semințarul**. O a- 
devărată breaslă a acestora pro
speră în înghesuiala mulțimii și 
sub privirile aproape indiferente 

spori aportul la întărirea 
prieteniei și conlucrării fră
țești între poporul român și 
oamenii muncii de naționali
tate maghiară, la înfăptuirea 
marilor sarcini ale construc
ției socialismului în patria 
noastră.

în cadrul discuțiilor au. 
luat cuvîntul Gali Ern<5, Hajdu 
GySzo, Szăsz Jănos, Kovăcs 
Gyorgy, Demeter Jănos, Szi- 
lăgyi Dezideriu, Domokos 
Geza, Csehi Gyula, Sute An
dras. Meliusz Jdszef, Fodor 
Săndor, Erdds Păi, Bodor Păi,1 
Nagy Istvăn, Szabo Gyula, Kă- 
nyădi Săndor, Fazekaș Jănos, 
Cseke Găbor, Jordăky La jos, 
Kăntor Lajos, Sisak Ernest, 
Balogh Edgâr, Erdălyi Istvăn, 
Takâcs Ludovic, Gălfalvi 
Zsolt, Jancso Elemer.

în încheierea consfătuirii a 
vorbit tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R., președinte al 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România.

pentru deservirea turiștilor, cu 
458 de locuri.

Alte două restaurante și trei, 
hoteluri vor fi deschise in curind

• (Agerpra)

asupra bunului mers al coopera
tivei agricole, să audă din gura 
acestora adevăratele „motive" 
ce an făcut ca producția de grîu, 
de porumb, de lapte, de lină, 
ori de struguri să fie mai 
mică, uneori chiar Ia jumătate 
— față de a vecinilor ; să afle 
chiar de la „masa de coopera
tori" că pentru toate acestea de 
vină nu este, doamne ferește, 
președintele, ci sătenii care sînt 
oameni răi și nu vor să vină la 
lucru, pămîntul care e slab pro-

GH. FECIORU

(Continuare in pag. a IlI-a)

ale lucrătorilor de miliție. Cazul 
acesta depășește simpla comer
cializare ilicită, atingînd curățe
nia orașului și punînd în primej
die, prin microbii vehiculați o 
dată cu „marfa** livrată din pa
harul cît un degetar de sticlă, 
contra a 25 de bani. O acțiune 
conjugată a miliției și a organe
lor Sanepid ne-ar scuti de pre
zența acestor ambulanți certați 
cu legea și bunul simț.

„N-AVEȚI UN BILET 
ÎN PLUS?**

De obicei, culpa „semințelor* 
nu se oprește aici; gama aface-

$T. I. GANESCU

(Continuare în pag. a Il-a)
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tinerelului
Activitate • •• pasiva

UN GRUP DE TINERI, 
comuna Movilița, județul 
Dobrogea : Am vrea să vi
zionăm programele de tele
viziune, să jucăm șah sau 
remy, să... Dar nici una din 
toate acestea nu se pot rea
liza pentru că programul 
căminului cultural e alcă
tuit defectuos. Directorul că
minului cînd deschide, 
cînd nu deschide, salariuh îi 
merge...

N.R. în numele dv. între
băm și noi consiliul popular 
provizoriu comunal : sînteți 
de acord, tovarăși, cu „me
toda" de lucru a directoru
lui ?

Un „mulțumesc" 

de 965 de lei
MOȘ TACHE VASILACHE, 

cooperator, comuna Cîndești, 
județul Neamț : Am să po
vestesc tinerilor cititori o 
întâmplare care merită toa
tă lauda. O tînără femeie de 
la noi, cu doi copii, rămasă 
văduvă, s-a dus cu niște 
purcei la târg. A luat bani 
frumoși și a plecat bucuroa
să Spre casă. Ce a făcut, ce 
n-a făcut, ajunsă în sat, a 
pierdut agoniseala. . „Banii 
mei, banii mei“, s-a tot 
văitat ea trei zile-n șir. Și 
după trei zile a venit Ioana 
Manole tot din Cîndești și 
i-a zis : „Tu, Lucrețio, am 
auzit că ai pierdut niște 
bani. Să-mi spui cîți și în 
ce erau puși“. „Tată Ioană, 
erau 965 lei legați într-o ba
tistă albă cu trei dungi al
bastre pe toate laturile". 
„Poftim banii Lucreție. Dar 
altă dată să-i pui mai bine".

Lucreția, de emoție și bu
curie, a mai putut zice doar 
„mulțumesc".

„Noi sesizăm, 

direcția județeană 
n-aude ?“

IOAN VIDICAN, muncitor, 
Ineu : Am recepționat sem
nale SOS de la1 cetățenii 
care călătoresc cu autobuzul 
pe ruta Ineu, Buteni, Pînco- 
ta și Arad. Ei nu cheamă 
salvarea, nici pompierii și 
nici miliția. Fac apel insis
tent la Direcția județeană de 
transporturi auto să revină 
asupra hotărîrii luate și să 
repună în circulație mașinile 
pe aceste trasee. Motive 
pentru satisfacerea dorinței 
lor ar fi destule. Amintesc 
unul major: călătoria cu 
alte mijloace de transport 
spre Buteni, Seleus, Morada 
și alte direcții duce la pier
derea timpului, „Noi sesi
zăm, direcția județeană 
n-aude 7*

„Rimătorii" din 

Brăila
ION V. MARIN, tehnician, 

Brăila : Orașul nostru a îm
plinit recent 600 de ani și 
toți locuitorii, inclusiv mu
safirii, ne-au făcut compli
mente. Avem un oraș fru
mos și va deveni și mai fru
mos. Ce te faci însă că mai 
sînt unii care...

Iată pe Papadacus Vasti 
din strada Ancorei nr. 1.4, 
împreună cu tovarășul lui 
Iuga înflgînd de zor hîrle- 
țul într-un rond de flori. 
Sînt pescari amatori dar nu 
caută pește, ci rîme. Și pen
tru aceasta gazonul este ră
rit iar florile sînt făcute una 
cu pămîntul.

Cetățenii îi admonestează 
dar ei zîmbesc cu senină
tate :

— Nouă nu ne este frică 
de nimeni...

Oare așa să fie ? Am vrea 
să primim și răspunsul or
ganelor în drept, să-i che
me la ordine.

Rubrică realizată de 
I. BODEA

SEMNAL
Mai generoase ca întotdeau

na cu poezia, și în special cu 
debuturile, editurile oferă iubi
torilor liricii o vară neobișnuit 
de bogată. Două cuprinzătoare 
antologii de mare tiraj, un Baco- 
via al Editurii pentru literatură și 
un Labiș al Editurii tineretului 
(acesta din urmă elegant ilustrat 
de Mihu Vulcănescu) ne îndeam
nă să revenim, ou emoție me
reu proaspătă, la două din pie
trele de temelie ale Pantheonu- 
lui poeziei noastre contempora
ne. Tot o antologie este și vo
lumul „POEZII" al lui Bartalis 
Jânos (în tălmăcirea lui Emil 
Giurgiuca), însumînd roadele u-
nei activități poetice' care aco
peră cinci decenii de căutări, de 
meditații asupra funcției active 
a poeziei în contextul social. Un 
nume uitat pe nedrept, Con
stantin Salcia, revine cu „LI
NIȘTEA FURTUNII" — cu- 
prinzînd o selecție din cărțile 
mai vechi ale poetului și cîteva 
poezii inedite; un elegiac pon
derat, pe care Dragoș Vrîncea- 
nu îl caracterizează în prefața 
volumului drept purtătorul unui 
„subtil lirism de viziune rustică 
și de interioritate". Altă reapa
riție este Darie Magheru, auto
rul din 1957 al unui tulburător 
poem dramatic, „EU, MEȘTE
RUL MANOLE", pe care-1 reti
părește acum Editura pentru li
teratură, laolaltă cu alte cîteva 
titluri, într-o carte de „POEME".

Două cărți ale unor poeți ti
neri de notorietate stabilă, 
Constanța Buzea („NORII") și 
Platon Pardău („PASĂREA VI
NE LA NOAPTE"), adaugă tră-• <»•••••••••

(Urmare din pag, 1) 
rilor ilicite e mult mai largă, ca 
o pecingine ce se întinde acolo 
unde apar unele insuficiențe. 
„N-aveți un bilet în pluș ?“ Dis-' 
ponibilitatea unui bilet de nefo
losit din diverse motive, transfe
rat la prețul real unei alte per
soane devine, prin intermediul 
profesionalizat al celui ce se in
terpune între casa de bilete și 
bucureșteanul ținînd morțiș să 
vadă un film neapărat „în sea
ra asta", într-o afacere mănoasă. 
Incăpăfînarea noastră și insufi
cientă fermitate din partea or
ganelor de ordine și a spectato
rilor a născut și aici o 
posibilitate de a cîștiga bani 
nemunciți, tncurajînd astfel 
tagma „tăietorilor de frunză ver
de" de pe bulevard. O „meserie" 
de familie a ajuns biletul vîndut 
la suprapreț pentru Matarcă Ion, 
în virstă de 32 de ani și soția sa. 
Condamnat de două ori, o dată 
pentru speculă de bilete, la 6 
luni, și altă dată pentru viol la 
2 ani și jumătate (atenție la a- 
pucăturile diverse ale huliganului 
și, mai ales, la modul în care-și 
cîștigă existența prin încuraja
rea noastră tacită a „biletului în 
plus" pe care-l acceptăm indife
rent de preț), Matarcă n-a învă
țat nimic din „pensionarea" sa 
în două rînduri. Poate a treia 
oară...

Tot cu specula de bilete se 
ocupă și Stan Constantin, din str. 
Băiceni nr. 8, în vîrstă de 22 de 
ani. Deși a mai fost condamnat 
pentru asemenea fapte, a fost 
găsit, în timpul raidului nostru, 
cu încă 100 de bilete. De unde 
și-a, procurat acest tînăr atîtea 
bilete la un film suprasolicitat de 
cetățeni ? Interesîndu-ne la ca
sierițe, ni s-a spus că ele dau bi
lete în asemenea cantități sub a- 
menințarea înjurăturilor și a bă
tăii 1 (Cinematograful Capitol). 
Au anunțat măcar o dată vreun 
lucrător de miliție ?

UN SEDIU AL CELOR 
CERTAȚI CU LEGEA

După o' zi toridă, preferi ră
coarea unei grădini-restaurant. 
Am intrat în grădina barului To
mis. Nici n-am apucat să ne a- 
șezăm și a apărut, dumnealui, 
înălțimea sa „găinarul", de pro
fesie — „fără* — escroc „din 
tată-n fiu , cum ni s-a recoman
dat apoi, Simion Cristache, do
miciliat în str. Nada Florilor nr. 
12. Dintr-un buzunar soios a scos 
niște cărți de joc: „chilipir, cu
coane". Stăm de vorbă cu el. A- 
flăm că în viața lui n-a muncit 
decît în cei doi ani și jumătate 

sături noi unor portrete deja fa
miliare cunoscătorilor de poezie s 
un profil meditativ, echilibrat, 
mereu în căutarea unei împăcări 
cu sine și cu lumea — Constan
ța Buzea — și un liric naturist, 
pentru care mediul rustic este 
un permanent izvor de sen
suri poetice — Platon Pardău.

Ion Omescu („FILTRU"), este 
autorul unor poeme de sobră 
muzicalitate și de meșteșug, dis
tins, a căror sorginte este simbo
lismul : „Și va veni cu vintul 
sau poate că pe ape, / ca 
broaște, buruiene, cu boabe de 

EFERVESCENTA POEZIEI

cît a stat închis pentru huliga
nism / Sănătos, puternic, apt pen
tru muncă, Simion Cristache se 
mîndrește că „neam de neamul 
meu n-a știut ce-i munca", ci 
numai afacerile pe picior!

Ne îndreptăm spre „Calul Bă
lan" sau, cum i se mai spune 
restaurantului în argou, la „Pă
duchele de lemn". Intîlnești aici 
o imagine cu totul insolită a Ca
pitalei. Aici se adună mai toți 
escrocii, știuți și neștiuți, ai Bu- 
cureștiului, sau fugiți din provin
cie. Intrăm în local și devenim 
imediat martorii unei hoții: trei 
bărbați și o femeie reușiseră să 
fure unui consumator nu mai 
puțin de 2400 lei. Fețe nerase, 
ca în adevăratele filme western, 
priviri încordate, mîini care cău
tau- un cuțit sau un obiect cu 
care să lovească, iată atmosfera 
restaurantului „La Calul Bălan".

MAHALAUA...
Oare primăria municipiului și în
treprinderea de restaurante n-ar 
putea da altă întrebuințare aces
tui local ? Știm că un restaurant 
într-o piață are vadul asigurat, 
dar să ne gîndim că în cazul de 
față el nu este altceva decît un 
focar de scandal, un adevărat loc 
de întâlnire al celor cei tați cu 
legea. Un prim exemplu ni-l o- 
feră Burghelea Ion din Onești. 
Venise la „Calul Bălan" să vîn- 
dă o parte din obiectele furate 
cu cîteva seri înainte. Un altul, 
om „fin", se respecta în fața pa
harului de coniac cu gîndul la 
banii pe care avea să-i primeas
că. Reușise să dea șase lovituri 
pînă să fie prins, deoarece „lu
cra curat". Mărturie stau cele 41 
de chei găsite asupra sa și o pe
reche de mănuși de antilopă bej. 
L-am întrebat de ce „opera" cu 
mănuși și mi-a ras nuns că i se 
luaseră amprentele la prima con
damnare. Acum însă, nu se aștep
ta să fie prins, mai ales că lu
cra în „deplasare", acolo unde 
nu era cunoscut de nimeni. Re
marca despre sine că este „o 
mare jigodie". Acum nu-i era 
ciudă decît Că fusese prins și 
urma să primească o nouă ve- 
deapsă.

„MĂSURĂ- HOȚULUI
S-a întunecat de mult. Maga

zinele au început să se închidă, 
iar străzile să devină din ce în 

nisip... / Din toate cîte fură, doar 
tu vei fi aproape, / dar stranie 
și parca mai palidă la chip" 
Pe Virgil Mazilesc» („VER
SURI"), critica l-a primit exce
lent : un poet care, sub masca 
procedeelor suprarealiste, ascun
de mari pasiuni reprimate din 
pudoare, în spiritul unei fertile 
tradiții a liricii modeme româ
nești. Nicolae Oancea („ROA
TA"), este un liric care caută 
substanța identică a fenomenelor, 
într-un limbaj poetic elevat: „Iar 
lucrurile... moartea lor ciuda
tă... / eu mă întorc în albul crud 
și sînt / acel ce striga primul 
pentru însuflețirea / lumii ră
masă oarbă în cuvînt".

Un poet autentic este și Mihai 
Elin („TREAZ ÎNTRE DOUĂ 
CADRANE"); o obsesie struc
turală a timpului, teritoriu prin 
care poetul este silit să circule, 

ce mai pustii. Ne aflăm pe Calea 
Rahovei, în apropierea magazi
nului de „Confecții" de la nu
mărul 385. O umbră escaladea
ză calcanul clădirii și apoi se 
introduce prin luminator în pod. 
Timpul se scurge extraordinar de 
încet pînă cînd umbra reușește 
să spargă tavanul și să intre în 
magazin. Aici se îndreaptă ime
diat spre rafturile încărcate cu 
costume bărbătești, unde va face 
prima greșeală — toate cele zece 
costume pe care le va fura sînt 
măsura 48 talia a Il-a, exact mă
sura hoțului. Apoi împachetează 
și cîteva cămăși, face un balot 
pe care-l leagă cu o sfoară și, 
urcat pe două scaune, se prinde 
cu mîinile de, marginea găurii 
pe care o făcuse, pentru ca, o 
clipă mai tîrziu să dispară în în
tunecimea podului. Aici are gri
jă să se îmbrace cu un costum

Și să-si lase în pod cămașa și 
pantalonii cu care venise. Totul 
s-a întîmplat pe 3—4 iunie a.c. 
Cîteva zile mai tîrziu, umbra este 
identificată în persoana lui Clai- 
ciu Gheorghe din Arad, născut 
la 20 martie 1942. Interesant că 
infractorul este un recidivist a- 
vînd la activ nu mai puțin de... 
16 ani (111) condamnare.

Acum, omul din fața noastră 
cu toată vigoarea tiupească, pare 
sfîrșit. De ce P Pentru că știe că 
va primi o pedeapsă mai mate, 
pentru că se gîndește că a ajuns 
la vîrsta aceasta de aur fără să 
fi realizat nimic în viață decît 
distrugerea sa morală. Poate că 
nu va fi prea tîrziu sau, mai bine- 
zis, mai bine mai tîrziu decît 
niciodată. Sperăm că totuși, or
ganele justiției vor fi aspre cu 
astf&l de oameni care nu ne fac 
cinste.

★
A cui este strada ? A noastră, 

a celor cinstiți. Și totuși, dese
ori, sub ochii noștri se întîm- 
plă o serie de manifestări care 
atentează la moralitatea ei, la 
demnitatea noastră. Nu sîntem 
și noi vinovați, coautori prin in
diferență, ai faptelor lor P Se im
pune din partea tuturor, a ce
tățenilor și a organelor de stat, 
atitudine fermă, de condamnare 
neîngăduitoare a tuturor acelora 
care trăiesc în afara normelor 
și moralității socialiste. 

hidră oare devoră și în același 
timp naște memoria, dă nota a- 
parte celor mai multe dintre poe
mele sale : „O gură de tun este 
fiece zi — / o cazemată pe ro|i 
încet rotindu-și / orbitele sterpe, 
vizînd existența / care în hohot 
își rostogolește miezul ei tare". 
Volumul a dispărut iute din li
brării, ca și cel al lui Virgil 
Mazilescu, infirmînd încă odată 
predilecția colecției „Luceafărul" 
pentru tirajele „o apă și-un pă- 
mînt".

Recomandată călduros de Mi
ron Radu Paraschivescu este 
Nora Iuga („VINA NU E A 
MEA"), „un poet în toată ple
nitudinea, care știe șucum să-și 
aleagă cuvintele, și cum să le 
folosească". Poezia ei are „un 
accent personal, un timbru al 
propriei sale voci, stăpînă pe ea 
însăși și pe resorturile ei inti-

IWAȚATOBII
(Urmare din pag. 1) 

litografia cu „Mihai Viteazul 
la Călugăreni** a fost „spart** 
de oglinda magică a ecranu
lui cinematografic. Curînd, 
școlarii vor învăța după 
manuale „scrise** pe peliculă 
ori pe benzi sonore. Guma 
va fi înlocuită de sisteme de 
scriere și ștergere automată.

Dar emoția întâlnirii cu 
învățătorul va rămîne ace
eași pentru fiii astronauți- 
lor ca și pentru școlarii Sa- 
doveanu Mihail și Vlaicu 
Aurel, să zicem. Iubim vpeea 
învățătorului, gesturile lui, 
mersul și le captăm în acele 
cămăși sufletești pe care 
le-am păstrat neatinse, cui
buri curate de sensibilitate 
și dragoste. Vom uita multe 
din imaginile cu care viața 
ne întâlnește, dar nu-i vom 
uita pe acești faimoși căpi
tani în navă stelară, sau co- 
răbieri temerari, care sînt 
învățătorii.

Cînd încerc să le mulțu
mesc, mă gîndesc să le sărut 
mîinile albite de cretă, cu 
supunere și admirație, așa 
cum le sărutam pe ale bu
nicului. Ca și el, învățătorii 
sînt stingheriți atunci cînd le 
aducem cuvinte de laudă, li 
se pare cu totul firească no
bila lor dăruire, renunțarea 
adesea la ceea ce se numește 
viață intimă.

Așa era, sînt sigur și Răs- 
popitul. Ton Torcălău al 
„Amintirilor", Nică al Hu- 
muleștiului — și — pentru 
statui — Ion Creangă. în 
_,școlița“ lui de la Ciric, 

înconjurat de capete uimite, 
Creangă oficia un ritual de 
demiurg. Aducea creanga în
florită a poveștii și o scu
tura în odaia săracă/ alunga 
grindina cu tipsia de jăratec 
i ducipalilor vechimii, isto-» 
risea minunata viață a cifre
lor și a suratelor lor cele 
mai bune, literele.

De 30 iunie e ziua voastră, 
prieteni dragi ! Ca semn al 
prețuirii de care truda voas
tră se bucură în România so
cialistă, pe pieptul multora 
dintre voi licăresc stelele de 
aur și argint. Și „școlițele" 
devin palate.

Primiți lauda versului ri
sipită în silabele acestor cu
vinte. Să nu ne ștergeți nici
odată din „catalogul** gene
roaselor voastre inimi. 

me“. Un liric interesant este 
Gheorghe Grigurcu („UN TRAN
DAFIR ÎNVAȚĂ MATEMATI
CA").

Doi tineri poeți timișoreni, 
Lucian Bureriu („AFECTIVI
TĂȚI CONȘTIENTE") și Crișu 
Dascălu („MINIE ȘI MARMU
RĂ") debutează simultan în co
lecția „Luceafărul" : primul sem
nează meditații delicate, puncta
te ici-colo de neașteptate izbuc
niri de forță, iar cel de-al doi
lea exersează, chiar în poemele 
mai lungi, o expresie lirică zgîr- 
cită, concentrată, în care cuvîn- 
tul poartă o mare încărcatul ă de 
emoție.

Cătălin Ciolca („VERSURI") 
și Doina Cetea („CULORILE 
ÎNCEPUTULUI") sînt alți doi 
debutanți, mai puțin cunoscuți 
din paginile revistelor literare. 
Cărțile lor sînt dovezi incontes
tabile de talent, dar și semne 
ale unor influențe încă neasimi
late pe deplin (mai cu seamă în 
cazul Doinei Cetea) ; doi poeți 
de la care încă așteptăm confir
mări.

SEBASTIAN COSTIN

• •••••

TELEVIZIUNE
• 17,30 — Pentru cei mici „Țara

mea" — Monumente ale 
naturii.

• 18,00 — Drumuri și popasuri
— emisiune turistică.

• 18,20 — Buletinul circulației
rutiere.

• 18,30 — Curs de limba spani
olă (lecția 22-a)

• 19,00 — La porțile cunoașterii
—emisiune pentru tineret. 
Chirurgia naturii.

• 19,30 ~ Telejurnalul de seară.
• 19,50 — Buletin meteorologic.

— Publicitate.
• 20,00 — Actualitatea agricolă.
• 20,20 — Studioul muzical. Cul

tura mtteicală de-a lungul 
timpului. Hector Berlioz.

• 20,45 — Cărți și autori : „In
trusul" de Marin Preda. 
Discuție între autor și 
criticul Geoorgeta Horo
dincă.

• 21,00 — Reflector.
• 21,15 — Filmul artistic „Omul

cu ricșa". Producție a 
studiourilor japoneze.

• 22,50 Telejurnalul de noap
te.

• 23,00 — închiderea emisiunii.

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN

film pentru ecran panoramio 
rulează la Patria (orele 12,45:
16.30 ; 20).

VICONTELE PLĂTEȘTE PO
LIȚA

cinemascop, rulează la Repu 
blica (orele 9,15 ; 11,30 ; 14 ;
16.15 ; 18,45 : 21,15), Festival
(orele 8.30 : 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21), Feroviar (orele 8,45 ;
11 ; 13,15 ; 15,30 ; 18 ; 20,15),
Excelsior (orele 9,45 ; 12 ;
14.15 ; 16,30 19 ; 21,15), Mo
dern (orele 9.30 ; 11,45 ; 14 ;
16.30 ; 18,45 ; 21,15).

PRIN KURDISTANUL SĂLBA
TIC

rulează la Luceafărul (orele
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18 ; 21), 
București (orele 8 ; 10 ; 12,15;
14.30 ; 16,45 ; 19 • 21,15) ;

DOMNIȘOARELE DIN ROCHE
FORT

rulează la Capitol (orele 11 ; 
14 ; 17 ; 20).

NUNTA LA MALINOVKA
rulează la Victoria (orele 9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 15.45 ; 18,15 ;

. 20,30).
DIRIJABILUL FURAT

rulează la Lumina (orele 9,30;
11,30 ; 13,30 ; 15,45 ; 18.15 20,45).

HIROȘIMA DRAGOSTEA MEA
rulează Ia Central (orele 9;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

Radu Cosațu

De două săptămîni are loc un 
fenomen luminos, extrem de lu
minos, nu incredibil — să nu 
exagerăm — dar capabil să mă 
oblige a clipi des și îneîntat: din 
7 fume programate, 4 sînt de 
foarte bună calitate, dacă nu 
chiar capodopere (ca „Alexandr 
Newski"), atunci de mare inte
res artistic, departe de orice a- 
muzament inept și anticultural 
(„Ocolul", „Cleo de la 5 la 7", 
„Omul cu ricșa"). Filme ou un 
anume grad de dificultate, filme 
ale unui limbaj estetic evoluat, 
filme ale unei priviri acute și 

SĂ FIE ADEVĂRAT?
adinei asupra condiției umane, 
dar deloc inaccesibile; filmele 
unor puternice personalități re
gizorale — epurate de cultul 
vedetei hollyoodiene; filme de 
cinema — nu ale teatrului fil
mat ; mă gîndesc că cei care 
le-au selecționat au avut o idee 
coerentă și clară: hai să facem 
un salt in educația cinemato
grafică a telespectatorului, hal 
să-l obișnuim cu arta cinemato
grafică, hai să-i mai lărgim ori
zontul — după ce săptămîni de-a 
rîndul l-am ținut în melodrame 
confortabile și meschine, în care 
lumea se reducea la jocul unui 
actor inatacabil (ceea ce năștea 
următoarea formulă în autobu
zul 31: „filmu-i prost, dar ea e 
mare..." — asta în legătură cu 
Bette Devis și „dorul ei nes
tins").

Gîndesc deci generos, dau po
liță în alb, fără prea mari garan
ții, mă fac că nu văd o inepție ca 
„H ano re din Marsilia", progra
mată tot în aceste două săptă
mîni, comedie cu Femandel la 
care chiar cei mai zeloși nu au 
putut sta pînă la capăt și care 
mi-ar putea da, singură, peste cap 
demonstrația. Zic că n-a fost și

O PQVESTE UIMITOARE — 
RAPSODIA MAGHIARA

rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21 continuare).

ÎMPUȘCĂTURĂ
rulează la Union (orele 15,30 ; 

20,30).
O FATĂ FERICITA

rulează Ia Doina (orele 9; 10 ;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20.45).

UN DOLAR GĂURIT
rulează la Grivița (orele 9;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). 
Floreasca (orele 9; 11,15 ;
13,30; 16; 18,15; 20,30). Fla
mura (orele 9 ; 11.15 : 13,30 ;
16 ; 18,15 ; 20,30).

MUMIA INTERVINE
rulează la înfrățirea (orele 14 ; 

16 : 18,15 ; 20,30). Matineu ora 
10.

ZOLTAN KARPATHI
rulează Ia Buzești (orele 
15,30—18).

OBSESIA
rulează la Dacia (orele 

9—16.30 în continuare 18.45— 
21).

INIMA NEBUNA-. NEBUNA 
DE LEGAT

rulează la Tomis orele 
9—15,45, în continuare 18,15> 
Aurora (orele 9 ; 11; 13,15 ;
15.30 ; 17.45 ; 20,15) Bucegi (o-
rele 9 ; 11,15 ; 13,30 : 16,15 ;
18.30: 21).

EL DORADO 

mă uit la ce este. Iar ceea ce 
este, e frumos și plin de pers
pective. Și mai zic că nu întîm- 
plarea a prezidat la aceste op
țiuni, ci un gînd serios și bine- 
cuvîntat.

De două ori m-am înșelat a- 
nunțînd un reviriment în dome
niul filmelor la televiziune. O- 
dată — prin decembrie 67 — 
lăudam dispariția decalajului de 
calitate între filmele aceleiași 
săptămîni. Nici vorbă. Zig-za- 
gul a continuat, amețindu-ne, de 
la prostioara fără echivoc pînă 
la un neuitat „Ascensor pentru 
eșafod". Ni s-a explicat că ne
gustorii de filme din străinătate 
prezintă peliculele halandala, fără 
nici un criteriu artistic. Filme 
foarte bune cu Paul Muni (ca 
admirabilul „Nu sîntem singuri") 
se oferă pe același cîntar cu nu 
mai știu ce. Mi s-a propus ami
cal să asist la vizionarea oferte
lor. Am ezitat pentru că mă tem 
de propriile-mi prejudecăți: nu 
accept ușor că televiziunea tre
buie să satisfacă- gusturile cele 
mai comode, cele mai superfi
ciale ale unei părți prea puțin 
evoluate din public; cred încă
pățînat că omul stînd comod â- 
casă la televizor n-are dreptul 
decit la filme de calitate, în 
orice gen — dar bune. Cine știe 
ce comedioară stupidă și ieftină 
m-ar fi zbîrlit, și-am fi pierdut o 
seară cu Fernandel 1 Iată că 
n-am pierdut-o. Pe urmă, am 
elogiat calitatea prezentărilor a- 

figurate de Ecaterina Oproiu și 
D. I. Suchianu. Cei doi au dis
părut — deși cu nici un chip' 
n-ar fi trebuit să dispară — pre- . 
zentările se fac cu totul neregu- \ 
lat, noroc că atunci <nnd cuiva W , 
vine (arbitrar — fără să se țină 
seama de importanța filmului) 
ideea unui om care să ne spună 
despre ce e vorba, se apelează 
la critici competenți ca B. T. Rl- 
peanu, Călin Căliman, Alice 
Mănoiu. Dar nu există nici sis
tem, nici rigoare.

Și atunci ce asigurări am a- 
vea că de data asta nu mai 4n- 
tem în binecunoscuta și adina 
dramatica situație a lui Niță cu 
oile sale, că revirimentul e deci
siv, fără punct de întoarcere ? 
Nu știu — eu cred că oameni 
care decid să dea la 14 zile 4 
filme de calitatea celor citate, 
înțeleg că această hotăiîre nu 
poate să nu aibă consecințe, eli- 
minînd automat „Pirații în fuste" 
și „Honore din Marsilia" și stabi
lind o graniță minimală care să 
nu coboare — să zicem — sub 
„Dor nestins". In micul infern 
al telegusturilor cinefile, studio
ului îi e indispensabilă o fer
mitate, o demnitate estetică de la 
care să nu abdice.

rulează la Unirea (orele 
15,30—18).

CAUT O NEVASTA 
rulează la Lira (orele 15,90: 
18).

EU, EU, EU... ȘI CEILALȚI 
rulează la Drumul Sării (orele 
15 ; 17,30 ; 20, matineu ora 11).

RĂZBUNAREA HAIDUCILOR 
rulează la Ferentari (orele
15.30 ; 18 ; 20.30), Munca (orele
9.30 ; 12 ; 16 ; 18 : 20).

FREDDY LOVEȘTE TU INTO! 
rulează la Giulești (orele 10 ;
15.30 ; 18 ; 20,30) Miorița (orele
9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ;
20,30) Arta (orele 9.15—16 în 
continual e. 18.15).

NEBUNUL DIN LABORATO
RUL NR.4

rulează la Melodia (orele 9 ; 
11 : 13 : 15 ; 17 ; 19 ; 21) Gloria 
(orele 9; 11.15: 13.30; 16;
18,15 ; 20.30).

CE NOAPTE. BĂIEȚI !
rulează la Volga (orele 9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16.15 ; 18,30 ;

20,45) Rahova (orele 15,30—18, 
duminică matineu ora 10,30).

BLESTEMUL RUBINULUI NE
GRU

rulează la Viitorul (orele 
15,30; 18 : 20.30).

OSCAR
rulează la Moșilor (orele
15.30 ; 18).

MIHAI STOIAN

UN HAIDUC IN SECOLUL XX?

(VERSIUNE PRESCURTATA)
REZUMAT

MOLDOVA. Anul 1911. Haiducul Pautelimon e urmărit de 
jandarmi rurali, de polițiști și agent! secreți veniți tocmai de la 
București. Paralel cu tofi aceștia — insă evident cu alt scop — 
iși continuă ceicetările și reporterul pe caro „Dimineața” l-a 
trimis pe urmele haiducului: N. D. Cocea. După îndelungi 
căutări, reporterul a izbutit 1 Totuși, multi pun la îndoială au
tenticitatea interviului. Care-l adevărul? El va ieși la lumină, 
căci Fantelimon a tost capturat.

Orice insistentă este inutilă : Pantelimon nu se înduplecă, nu 
se intimdiează M). .

Pe de altă parte, purtarea lui trădează. în ge
neral, faptul că o perfect conștient de importanta ce i se acordă, 
le larga circulație pe care-a dobîndit-o numele său. ’••). Cînd jude
cătorul 11 June o întrebare în legătură cu o ispravă de-a sa, 
Pantelîmon răspunde :
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— Fapta asta de care sînt învinovățit, am cltlt-o în gazeta 
din... (ziua respectivă, pe oare acuzatul o citează din memorie, 
nu s-a consemnat — n.a.) Nu-l adevărat ce s-a scris. Nu sînt 
eu făptașul. Nu. Nu. Orice ați încerca cu mine aci. tot o să tre
buie să mă trimiteți în cele din urmă înaintea juraților din 
Neamț (cei din județul său, în care are încredere. — n.n.).

Pantelimon încearcă să dea o justificare acțiunilor sale hai
ducești, demonstrind — în primul rind — că n-are de ce le 
regreta, c-au fost o necesitate a existentei sale. Jn plus, alt ar
gument în favoarea lui: „La tară există credința — afirmă zia
rele 101>— că Pantelimon îi prăda pe cei bogati, ca să-i ajute pe cel 
săraci. De aici s-a născut simpatia norodului pentru Isprăvile 
sale (subl. ns.).

Procurorul Costea ÎI vizitează destul de des pe Pantelimon, 
la Închisoare1"). întrevederile au loc în cancelarie1"). Procu
rorul tribunalului — magistratul Mihail Costea — care, de 
peste cinci ani lucrează numai la parchet, este stăpînlt de 
ambițioasa idee de a afla „adevărul" din însăși gura lui Pan
telimon. Iar Pantelimon mărturisește reporterului:

— Eu nu mi-am pierdut încă speranța I
— Să-ți ajute dumnezeu I
Procurorul încearcă să-l încurce pe Pantelimon, spunîndu-i 

că Iov ar fi mărturisit „totul” ;
— Știi pentru ce te-am chemat, Pantelimoane ? Uite, Iov 

zice că știe multe, dar să spui tu întii tot ce știi și-atunci el 
va face, la rîndu-i, toate mărturisirile. Nu vrea să fie tot 
el acela care să-nceapă. Destul c-a avut ghinionul să fie 
prins cel dintîi, șl a trebuit să te dea și pe tine prins. Cel 
puțin, vrea și cere din partea ta, să-l cruți, să nu-l forțezi 
a fi tot el acela care să trebuiască a vorbi cel dinții. Fii. dar 
cavaler (subl. ns.), aibi în tine acel suflet generos fată de 
el, care este bolnav, și nu-l chinui atîta 1

— Domnule procuror, știu ce cauți și înțeleg prea bine ce-ți 
trebuie. La urma-urmei, d-ta nu-tl faci decît datoria. De, știu 
și cu ! Poate că ce-i azi, nu o să fie miine, și așa mai departe. 
Mai lasă-mă să mă gîndesc. Cînd om fi numai noi amîndoi, o 
să încerc să-ți mai spui cîte ceva. Pripeala nu e, iar d-ta tot 
vii de atîtea ori pe zi la mine. Cu timpul, poate, să izbutești.

Urmare a deselor „confruntări" de. pe parcursul anchetei, 
iată cum arată Pantelimon, la mijlocul verii lui 1912 :

Trupul, destul de înalt și aplecat înainte, îți dă icoana țăra
nului moldovean, fizicește îndeajuns de bine înzestrat, dar
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trudit de amarele nevoi ale zilei de mîine. Are un cap puțin 
țuguiat, acoperit cu un păr negru ca mătasea, dar lipsit cu 
totul de îndîrjire. Fața-i galbenă și slăbită, dovedește sufe
rința omului bolnav de stomac19*) ; iar fruntea, relativ mică, 
este bine pronunțată. Singuri ochii, deși duși în fundul capului, 
au rămas încă tot plini de vioiciune si deasa lor clipeală 
trădează pe omul care, înainte de a-ți răspunde, ține cu tot 
dinadinsul a-și cîntări bine cuvintele. In primele zile ale de
ținerii sale în arest. Pantelimon se purta ras, cu căciula în 
cap; acum însă, parchetul, avînd nevoie de a-i face dese 
confruntări cu cei care au avut de-a face cu el, a dispus să 
i se lase barba să crească — Pantelimon umblînd în mai tot 
timpul haiduciei cu barba crescută în neîngrijire’”)
PROCESUL

Cu trei ore înainte de intrarea completului de judecată și 
a juraților în sala tribunalului din Botoșani, pe Pantelimon 
îl vizitează — de astă dată la închisoarea locală — unul din 
apărătorii săi : N. D. Cocea. Pantelimon îi declară, printre 
altele, avocatului său :

a) că aici, în arestul din Botoșani (spre deosebire de cel 
din P. Neamț) a fost bine tratat;

b) că speră în bunăvoința juraților ;
c) că-i mulțumește Iui N. D. Cocea că NU L-A UITAT106) 

și c-a .venit să-l apere.

®’) „In cursul lungei noastre convorbiri, am putut remarca la el 
cavalerismul haiducesc al romanelor noastre naționale, îmbră
cat cu haina aceea de generozitate sufletească exagerată. Poți să 
fii cu el blind ca un miel, crud ca un tigru, sever ca un jude 
de instrucție — efectul este același: nu vei reuși niciodată să-l 
scoți dintr-ale lui. Cu cît vorbești cu el mai mult, cu atît ajungi 

la convingerea că și-a stabilit mai dinainte un drum bine de
terminat. de la care — orice silințe vei desfășura, nu vei reuși
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a-l abate. De altfel, chiar dacă întrucltva obții azi din partea lui 
o indicație, care să te îndreptățească a spera la ceva mai mult 
pentru viitor, vine ziua de miine, cînd tot planul ti se prăbu
șește. Are, cînd vrea și crede cd se poate lansa, unele declarații 
de o claritate și precizie uimitoare ; întocmai cum in momentul 
cînd începe să te bănuiască, iți di răspunsuri menite să te sa
tisfacă pentru moment, dar care, îndată ce vrei să te servești 
de ele pentru luminarea cercetărilor, te lasă la un timp dat și 
mai mult la întuneric. Codul penal și criminal îi este așa de fa
miliar incit articolele din texte, referitoare la faptele sale de 
ttlhărie la drumul mare, le știe pe dinafară. Luați la rind fără 
excepție toate hoțiile și jafurile lui Pantelimon și veți vedea cd, 
fără răniri sau simple loviri, ajungea totdeauna la țintă. Chiar 
victimele, care au trecut prin spaima provocată prin întîlnirea 
cu el, îți declară azi, rîzînd, cum au fost prădate și cum, la un 
simplu gest al banditului, s-au grăbit a preda acestuia tot ce 
aveau de valoare asupră-Ie“. („Dimineața”, 2 iulie 1912).

,w)„Deși n-are înfățișarea propriu-zisă de haiduc (!), posedă o 
mare doză de îndrăzneală amestecată cu foarte mult rafina
ment. Nu i se poate contesta și oarecare deșteptăciune, lucru 
care se poate observa lesne din răspunsurile sale precise și 
cumpănite".

*") „Dimineața", 29 noiembrie 1911.
»") „Pantelimon este joarte sever păzit; nimeni, in afară 

de reprezentanții justiției, nu poate veni în contact cu dinsul 
Mai mult chiar: însuși procurorul șau judele de instrucție, 
in cercetările ce continuă să le facă asupra lui Pantelimon, 
nici nu-l aduc la palatul justiției, ci instruiesc afacerea în 
localul penitenciarului”. („Dimineața”, 29 iunie 1912).

*”) Din celulă pînă-n cancelarie, deși tn incinta aceleiași 
clădiri — penitenciarul — deși cu lanțuri la mtini și”îc pi
cioare, Pantelimon e dus intre doi soldați cu armele îjrtinse.

Avea să moară chiar tn urma unei boli de stomac (n.n.) 
>«) „Dimineața*, 30 iulie 1912.
,M) Luni, 17 decembrie 1911. Sala tribunalului. Ora 12.

(VA UBMA)
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DE LA 1848

principal 
țăranilor 

revoluțio- 
C. Bodea.
principal

SESIUNE DE COMUNICĂRI 
ȘTIINȚIFICE CONSACRATE
REVOLUȚIEI

în aula Academiei au în
ceput joi dimineața lucrările 
sesiunii de comunicări științi
fice organizate de Academia 
Republicii Socialiste România 
și Institutul de studii istorice 
și social-politice de pe lîngă 
C.C. al P.C.R. cu prilejul săr
bătoririi a 120 de ani de la re
voluția din 1848. Participă a- 
cademicieni, profesori univer
sitari, cercetători științifici, is
torici din București și din alte 
centre culturale ale țării.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de acad. • Athanase 
Joja, vicepreședinte al Acade
miei.

în prima zi a lucrărilor au 
prezentat comunicări : prof. V. 
Maciu, membru corespondent 
al Academiei, despre „Carac
terul unitar al revoluției din 
1848, în țările Române" ; conf. 
univ. Gh. Platon — „Țărăni-

mea de la 1848 în Țătile Ro
mâne" ; M. Florescu și N. Vîl- 
cu, cercetători științifici — 
.Rolul maselor orășenești în 
revoluția română din 1848" ; 
prof. Șt. Pascu, membru cores
pondent al Academiei — „Re
voluția de la 1848 în gîndirea 
pașoptiștilor ardeleni" ; conf. 
univ. Șt. Imreh — „Secuii și re
voluția din 1848" ; C. Gollner, 
cercetător științific
— „Mișcări ale 
iobagi sași în anii 
nari 1848—1849" ; 
cercetător științific
— „Continuarea luptei revolu
ționare după 1848 de către e- 
migrați" ; D. Berindei, secretar 
științific al Institutului de is
torie „N. Iorga" — „Interven
ția străină, principala cauză a 
înfrîngerii revoluției române 
din 1848".

Lucrările sesiunii continuă.

Pronosticul ziarului nostru

pentru concursul Pronosport

Cupa României" î Q MARE FAMILIE
/a volei

0 FRUMOASĂ PROMISIUNE A FEDERAȚIEI DE SPECIALITATE 
NAIVITATEA SĂ CREDEM

INFORMAȚII
ii

PRIMIRE LA PRIM-VICEPREȘEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI, ILIE VERDEȚ

Prim-vicepreședintele Consiliu
lui de Miniștri, Ilie Verdeț, a 
primit, joi la amiază, pe Ake 
Vrethem, președintele Comitetu
lui suedez pentru promovarea 
comerțului cu România, director 
general al firmei ASEA, A. 
Brunsson, vicepreședinte al aces
tui comitet, director general al 
firmei Larson Seaton et Comp., 
și pe J. Hordenson, director ge
neral al Asociației 
suedezi, care fac o 
noastră.

La întrevedere

Victor Ionescu, președintele Ca
merei de Comerț. A fost prezent 
ambasadorul Suediei la București, 
baron Cari Rappe.

Cu acest prilej au fost discu
tate probleme 
rea colaborării 
nomice dintre

privind dezvolta
și cooperării eco- 
cele două țări.

(Agerpres)

exportatorilor 
vizită în țara

nr. 26 Etapa din 30 iunie 1968 
\

Progresul — Steagul Roșu 
Politehnica GI. — Crișul

1 Gloria Bîrlad — 
Chimia Rm Vîlcea 
Progresul Brăila — Victoria 
Roman
Metalul Tr. Severin —
Gaz metan 
Chimia Tîrnăveni —
A. S. Cugir 
Stuful Tulcea — Portul 
Constanța
S. N. Oltenița — 
Metalul Buc.
Șoimii Buzău — Flacăra 
Moren i
Rapid Plopeni — Poiana 
Foresta — Chimia Suceava 
Intemazionale — Torino 
Bologna — Milan

X
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4

5

I

8

9

10
11
12
13

a participat

Jiri Hajek, ministrul afacerilor

externe al R. S. Cehoslovace,

va face o vizită oficială

in Republica Socialistă România

La invitația Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Jiri Hajek, ministrul afa
cerilor externe al Republicii So
cialiste Cehoslovace, va face o 
vizită oficială în Republica So
cialistă România Ia începutul lu
nii iulie 1968.

x
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1

2

X

2

2
1
1
1
2

ÎN CARE MAI AVEM
Campionatul feminin de voj 

lei s-a terminat de peste o lună. 
Pînă la începerea celui viitor 
mai sînt patru luni. Ce fac 
echipele noastre divizionare în 
această perioadă ? Marea lor 
majoritate „șomează” pur și 
simplu. Și această situație se 
menține de foarte mulți ani. 
Deși este clar pentru toată lu
mea că actualul sistem compe
tițional este depășit. Am cerut 
părerea în această direcție an
trenorilor formațiilor r----
fruntașe. Iată ce ne-au 
puns:

N. Meadu (Rapid) : „Se im
pune, in actualele condiții, cu 
necesitate, reducerea numărului ' 
echipelor din Divizia A la 6: 
acestea să-și dispute titlul de 
campioană de-a lungul a patru 
tururi. In lunile de vară, între 
campionate, înființarea „Cupei 
României”, ale cărei întîlniri să 
se desfășoare în aer liber, ar 
umple un gol care dereglează 
de foarte mult timp pregătirile 
echipelor”.

N. Roibescu (Penicilina Iași) : 
„Consider actualul număr de 
echipe în divizia A ca cel mai 
potrivit, însă sînt și pentru orga
nizarea și a celui de-al treilea 
tur. Lipsa de activitate între 
campionate (salut inițiativa în
ființării „Cupei României”) 
face ca multe formații să înce
teze complet pregătirea pe o 
perioadă ce atinge 3—4 luni! 
In asemenea condiții nu se 
poate progresa. De asemenea, 
divizia B, cu trei serii, nu-și 
are rostul. O singură serie cu 
echipe valoroase, ar fi mult 
mai aproape de realitate pen
tru că, în cea mai mare parte 
actualele echipe divizionare „B” 
s-au transformat într-un loc de 
refugiu pentru acele jucătoare

noastre 
; răs-

ce-

0 (Urmare din pag. I)
_ ductiv, soiurile și speciile de 0 animale care, aici, nu se știe 

cum se face că nu sînt bune de 
nimic. Nici o vorbă, însă, des- 0 pre faptul că într-un an dacă 
se țin zece ședințe de consiliu 

• sau două-trei adunări generale
— și acestea cu teme minore, 
-x _s„; la Moscu, toată puterea 

umerii, în mîinile și în 
unei singure persoane 
numește Constantin Că-

care nu mai pot face față 
rințelor primei divizii”.

Am discutat această problemă 
și cu secretarul general al F.R.V., 
tov. Aurel Dobincă. Este, de 
aceeași părere că actualul sis
tem competițional nu mai sa
tisface, că trebuie făcut ceva 
pentru îmbunătățirea lui. Dîn- 
sul ne-a asigurat însă că acea
stă problemă se află în atenția 
Biroului federal și că încă din 
acest an se va organiza „Cupa 
României”. De atunci a trecut 
o bună perioadă de timp, Biroul 
federal a fixat noii antrenori ai 
echipelor naționale, dar în le
gătură cu sistemul competițio
nal nu se vorbește nimic. Pro
babil Federația de volei vrea să 
ne rezerve o surpriză de pro
porții organizînd „Cupa Româ
niei” preconizată inițial pentru 
lunile de vară, la toamnă sau, 
mai știi, la,., iarnă. rea tarei

în față mai avem două luni 0 făptuirea 
de vară, suficiente pentru orga- c—*'**—
nizarea unei competiții care să î„...____ ___________________
umple golul din calendarul atît 0 să se înțeleagă că aici statutul 
de sărac al echipelor feminine o riraninri numai t»»ntrn
de volei. Tocmai de aceea soli
cităm Biroul F.R.V. să-și amin
tească promisiunile și să treacă 
la fapte. Fiindcă numai prin 
fapte voleiul nostru feminin va 
putea teși din impasul tn care 
se află de atîția ani.

In legătură cu campionatul, 
indiferent la ce variantă se va 
opri Biroul federal, prelungirea 
perioadei competiționale se im
pune ca o necesitate de primă 
urgență și este absolut nece
sar ca antrenorii și conducăto
rii echipelor să cunoască încă 
de pe acum sistemul de desfă
șurare a viitorului campionat 
pentru a putea organiza pregă
tirea în consecință.

DAN VLAD

că aici, 
stă pe 
voința 
care se 
liman.

Cooperativa este o unitate 
agricolă pe care satul a creat-o 
în scopul prosperării colectivi
tății, ca urmare a introducerii pe 
scară largă a mecanizării, chi
mizării și irigațiilor, a tuturor 
acelor acțiuni eficiente care per
mit valorificarea superioară a 
pămîntului. Statutul garantează 
munca și retribuția în funcție 
de rezultate, stabilește, din punct 
de vedere juridic, relația în care 
țăranul, ca individ, se află cu 
cooperativa la care a aderat 
din convingere și de dezvolta
rea căreia își vede legată în- 

propriilor idealuri, 
creșterea nivelului de trai. Cele 
întîlnite la Moscu par însă a lăsa

GHIZII ÎN EXCURSIE PE SCURT

" asigură drepturi numai pentru 
cei cuprinși în famlliuțele for- 

• mate în jurul președintelui și ale 
altora — unul sau doi „pioni" 
ai găștii formate de el — și 

• numai îndatoriri pentru restul 
membrilor cooperatori. Princi
piul „Cine poate oase roade..." 

• este aici întronat de o familiuță 
care în anii de cînd acționează 
a deprins că fiecare pas nu tre- 

• buie făcut la întâmplare, ci cu 
judecată. Grija pentru pro
priul buzunar, pentru par- 

• venire a făcut ca la zoo
tehnie lucrurile să întreacă 
măsura. De altfel, în acest sec- 

• tor, datorită unor condiții deo
sebite (oameni puțini, mai izo
lați de sat etc.) se putea acționa 0 cu cele mai bune „rezultate".
Era nevoie numai ca pe filieră

•
 să se asigure oameni „rezona
bili". Și s-au asigurat. Brigadier 
a fost numit Gheorghe Gaiu, 0 cuscrul președintelui, ciobani — 
pentru că „sectorul ovine nu

Desigur, totul pare normal. 
Pentru că, însăși noțiunea de ghid 
presupune excursie. Dar, așa cum 
precizează dicționarul — și cum. 
de altfel, știm cu toții — ghid în
seamnă, în primul rînd, persoană 
care însoțește pe cineva spre a-i 
arăta drumul și a-i da explicații
le necesare. Numai că excursio
niștii celor două autobuze care 
au plecat ieri din fața Universită
ții bucureștene erau, în exclusivi
tate, ghizi. Direcția ? Delta Du
nării. Motivul ? II aflăm la Biroul 
de turism pentru tineret. Sînt 
ghizii noștri... voluntari (aceasta 
nu înseamnă cîtuși de puțin in
competență) pentru excursiile or
ganizate de Birou în Deltă în a-

ceastă vară. Excursia, mai degra
bă călătorie de studii, face parte 
din documentarea ghizilor pentru 
activitatea ce-i așteaptă. Timp de 
trei zile, vor cunoaște toate tra
seele Deltei, locurile interesante și 
atributele lor, pentru a ști apoi să 
dea explicațiile cuvenite grupu
rilor de turiști pe care le vor în
soți. în majoritatea lor, studenți 
și cadre didactice universitare, 

1 * în me- 
urmat 
cadrul 
recu- 

Corne- 
Petrescu,

ghizii aceștia au vechime 
serie. Toți studenții au 
cursurile de ghizi din 
Centrului universitar. Am 
noscut printre aceștia pe 
liu Ursa, Constantin ” 
Antoaneta Georgescu, Ion Vasi- 
lescu, Daniel Giuglan și Ion Dia-

conu, care au mai însoțit și cu 
alte prilejuri grupuri de excursio
niști. Ne-am reîntâlnit și cu Adri
an Vasiliu, Dumitru Hazaparu, 
Cornel Zegrean — cadre di
dactice cu 8—15 ani vechime în 
această pasiune. Un cuvînt în 
plus, pentru Olga Ongerth de la 
științe juridice, pasionată în . ex
clusivitate de Deltă, care a con
dus patru ani la rînd excursii stu
dențești, cu bărci remorcate, pe 
Dunăre și în Deltă. De altfel, 
ne-a promis, Ia întoarcere, un re
portaj din această excursie. Așa 
că, pe curînd...

I. ANDREIȚA
Foto : C. CONSTANTIN

Sub auspiciile 
de prietenie cu 
Asia și Africa, 
ză, a avut loc la 
ră a I.R.R.C.S.

cu lupta popoare- 
Sud-Africa- 

sud.
(Agerpres)

Studenții

(Urmare din pag. I)

ieșeni
in vacanță

Ligii române 
popoarele din 
joi după-amia-
Casa de cultu- 

» ........___ o adunare pu
blică, prilejuită de săptămîna 
solidarității c_ 
lor din Republica 
nă și Rhodezia de

• Tn ultima zi a turneului 
internațional feminin de handbal 
de la Negotin, selecționata Ro
mâniei a reușit să învingă cu 
scorul de 12—8 (8—4) reprezen
tativa Ungariei, campioană mon
dială. Arghir (4) și Franz (3) au 
marcat cele mai multe puncte 
pentru formația română, care, în 
urma acestei victorii s-a calificat 
în turneul final de la Belgrad.

• La Helsinki a început un
CONCURS INTERNAȚIONAL 0 
DE ATLETISM, la startul căruia 
sînt prezenți o serie de valoroși 0 
atleți din mai multe țări europe
ne, Australia și Japonia. 0

Așteptată cu un mare interes, 
cursa de 5 000 m a fost cîștigată 
de francezul Wadoux, cronome- 0 
trat cu 13’ 40” 8/10. Pe locul se
cund s-a clasat multiplul cam
pion australian Ron Clarke, ere- 0 
ditat cu 13’ 41 ” 4/10.

Proba de săritură cu prăjina a a 
revenit finlandezului Mustakari " 
cu 5,15 m, iar cea de 3 000 m 
obstacole lui Roelants (Belgia) cu A 
8’ 41” 8/10. W

•
 mergea bine" — au fost aduși 
cei doi băieți ai președintelui

• La Moscova a început întîl- a 
nirea SEMIFINALĂ dintre marii “ 
maeștri sovietici Mihail Tal și 
Viktor Korcinoi, contând pentru 
CAMPIONATUL MONDIAL DE 0 
ȘAH. Prima partidă s-a încheiat 
remiză.

Alături de colegii tor din alt» 
centre universitare din țară, a- 
proape 1500 de studenți care în
vață în centrul universitar Iași, 
își vor petrece o parte din va
canța de vară în taberele de o- 
dihnă de la Costinești, Pîrîul 
Rece, Timiș și Izvorul Rece.

Pe agenda vacanței se află, de 
asemenea, înscrise excursii pe iti- 
nerarii pitorești ale țării, precum 
și diferite manifestări cultural-ar- 
tistice, organizate la Casa de 
cultură a studenților și la clubu
rile amenajate în mod special la 
Universitate și la Institutul poli
tehnic.

• La Aachen, echipa masculi- 
nă de ȘTAFETĂ 4 X 100 m a 
R. F. a Germaniei (J. Hirscht, G. 0 
Hirscht, Assion, Eigenherr) a fost 
cronometrată cu timpul de 
39” 8/10. *

(Agerpres)

și Moș Motan, cum e cunoscut 
în sat Gheorghe Palade, cum
natul președintelui; la vacile de 
lapte, fiecare al doilea îngrijitor 
a fost aprobat din neamul lui 
Constantin Căliman, iar la porci 
aproape toți îngrijitorii și șeful 
de fermă apropiații acestuia sau 
fini, cumnați, frați, nepoți, ai 
apropiaților Iui. Șef-contabil a 
fost promovat Maria Panfil — 
rudă apropiată — iar ca ajutor 
contabil chiar fiica președinte
lui, Maria Stavăr. La magazie 
s-a aplicat aceeași tactică: munca 
n-a intrat în mîini străine. Ște
fan Palade și Constantin Bălan, 
făcînd parte din grupul priete
nilor de familie ai președinte
lui... Brigadier viticol e finul lui 
Constantin Căliman, iar la bri
găzile de cîmp, ca brigadieri, au 
fost numiți cumnați, nepoți sau 
fini ai acestuia sau „aleși" dintre 
neamurile apropiaților săi. în 
aceste condiții nu surprinde pe 
nimeni faptul că dreptatea s-a 
lovit permanent de zidul gros 
al rudelor și prietenilor puși de 
„pază" la avutul obștesc. Că de 
ani de zile din acesta s-au în
fruptat cu lăcomie tocmai păzi
torii lui. Cum 7

In gospodăria personală a lui 
Mihai Căliman, în numai doi ani, 
numărul oilor a crescut de la 3 
la 36, dar, în chip miraculos, 
fără ca el să fi cumpărat vreuna 
(!): oile cîtorva familii din sat 
și ale unora din satele vecine 
„seamănă" cu cele mai bune 
foste exemplare de la cooperativa 
lor agricolă, diferența constând 
numai în aceea că — ce întâm- 
plare 7 ! — acestea au urechea 
dreaptă sfîrtecată în porțiunea 
unde cîndva se aflase crotaliul.

Cum se face că de mai mulți 
ani tot satul cumpără purcei de 
la C.A.P. (o parte se mai și în
grașă) iar în dările de seamă 
se specifică mereu că de la 
animalele matcă ale cooperati
vei se obțin, anual, numai cîteva 
zeci ? Cînd de ani încoace se 
constată că cei din conducerea 
cooperativei agricole o iarnă în
treagă duc acasă ceea ee, chi
purile, le revenea ca retribuție ? 
Casele și bunurile din interior 
ale celor cîțiva cuprinși în fami- 
liuțele formate în sinul marii 
familii a cooperativei lor agri
cole nu sînt comparabile cu 
casele și bunurile oamenilor 
cinstiți, acelora care permanent 
se frămîntă, depun eforturi 
pentru realizarea la timp a mun
cilor agricole. Există vreo justi
ficare obiectivă a acestor fla
grante deosebiri 7

Munca „organizată" pe crite
riul de care am vorbit dusă de 
către președinte a făcut ca, la 
Moscu, cooperativa agricolă să 
bată pasul pe loc. Eforturile ul
timilor cinci ani — însemnînd 
folosirea unor cantități de în
grășăminte chimice de zece ori 
mai mari, triplarea volumului 
de lucrări executate mecanizat, 
investirea a multe sute de mii 
de lei în lucrări ameliorative 
etc. — au însemnat un spor la 
producțiile de grîu și porumb 
de 300-400 kilograme la hectar, 
diminuarea producției de stru
guri de la 3000 la 2709 kilogra
me și a celei de lapte (marfă) 
revenind de la fiecare vacă fu
rajată, de la 471 la 399 litri. în 
același timp, veniturile bănești 
abia au cunoscut o creștere ne
glijabilă, în prezent depășind o 
mie de lei la fiecare hectar.

Cum s-au putut oare ca ase
menea fapte care umplu de in
dignare pe oricare om cinștitsă 
treacă ani de zile neobservate ? 
Dacă un revizor al băncii sau 
de la Uniunea cooperativelor 
agricole sau membrii comisiilor 
de inventariere constituite la 
finele fiecărui an, din incapa
citate, din comoditate, sau din 
alte motive n-au putut depista 
astfel de nereguli dacă celor 
din comisia , de revizie li se 
„închidea gura" la timpul potri
vit (din inițiativa președintelui 
C.A.P. în vara aceasta la tunsul 
oilor, președintele comisiei de 
revizie a fost pontat și ca 
lucrător și ca supraveghetor ! 7) 
cum de au putut scăpa aten
ției celor din jur astfel de 
fapte?

— Nu ne-au scăpat — mărtu
risește un țăran coooperator — 
dar n-am avut curajul să spu
nem. îi cunoaștem bine pe a- 
cești oameni, ai lui Căliman, sînt 
răzbunători, sînt în stare de ori
ce. Am sesizat organele agricole 
ale fostului raion Bujoru, la re
giune, și dacă am văzut că nu 
se iau măsuri, ba dimpotrivă, 
între timp președintele a și fost 
decorat, am renunțat.

— Oricum însă tovărășul Că
liman este de 12 ani președinte.

Știind că procedează astfel de 
ce l-ați mai ales ? De ce nu ați 
propus pe altcineva ?

— De cîteva ori l-am criticat, 
am sesizat concret unele greșeli 
ale lui! Cei care veneau însă, 
ni-1 impuneau tot pe el ca pre
ședinte. Spuneau că este a sarci
nă, că este un om cu calități, 
verificat și apreciat». Cît de va
loros era Căliman o dovedesc 
faptele lui, rezultatele cu totul 
și cu totul mediocre obținute de 
cooperativa agricolă în anii de 
cînd el, ca președinte, a încu
rajat formarea grupului de oa
meni puși pe căpătuială, grup 
compus aproape în exclusivitate 
din neamurile lui. Dacă acestea 
sînt rezultatele și metodele cu 
care s-a lucrat, ce motive au 
existat ca președintele să lie 
„impus" voinței oamenilor 7 
Oare nu munca și rezultatele 
bune, calitățile de bun organiza
tor, de cinste și demnitate im
pun pe cineva într-o funcție sau 
alta 7 Nu credem că pot exista 
alte criterii, iar dacă ele hotă
răsc menținerea într-o funcție a 
unui om necorespunzător șă se 
renunțe la asemenea criterii.

Discuțiile cu mulți dintre 
membrii acestei cooperative a- 
gricole ni-1 înfățișează pe actua
lul președinte ca un om cu pri
virea mereu ațintită în două 
părți — aceea a rotunjirii pro
priilor venituri, ilicit formate, 
și spre aceia care, după optica 
lui ar putea, vreodată, să-i o- 
cupe scaunul lui sau al prote- 
jaților săi. Cu „chibzuială" a 
reușit să le rezolve pe amîn- 
două. Cele cîteva zeci de oi ale 
sale, de ani de zile — și iama 
și vara — stau numai în turma 
cooperativei, de aici transpor
tând acasă numai lîna și cele
lalte produse ce i se cu
veneau. Cît privește izolarea ce
lor mai buni și de perspectivă 
membri cooperatori, acestora 
le-a făcut și le face fel de fel 
de șicane sau îi „sfătuiește pă
rintește" să nu-și piardă timpul 
în cooperativă și să meargă la 
vreun șantier sau la calea fe
rată. Și aceasta face parte din 
„metodele" de păzire a scaunu
lui.

Se înțelege, după toate aces
tea, că un astfel de om, faptele 
lui trebuiesc analizate și supuse 
opiniei cooperatorilor. Pentru a 
hotărî ei, cei ce alcătuiesc ma
rea familie asupra acestor fap
te. Credem că este potrivit ca 
organele agricole ale județului 
Galați să intervină de urgență 
și să facă lumină nu numai în 
sectoarele în care s-au manifes
tat abuzuri, ci, printr-o revizie 
de fond. în însăși activitatea 
economică a cooperativei și, în 
baza constatărilor, cei vinovați 
să fie deferiți forurilor în drept. 
Numai așa se poate instaura 
climatul normal în care munca 
să ocupe locul de cinste ce î se 
cuvine — singura care holă- 
rește locul meritat de oameni 
în oricare din unitățile noastre 
socialiste.

a unei cantități de mate- 
ce depășea suma de 4 mi

lioane lei. Era posibil să se pre
vadă cu exactitate necesarul(Agerpres)

In concediu la Băile Her culantr

autentic ? Desigur, căci salaria- 
ții respectivi cunoșteau situația 
existentă pe teren și, deci, pu
teau să informeze la timp forul 
tutelar despre excedentele cre
ate. De ce nu a făcut-o ? Expli
cația trebuie căutată în aceeași 
mentalitațe de care aminteam și 
care înseamnă, înainte de toa
te, promovarea neprincipială a 
așa-ziselor interese ale propriei 
întreprinderi pe baze cu totul 
arbitrare și nefundamentate e- 
conomic.

In acest lanț al slăbiciunilor, 
care duce la risipa a în
semnate fonduri valutare ale 
statului, nu trebuie omisă nici 
veriga reprezentată de insufi
cienta prospectare a posibilită
ților producției indigene. Iată 
un exemplu concludent în acest 
sens. Trustul de construcții pen
tru îmbunătățiri funciare din 
Galați' avea nevoie de unele 
sortimente de tuburi de azbo
ciment (15 mii metri liniari). 
Fără a analiza prea mult dacă 
industria de resort poate să le 
asigure sau nu, prevaluîndu-se 
de negații perimate emise de 
forurile tutelare, au găsit drept 
unică soluție de aprovizionare 
— importul. Ca, numai în urma 
unor simple, subliniem simple, 
investigații făcute de organele 
de control să se constate că, de 
fapt, Fabrica de ciment din 
Medgidia dispune de cantități 
importante de tuburi de acest 
gen. în consecință, Trustul a 
fost îndrumat să se aprovizio
neze de aici, evitîndu-se astfel 
consumarea neeficientă a sumei 
de 1417 mii lei valută, care 
poate fi 'folosită mai economic 
în alte scopuri.

Situațiile consemnate, depar
te de a constitui aspecte mino
re ale problemei puse în discu
ție, reprezintă o dovadă a spi
ritului îngust în gospodărirea 
fondurilor valutare, practicat de 
conducerile unor întreprinderi, 
cu sprijinul și aprobarea foru
rilor tutelare. Atari manifestări 
se înregistrează și în domeniul 
respectării actualei metodologii 
care reglementează procedura 
actului de a decide importul. Se 
știe că întreprinderile întocmesc 
cererile de import cu mult îna
intea începerii anului de plan, 
ceea ce creează posibilitatea u- 
nor eventuale modificări. In 
lunile următoare pot interveni 
noi condiții care, adeseori, dau 
naștere la renunțări și diminu-

ări ale importului socialist ini
țial. întreprinderile au numai o- 
bligația elementară de a anun
ța operativ organul tutelar pen
tru a se putea preveni contrac
tarea la import a produselor 
respective. Din păcate însă, a- 
semenea îndatorire expresă nu 
este întotdeauna respectată. Ca
zuri de această natură s-au în
registrat la Combinatul de ce
luloză și hîrtie din Brăila, la 
Combinatul siderurgic din Ga
lați cît și în alte unități unde 
s-au solicitat noi aprovizionări 
de ordinul milioanelor de lei, 
cu toate că stocurile asigurau 
necesarul în anul 1968, fapt ce 
va duce, indiscutabil, la crea
rea de imobilizări serioase în 
stocuri supranormative. Mai 
mult, la Combinatul siderurgic 
din Galați s-a planificat din 
import a se aproviziona încă 
din acest an, de exemplu, un 
set complet de echipament me- 
canograflc, care, conform docu
mentației trebuie instalat abia 
în anul 1970. Se mai observă, 
de asemenea, că unele între
prinderi repetă cererile din a- 
nul precedent, fără să se inte
reseze dacă ele au fost sau nu 
soluționate, ceea ce creează pe
ricolul unor duble aprovizio
nări. Duble aprovizionări ce se 
înregistrează și ca urmare a ne- 
colaborării serviciilor din ca
drul unităților. Sînt frecvente 
cazuri cînd serviciile de pro
ducție comandă materiale pen
tru secții prin intermediul com
partimentului de aprovizionare, 
aceleași pe care Ie solicită și 
serviciile de investiții. Aseme
nea stări de lucruri fac, după 
părerea noastră, deosebit de ne
cesară o atitudine fermă în 
combaterea opticii greșite a a- 
cestor cadre din economie, prin 
a căror atitudine tolerantă se 
apelează cu ușurință la impor
turi, nesocotindu-se interesele 
economiei naționale.

Erorile de acest gen, conse
cințele lor trebuie suportate de 
cei care le provoacă. Credem că 
astfel, prin funcționarea răs
punderii materiale și discipli
nare pe toate liniile, de la în
treprindere la minister, înscău
narea fermă a responsabilități
lor pentru gestul comis este de 
natură să preîntîmpine orice 
tendință de irosire a fondurilor 
valutare, pîrghie importantă în 
creșterea eficienței economiei 
noastre naționale.

•••

(Urmare din pag. I)

-- Vă rog să notați următorii 
elevi : „Dan Stanciu, Viorel 
Pană, Dumitru Ciuperca, E- 
duard Herman, Iulian Dumi- 
trache, Ion Căciulă, Constantin 
Popa, Iorgu Turlea și Zamfir 
Banu.

— Adică toți ?!
— Toți, tovarășe comandant!...
Sînt elevi ai Grupului școlar 

profesional „Petrolul" Cîmpina, 
spre cinstea profesorilor și pă
rinților lor. Ei dețin de 3 zile 
consecutiv drapelul de echipă 
fruntașă. Dar comandantul își 
continuă analiza cu celelalte 
echipe. Și, surpriză. Echipa 
„Șoimii II" formată din elevi 
de la liceele din Ploiești a rea
lizat valori superioare: 54 de 
lei de brigadier. Drapelul intră 
de acum în posesia lor. Ca re
prezentant al șantierului, mais
trul Duțu este cel care dă ver
dictul asupra calității lucrărilor.

— 20 de puncte... , 20 de 
puncte... 20 de puncte...

Deși cei peste 25 de ani de 
muncă pe șantiere îi dau drep
tul să fie extrem de exigent și 
nu mai puțin competent, mais
trul n-are de reproșat nimic din 
punct de vedere al calității lu
crărilor nici uneia dintre echipe. 
Punctajul este maxim. Și e cît 
se poate de firesc. Acești tineri 
iubesc frumosul pentru că el 
face parte din structura educa
ției și simțirii lor. Consideră 
această șosea ca pe o lucrare 
de maturitate căreia îi dă
ruiesc primele lor eforturi, în 
care încorporează cea mai înaltă 
temperatură a vîrstei lor înflă
cărate. In numai 7 zile, briga
dierii au efectuat lucrări în va
loare de aproape 70 000 de lei. 
O cifră și un ritm care duc di
rect spre drapelul de șantier 
fruntaș pe țară.

Dezbaterile trec apoi în do
meniul activităților educative 
organizate și care urmează să se 
organizeze. Excursia de dumi
nică la Telega și participarea 
la adunarea care a avut loc aici 
cu ocazia aniversării a 120 de 
ani de la Revoluția din 1848 — 
evenimente care au avut un 
mare ecou pe aceste meleaguri,

plimbarea cu autocarele pe Va
lea Doftanei și popasul pe șan
tierul barajului de la Paltinul, 
au umplut de impresii jurnalele 
brigadierilor. Pentru duminica 
următoare s-a prevăzut o nouă 
excursie, de această dată spre 
Castelul Peleș și piscurile Bu- 
cegilor iar joi. elevii-brigadieri 
le vor invita pe colegele din 
Breaza și Comarnic la o seară 
de dans. Atunci, Vasile Burtoi, 
Ion Iorga, Viorel Pană și Gheor- 
ghe Gheorghe, soliști vocali și 
instrumentiști și, în același 
timp, recitatorii șantierului, vor 
.delecta încă odată ca și în alte 
seri pe oaspeți și gazde cu ta
lentele lor.

Dar să lăsăm comandamentul 
să-și încheie lucrările, să distri* 
buie sarcinile pe oameni și să 
ne întoarcem printre elevi.

S-a făcut de acum tîrziu. Clu
bul a devenit mai liniștit. Doar 
cîțiva șahiști cu forțe egale 
caută să evite o remiză și vr^o 
3—4 colegi de-ai lor frămîntă 
condeiul între degete. Ce-or fi 
scriind ? Scrisori către prieteni, 
către părinți. Adrian Rotaru îi 
împărtășește, probabil, prietenei 
sale Edgenia Coman din Bacău 
care și ea muncește pe un șan
tier local de locuințe, impresiile 
lui de pe șantierul Cîihpina- 
Comarnic. Nicolae Buzescu o fi 
încercînd să-și exprime recu
noștința către tatăl și mama sa 
care l-au îndemnat să vină aici 
să muncească. Ion Musceleanu 
și-o fi invocînd din nou muza 
creației lirice. Dar să fim puțin 
indiscreți și să ne aruncăm pri
virea în hîrtiile sale.

„Drumuri, De ce tocmai dru
muri ? — reflectează el în jur
nalul său. Pășim și astăzi pe 
drumuri construite de daci și 
romani, pe drumuri pierdute în 
istorie. Drumurile nu au un 
început nici în timp și nici în 
spațiu, și nici sfîrșit. Peste ele 
timpul așterne straturi de colb 
iar colbul sub pașii trecătorilor 
se preface în piatră. Drumurile 
vor trăi cît munții de piatră, cît 
văile și cîmpiile, cît defileul 
Bumbești-Livezeni. Cît Porțile 
de Fier. A fost poate și acesta 
un motiv pentru care am venit 
să construim un drum, acum, 
odată cu intrarea noastră în 
viață. Un drum care va dăinui 
cît noi, cît munții și văile noas
tre...a

Nu are dreptate poetul 7

de deterio-

calitate 
marca

de 
cu

JL
Execută un bogat sor

timent de flori în vari
ate culori : trandafiri, 
margarete, maci, garoafe, 
lalele, brebenei, anemo
ne, gerbere, lăcrămioare, 
liliac.

Florile au rezistență 
mare față de căldură 
și umiditate.

Au miros aromatic și 
persistent. Pot fi spălate 
fără pericol 
rare.

— Stilouri 
superioară 
FLARO".

COMITETUL DE RADIODIFUZIUNE 
Șl TELEVIZIUNE - STUDIOUL 

DE TELEVIZIUNE
angajeazâ

PRIN CONCURS

OPERATORI IA. CAMERA (CAMERMANI)

Pentru a putea participa Ia concurs aolicitanțil trebuie 
să îndeplinească următoarele condiții i

— Să posede studii superioare, indiferent de specialitate, 
sau Liceul teoretic (cu diploma de bacalaureat) și 
Școala Tehnică de Cinematografie.

— Să aibe aptitudini și preocupări în domeniul cinema
tografiei și televiziunii.

— Să aibă domiciliul stabil în București și stagiul militar 
satisfăcut.

Concursul se va ține în ziua de 8 iulie 1968 orele 16, în 
localul Studioului din str. Moliere, Nr. 2.

SOLICITANȚ1I SÎNT INVITAȚI A SE PREZENTA 
PERSONAL PENTRU RELAȚII ȘI DEPUNERI DE ACTE SI 
LUCRĂRI FOTO-CINEMATOGRAFICE la DIRECȚIA PRO
DUCȚIE A STUDIOULUI, zilnic între orele 8,30—11,30, între 
25 IUNIE 1968 — 6 IULIE 1968



BAZA DE LA KHE SANH
VA FI EVACUATĂ

Dispozitivul american nu mai putea rezista 

forțelor patriotice
Forțele patriotice con

tinuă acțiunile ofensive 
asupra i 
liții și 
trupelor 
goneze

mai multor po- 
baze a părtinind 

• americano-sai-

zilei de joi, arti-In dimineața , .
leria F.N.E. a.bombardat o tabă
ră a pușcașilor marini americani 
de la baza Da Nang. Mai multe 
rachete de 122 mm au fost lan
sate, de asemenea, asupra unor 
poziții ale trupelor americane din 
apropierea Muntelui de Marmu
ră, la 7 km de orașul Da Nang. 
Au fost înregistrate pierderi în 
rîndurile efectivului american.

In urma acțiunilor ofensive 
desfășurate timp de luni de zile 
împotriva bazei de la Khe Sanh, 
situată în zona septentrională a 
Vietnamului de sud, comanda
mentul militar al S.U.A. de la

Saigon a anunțat joi o* aceuM 
bază va fi evacuată.

Purtătorul de cuvînt american, 
care a făcut cunoscut această ho- 
tărîre, a recunoscut că dispoziti
vul american nu mai putea rezis
ta încercuirii foițelor patriotice. 
Mii de militari americani au 
fost uciși și răniți în urma bom
bardamentelor zilnice ale patrio- 
ților de la începutul asediului a- 
cestei baze. în următoarele zile 
se așteptau noi atacuri ofensive 
din partea patrioților, așa oă si
tuația devenise fără ieșire — a 
arătat purtătorul de cuvînt ame
rican. Efectivul bazei de la Khe 
Sanh este de 5 000 de oameni.

în același timp, avioane ame
ricane de tip B-52 au bombardat 
regiuni din jurul Saigonului unde 
patrioții și-au intensificat tot mai 

f mult acțiunile în ultima vreme.

Congresul sindicatelor iugoslave
BELGRAD 27 —, Corespon

dentul Ageipres, N. Plopeanu, 
transmite : In cadrul lucrărilor 
celui de-al VI-lea Congres al 
Uniunii Sindicatelor din Iugo
slavia, care «-a deschis miercuri 
la Belgrad, â luat cuvîntul Iosip 
Broz Tito, președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, 
președintele Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia.

Referindu-se la rezultatele pri
milor doi ani de aplicare a re
formei economice, vorbitorul a 
subliniat că, printre altele, a
lost oprită inflația, a fost sta 
bilizat dinarul, a fost stăvilită 
creșterea prețurilor, deficitul ba
lanței de plăți cu străinătatea a 
fost micșorat, a crescut exportul, 
au fost sporite investițiile pen
tru reconstrucția și modernizarea 
întreprinderilor. în această pe
rioadă nivelul de trai a crescut 
cu 23 la sută, producția indus
trială — cu 2,4 la sută, iar 
productivitatea muncii — 5>7
la sută. Anul trecut însă, a con
tinuat vorbitorul, din motive de 
natură obiectivă, dar și subiec
tivă, s-a ajuns la o stagnare în 
producție. Printre cauzele su
biective care au generat această 
situație, Iosip Broz Tito a a- 
mintit greșelile comise în poli- ‘ 
tica creditelor, a exportului și 
importului. El a arătat că stag
narea producției, care se dato- 
rește reducerii puterii de cum
părare, a dus la creșterea numă
rului de neangajați.

Referindu-se apoi Ia persoa
nele care se îmbogățesc pe căi 
ilicite, dintre care unele au în
ceput să-și construiască chiar 
fabrici particulare, în timp ce 
alții string ban cu ban pentm a 
putea trăi, vorbitorul a spus : 
Trebuie să ne ridicăm împotri
va unor astfel de fenomene, mai 
ales împotriva acelora care s-au 
îmbogățit pe seama clasei mun
citoare, pe seama societății.

Președintele U.C.I. a vorbit 
despre măsurile care vor face 
posibilă angajarea unui număr 
mai mare de tineri specialiști 
și a arătat că, dacă s-ar folosi 
întreaga capacitate a unor 
uzine, numărul celor angajați ar 
putea fi de două ori mai mare, 
în legătură Cu tulburările stu
dențești, vorbitorul a spus că o 
serie de elemente recidiviste, de
magogice, dorind să creeze haos 
și să pescuiască în ape tulburi,

au încercat să le folosească în 
scopuri aventuriste. Aceștia, a 
spus el, mi sînt studenți, ci ele
mente care se străduiesc să cre
eze embrionul unui sistem mul- 
tipartinic. Lor nu le place uni
tatea fermă a comuniștilor în 
toațe acțiunile pe care aceștia 
trebuie să le desfășoare și să ac
tiveze în sensul construirii so
cialismului, bazat pe ideile lui 
Marx, Engels, Lenin. Acestora 
nu trebuie să li se permită să 
acționeze astfel mai departe. 
Tineretul nostru, a spus preșe
dintele U.C.I., nu dorește un 
sistem multipartinic.

În continuare, președintele 
Tito s-a referit la unele aspecte 
ale relațiilor internaționale ale 
Iugoslaviei.

□
marocane

BWWNi
S.U.A. : Demonstrație antirăzboinică la Washington

PESTE 3000 AVIOANE 
AMERICANE DOBORÎTE

DEASUPRA R. D. VIETNAM
După cum transmite agen

ția V.N.A., unitățile antiaerie
ne ale Armatei Populare Viet
nameze au doborît un avion 
american cu reacție, de bom
bardament, în partea de vest 
a provinciei Guang Binh. A- 
cesta este cel de-al 3 000-lea 
avion american doborît în 
R. D. Vietnam. Potrivit unor 
informații suplimentare, alte 
trei avioane, dintre care unul 
de recunoaștere, fără pilot, 
au fost doborî te în provinciile 
Ha Bac și Ha Tinh. Astfel, 
pînă în prezent, pe terito
riul Vietnamului de nord au 
fost doborîte în total 3 003 
avioane americane.

VARȘOVIA 27 (Agerpres). — 
La 27 iunie la Varșovia au înce
put lucrările celei de a 7-a se
siuni a Comisiei guvernamentale 
româno-polone de colaborare e- 
conomică. Delegația guvernamen
tală a Republicii Socialiste Ro
mânia este condusă de tovarășul 
Gheorghe Radulescu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele părții române în Co
misia guvernamentală româno-po- 
lonă de colaborare economică, iai 
delegația guvernamentală a R. P 
Polone de tovarășul Zenon No
wak, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele părții

LUCRĂRILE ADUNĂRII
NAȚIONALE

A R. S. CEHOSLOVACE

Leonid Brejnev, Alexei 
ghin, Nikolai Podgornîi și alte 
persoane oficiale

In aceeași zi, delegația a fă
cut o vizită la Kremlin condu
cătorilor sovietici de partid și 
de stat.

□

• LA Fraga continuă lu
crările sesiunii Adunării Na
ționale a R. S. Cehoslovace. 
Ministrul justiției, B. Kucera, 
a prezentat raportul la proiec
tul de lege privind reabilita
rea judiciară, precum și la 
proiectul legii constituționale 
în baza căreia sînt reglemen
tate, provizoriu, unele proble
me ale alegerii judecătorilor.

Sesiunea a adoptat proiectul 
de lege cu privire la reabili
tarea judiciară, precum și le
gea constituțională care re
glementează provizoriu unele 
probleme privind alegerea ju
decătorilor.

JANOS KADAR

LA MOSCOVA
ffu-O delegație de partid și 

vernamentală a R. P. Ungare, 
condusă de Janos Kadar, a so
sit la Moscova într-o vizită o- 
ficială de prietenie la invitația 
C.C al P.C.U.S. și a guvernu
lui sovietic.

Pe aeroportul Vnukovo, dele
gația a fost întâmpinată de

• CAMERA Comunelor a 
respins miercuri după-amiază, 
cu 223 voturi contra 132, un 
proiect de lege propus de de
putatul laburist William Hamil
ton prevăzînd abolirea Camerei 
Lorzilor. Se știe că premierul 
Wilson a anunțat săptămîna 
trecută că într-un viitor apro
piat va fi prezentat un proiect 
de legi privind desființarea ca
racterului ereditar al Camerei 
Lorzilor și reducerea împuter
nicirilor ei, dar s-a pronunțat 
pentru menținerea acestui for.

• ÎNCETAREA totală a fo
cului rămîne condiția prealabi
lă esențială pentru, angajarea 
unor noi convorbiri de pace ni- 
geriano-biafreze, a declarat 
Pius Okigbo, consilier eco
nomic al guvernului biafrez, 
care a efectuat recent un tur
neu în Europa.

• AGENȚIA congoleză de 
presă anunță că Congo (Kinsha
sa) a adresat o sesizare Consi
liului de Securitate în legătură 
cu bombardarea teritoriului său 
de către forțe armate portu
gheze. Agenția precizează că 
duminică, în cursul ultimului 
din aceste bombardamente, 5 
persoane a fost ucise, iar sa-

tul Yongo, situat la tret 
metri de frontiera angoleză, a 
fost incendiat.

• GREVA parțială a ferovi
arilor britanici, declarată acum 
patru zile, continuă să pertur- 
beze serios traficul de măr
furi și persoane pe căile ferate 
din Anglia. Regiunea cea mai 
afectată este sudul Londrei, 
unde au foșt suspendate jumă
tate din numărul trenurilor. 
Perturbări însemnate ale circu
lației feroviare se înregistrea
ză și pe marile linii. Tratativele 
între reprezentanții greviștilor 
și cei ai administrației au fost 
pînă în prezent infructuoase.

polone în Comisia guvernamen
tală polono-română de colaborare 
economică.

La lucrările sesiunii participă 
cadre de conducere din departa
mente economice ale ambelor 
țări, consilieri și experți. Partici
pă, de asemenea, Tiberiu Petres
cu, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Varșovia, și 
Jaromir Ocheduszko, ambasado
rul R. P. Polone la București.

★
Jozef Cyrankiewicz, președin

tele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone, l-a primit la 27 iu
nie pe Gheorghe Rădulescu, vice
președinte al Consiliului de Mi- 

, niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia. La convorbire au partici
pat Zenon Nowak, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, și Ka
zimierz Olszewski, prim-vicepre- 
ședinte al Comitetului de cola
borare economică cu. străinătatea.

A participat, de asemenea, Ti
beriu Petrescu, ambasadorul Re
publicii Socialiste România în 
Polonia.

Convorbirea dintre premierul 
polonez și vicepreședintele gu
vernului român s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, tovără
șească.

RABAT 27. — Trimisul spe
cial Agerpres, C. Benga, trans
mite : Ministrul afacerilor ex
terne al României. Corneliu 
Mănescu, președintele celei de-a 
22-a sesiuni a Adunării Genera
le a O.N.U., care la invitația 
guvernului regelui Hassan al 
II-lea al Marocului, se află în- 
tr-o vizită în această țară, a 
avut miercuri după-amiază o 
convorbire cu Mohamed Ben- 
hima, primul ministru al Ma
rocului. Au fost abordate pro
bleme ale relațiilor dintre Ro
mânia și Maroc, reafirmîndu-se 
dorința reciprocă de a întări 
legăturile dintre cele două țări 
în domeniile economic, comer
cial și al cooperări tehnice.

După încheierea convorbiri
lor oficiale româno-marocane, 
a avut loc semnarea acorduri
lor de cooperare economică și 
tehnico-științifieă între Româ
nia și Maroc. Acordul româno- 
marocan de cooperare economi
că prevede extinderea schim
burilor comerciale între cele 
două țări și stabilirea unei co
laborări economice de lungă 
durată. România va furniza 
Marocului ansambluri indus
triale și unități complete, țlocu- 
mentație și echipament pentru 
construirea și punerea în func
ție a unor instalații, va parti
cipa la prospectarea, exploata
rea și prelucrarea unor resur
se naturale marocane, printre 
care hidrocarburi.

Acordul de cooperare tehni- 
co-știihțifică stipulează între 
altele trimiterea în Maroc de 
experți. specialiști și tehnicieni 
români în domeniul industriei 
și agriculturii, iar la cerere 
specialiști în domeniul planifi
cării economice, acordarea de 
burse de studii sau specializare.

După semnarea acordurilor, 
Ahmed Laraki și-a exprimat 
speranța că ele vor constitui un 
punct important în cooperarea 
dintre Maroc și România pe 
tărîm economic, științific teh
nic.

La rîndul său ministrul afa
cerilor externe al Romftnied, 
Corneliu Mănescu, a apus : 
Progresul și prosperitatea po
poarelor sînt de neconceput în 
afara unui viu și continuu 
schimb de valori în cadrul că
ruia fiecare națiune să se poa
tă bucura de roadele colaboră
rii internaționale. în acest spi
rit popoarele român și marocan 
pot desfășura pe planul relații
lor economice, politice, tehnico- 
științifice și culturale o colabo
rare activă de natură să permi
tă cunoașterea reciprocă a crea
ției materiale și spirituale spre 
binele dezvoltării lor sociale, 
economice și culturale.

După căldura toridă din 
București cele numai plus 16 
grade din Tunis sînt o adevă
rată binefacere. Pe micul 
aeroport — poarta aeriană a 
Tunisiei — cu clădirile și ba- 
racamentele sale, înghițite de 
o vegetație luxurianta, ne în
tâmpină o ploaie măruntă, 
parca fără început și fără 
șfîrșit, o ploaie apăsătoare ce 
învăluie și estompează totul. 
Încerc un sentiment de sur
prindere, Unde este lumina 
orbitoare specifică zonei me- 
diteraniene ? Unde a dispărut 
albul de fildeș al clădirilor ? 
Imaginea posomorită pare 
mai degrabă împrumutată 
dintr-un oraș de pe coastele 
nordului.

Surpriza rămîne însă de 
mică durata căci peste cîteva 
momente o geană de soare 
risipește acest văl palid, re- 
dînd peisajului tonurile sale 
yii, firești. Aceste schimbări 
brusce au loc, în partea de 
nori a țării, de cîteva ori pe 
zi, impuse fiind de capriciile 
curenylor marini.

Pînă la Tunis străbatem o 
arteră largă, din bitum, stră
juita de o parte și de alta de

țime imensă se perindă pe 
străzile întortocheate, care nu 
știi unde încep și unde se ter
mină. Magazinele sint mici 
îngrămădind în rafturi o infi
nita gamă de mărfuri, Sînt 
destul de rare unitățile spe
cializate. Vinzătorii sînt foar
te amabili atît in primele ore 
ca și la sfîrșitul obositorului 
orar, prezentindu-ți de fiecare 
dată cu aceeași atenție marfa 
solicitată. In orice caz nu poți 
părăsi magazinul fără a cum
păra un lucru cît de mic. Co
merțul în această parte a ora
șului e discret, lipsit de acea 
reclamă zgomotoasă care înso
țește marile magazine din cu
noscutele metropole. Chiar 
vinzătorii ambulanți ce împîn- 
zesc străzile cu coșurile lor 
pestrițe, încărcate cu fel de 
fel de produse, se mișcă tă
cuți respectând cu strictețe re
gulile nescrise ale breslei din 
care fac parte. Cele mai inte
resante sînt, însă, bazarurile 
improvizate prin căsuțe sau 
terase vopsite in culori vii. 
Produsele expuse aici par co
lectate din toate timpurile în- 
fățișînd un colț de lume ori
ginal, străin de epoca noastră.

ANUARUL STATISTIC
AL O. N. U.

• LA NEW YORK a fost dat 
publicității anuarul statistic al 
O.N.U. care cuprinde date glo
bale comparative din peste 150 
de țări și teritorii. Populația 
globului, se arată în anuar, a 
atins la jumătatea anului .1968 
cifra de 3 353 000 000. Anuarul 

. enumeră între țările cu cei mai 
mare ritm de dezvoltare Japo
nia, Porto Rico, Israel etc. 
S.U.A. au înregistrat o creștere 
a producției globale, pe locui
tor, de 2,2 la sută, în timp ce 
țările Europei occidentale de 
3,6 la suta. România este men
ționată printre țările avînd -un 
ritm înalt de 'dezvoltare.

♦ ▲ ♦ ▲ ♦ ▲ ♦ ▲ ♦ ▲ ♦ ▲

NOTE

CUNOȘTINȚĂ
CO TUNISUL

Vizita lui Alexandru

Birlădeanu in S. II. A.
NEW YORK. 27. — Trimisul 

special Agerpres, Nicolae Iones- 
cu, transmite : In continuarea vi
zitei pe care o întreprinde în Sta
tele Unite ale Americii, vicepre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al României, președintele Consi
liului Național al Cercetării Știin
țifice, Alexandru Birlădeanu, în
soțit de un grup de oameni de 
știință și de ambasadorul Corneliu 
Bogdan, a sosit la Cambridge, 
important centru universitar și 
științific al S.U.A.

La 26 iunie, oaspeții români au 
făcut o vizită la Institutul Teh
nologic Massachusetts, din ace 
iași localitate, unde au fost 
întîmpinați de dr. Howard 

Johnson, președintele Institutului.

precum și de numeroși profesori. 
Membrii delegației s-au interesat 
de organizarea institutului, de 
principalele realizări și preocupări 
în domeniul științific și tehnolo
gic al saoanților și specialiștilor 
care lucrează aici. A fost expri
mată dorința ambelor părți de a 
dezvolta colaborarea între acest 
institut și institute de învățămînt 
superior din România.

La amiază, președintele insti 
lutului a oferit un dejun în o- 
noarea oaspeților.

In cursul după-amiezii, a fost 
vizitată Universitatea Brandeis 
din Waltham. Membrii delegației 
au participat la un cocteil oferit 
în onoarea lor de Consiliul știin
țific al universității.

măslini și palmieri, de cactuși. 
Pe colinele din jur, de culoa
rea minereului de fier se dis
ting plantații de pomi fructi
feri dispuse într-o geometrie 
riguroasa. Din loc în loc gră
mezi de arbori uscați alter
nează cu îngrămădiri de pie
tre roșiatice. Mi se explică că 
operația de înfăptuire a re- 
convecsiunii (scoaterea măsli
nilor și palmierilor neproduc
tivi și înlocuirea lor cu plan
tații tinere, ca și rărirea fce- 
lor vechi dar încă productivi) 
începută în urmă cu cîțiva 
ani, se află în curs de reali
zare. Dealurile sînt brăzdate 
de terase transversale amintin- 
du-mi pentru moment de su
perbele amfiteatre florale de 
la noi, de pe cursul superior 
al Argeșului. Imagini asemă
nătoare am întîlnit apoi și în 
restul Tunisiei. Ele sînt o do
vadă grăitoare a acțiunilor ce 
se întreprind aici pentru va
lorificarea superioară a tere
nurilor slab productive.

Privim panorama Tunisului 
de la înălțimea uneia din a- 
ceste coline. Orașul apare ca 
o ciudată îngrămădire de ca
se, strivit între colinele ce-1 
înconjoară. Relieful e dulce, 
cu ondulări molcome, dar în 
mod inexplicabil, clădirile — 
văzute de la această distanță 
— par o puzderie de stânci 
golașe modulate într-un ma
siv muntos prin nu știu ce 
capriciu al naturii. Intrarea în 
oraș nu are nimic spectacu
los. Autostrada se îngustează 
brusc iar drumul spre cartie
rele centrale continuă pe stră
duțe înguste cu o linie extrem 
de sinuoasă. Clădirile au o ar
hitectură diversă. Orașul pare 
mai puțin african decît alte 
localități urbane din nordul 
continentului. Numai partea 
sa mai veche — Medina — 
păstrează o fizionomie orien
tală. Să pătrundem în acest 
labirint greu de descifrat pen
tru turistul străin.

Aici e concentrată cea mai 
mare parte din activitatea co
mercială a orașului. De dimi
neața pină seara târzia, o mul-

Desigur, Tunisul nu poale 
fi rezumat doar la aceasta ac
tivitate exotică care deține to
tuși o pondere destul de mo
destă. Capitala țării, cu o 
populație în jur de 800 000 de 
locuitori, Tunisul, este princi
palul centru economic, admi
nistrativ și cultural al statului. 
Aici sînt concentrate organis
mele vitale ale statului, de 
aici pornesc holârîrile direc
toare care stabilesc jaloanele 
dezvoltării tuturor guvemora- 
telor. In acest oraș sînt gru
pate cele mai semnificative 
lăcașuri de cultură din întrea
ga Tunisie, teatre, muzee, 
studiouri de radio și televiziu
ne, de cinematografie, aici se 
desfășoară cea mai amplă ac
tivitate universitară și de 
cercetare. Fără a dispune de 
mari întreprinderi economice 
(cele mai importante unități 
de acest gen aflîndu-se dis
persate în alte localități apro
piate de sursele de materii 
prime), Tunisul rămîne, totuși 
axul principal al circuitului 
economic fiind cea mai în
semnată poartă maritima a ță
rii. Din capitală pornesc spre 
diverse colțuri ale lumii vase 
încărcate cu minereuri de fier, 
plumb, fosfați și alte produse 
manufacturiere care înscriu 
Tunisia în circuitul de echiva
lențe economice ale lumii; 
prin acest paradoxal port, 
construit într-o lagună se pri
mesc în schimb mașinile și u- 
tilajele industriale cu ajutorul 
cărora se urmărește făurirea 
economiei moderne de mîine. 
Căci la Tunis se vorbește 
frecvent în cercurile cele mai 
largi despre problemele ac
tuale dar mai ales despre cele 
de perspectivă ale economiei. 
După cucerirea independenței 
politice, în urmă cu 13 ani, 
construirea unei economii ca
re să valorifice superior resur
sele țării a rămas și rămîne 
obiectivul major al statului 
tunisian. Dar despre aceasta 
vom vorbi într-un viitor re
portaj.

O întîlnire la sediul redacției noastre. De 
astă dată avem ca oaspeți doi tineri care 
se prezintă cu simplitate. Cei doi tineri 
blonzi sînt reprezentanți ai organizației 
Tineretul Socialist Popular din Norve
gia ; ei ne-au vizitat țara la invitația C.C. 
al U.T.C. Sigmund Gronmo e vicepreședin
te al organizației, Harald Dahl este mem
bru al Comitetului 
Oslo.

organizației locale

Convorbirea alunecă 
repede spre preocupă
rile actuale ale organi
zației Tineretul Socia
list Popular din Norve
gia, ale mișcării pro
gresiste de tineret din 
țara nordică.

— Organizația noas
tră — ne spune Sig
mund Gronmo — s-a 
născut în 1963 ca o or
ganizație grupînd ti
neri din școli și facul
tăți deciși să ia parte 
activă la lupta amplă a 
poporului nostru împo
triva armelor atomice, 
pentru destindere și 
securitate europeană 
Dezvoltâiiflu-se treptat, 
cuprinzînd în rîndurile 
sale și tineri muncitori, 
organizația a evoluat, 
în strînsă legătură cu 
preocupările sociale ale 
tinerilor, punînd un 
accent mereu tnai mare 
pe lupta pentru reven
dicările social-economi- 
ce ale tineretului din 
școli si întreprinderi. 
Actualmente — de pil
dă—organizația noas
tră sprijină activ sin-

dicalele în marile ac
țiuni ale muncitorilor 
din ramura pescuitului 
care-și văd cîștigurile 
mereu micșorate de sis
temul de monopol 
speculă practicat de 
teva societăți ce se 
cupă cu preluarea

și 
cî-
o- 

. - ȘÎ
prelucrarea peștelui. E- 
voluția despre care 
v-am vorbit nu a dus 
însă la o mai mică 
preocupare pentru par
ticiparea la vasta miș
care din țara noastră in 
apărarea păcii. Este 
mișcarea cea mai lar
gă, care unește, practic, 
aproape întregul tineret 
de cele mai diferite 
tendințe și convingeri.

— Care sînt obiecti
vele actuale cele mai 
importante ale acestei 
mișcări ?

— Obiectivul nr. 1 
il constituie, în actuala 
perioadă, lupta pentru 
retragerea Norvegiei 
din N.A.T.O. Curentul 
împotriva apartenenței 
țării noastre la N.A.T.O. 
este astăzi mai puter
nic ca oricînd. De alt-

fel. împotrivirea față 
de participarea la 
N.A.T.O. cu toate conse
cințele periculoase ale 
acestei participări, a 
caracterizat dintotdeau- 
na marea majoritate a 
poporului norvegian. 
Lucrul este firesc. A- 
partenența la N.A.T.O. 
s-a tradus atît prin pri
mejdiile legate de în- 
Slobarea țării într-un

Ioc militar agresiv, cît 
și prin sacrificii mate
riale. Spirala pe care a 
urmat-o bugetul militar 
e elocventă : în 1949 — 
250 milioane coroane,

guvernul Norvegiei a 
refuzat să admită am
plasarea armelor ' nu
cleare și a bazelor mi
litare străine pe terito
riul țarii. Acum, cele 
mai largi forțe popu
lare norvegiene consi
deră că 1969, anul ex
pirării tratatului care a 
pus bazele blocului 
atlantic, poate fi un 
bun prilej de a termina 
cu apartenența la 
N.A.T.O. Organizațiile 
de tineret au format 
recent un comitet de 
coordonare a acțiunilor 
pentru participarea tâ-

Cornu-parte Partidul 
nist, Partidul Socialist 
Popițlar, organizații so- 
cial-democrate, sindi
catele, Tineretul Socia
list Popular, organizații 
locale ale tineretului 
social-democrat, stu
denții liberali (fracțiu
ne a organizației Tine
retului Liberal) ș.a. Au 
fost create comitete lo
cale de acțiune iar în 
septembrie va avea loc 
un Congres național de 
luptă împotriva rămî- 
nerii Norvegiei în 
N.A.T.O. Aș vrea să a- 
daug că toate aceste

♦ ▲ ♦ ▲ ♦▲ ♦ ▲ ♦ ▲

Tineretul norvegian împotriva

Ne vorbește Sigmund Gronmo, vicepreședinte al organizației 
Tineretul Socialist Popular din Norvegia

in 1955 — 1 miliard 
coroane, în 1965 — 2 
miliarde coroane. O 
expresie a forței cu ca
re poporul Norvegiei 
s-a opus angrenării ță
rii în mecanismul mili
tar atlantic este și fap
tul că încă din 1957

nerilor la campania îm
potriva prelungirii a- 
partenenței la N.A.T.O. 
Acest comitet face par
te integrantă dintr-o 
mișcare mai largă de 
luptă pentru ieșirea 
Norvegiei din N.A.T.O. 
Din această mișcare fac

acțiuni și manifestări 
au loc strîns împletite 
cu manifestările de so
lidaritate cu lupta po
porului vietnamez, îm
potriva intervenției a- 
mericane în Vietnam 
care periclitează pacea 
în Asia și în întreaga

lume. Numai în ulti
mele cîteva luni s-au 
desfășurat peste o sută 
de demonstrații și mi
tinguri ale tineretului 
de solidaritate cu po
porul și tineretul 
vietnamez. La un marș 
de solidaritate cu Viet-

namul, încheiat la Oslo, 
au participat aproape 
5 000 de tineri aparți- 
nînd unor organizații 
diferite.

în continuare, Ha
rald Dahl se referă la 
vizita în România.

— După ce v-am 
relatat despre preocu
pările tineretului nos
tru, dorim să vă spu
nem că sîntem sub im
presia puternică a vizi
tei în România. A fost 
pentru noi un prilej 
minunat de a vedea ța
ra dumneavoastră so
cialistă într-o dezvolta
re impetuoasă, tineretul 
român plin de opti
mism și forța creatoare. 
Ceea ce ne-a impre
sionat foarte mult în

contactul cu tinerii este 
spiritul lor de responsa
bilitate socială, preocu
parea continuă de a fi 
la înălțimea ritmului 
înalt de progres pe ca- 
re-I înregistrează pa
tria lor. Despre Româ
nia, despre dezvoltarea 
ei se cunosc din ce în 
ce mai multe în Norve
gia unde se manifesta 
interes și simpatie pen
tru realizările poporu
lui român. Doresc să 
vă asigur că, o dată în
torși în patrie vom face 
și mai larg cunoscute 
tineretului norvegian, 
succesele, preocupările, 
viața tinerei generații 
din România socialistă.

EM. RUCĂR

VASILE BARAC

Sesiunea Sovietului
Suprem al U. R. S. S.
La Moscova s-au încheiat joi 

lucrările sesiunii Sovietului 
prem al U.R.S.S. în ultima zi a 
lucrărilor Andrei Gromîko, 
nistrul afacerilor externe, a pre
zentat raportul „Cu privire la 
situația internațională și politica 
externă a Uniunii Sovietice".

Politica externă a Uniunii So
vietice, a declarat A. Gromîko, în vederea soluționării problemei 
este pătrunsă de spiritul solida
rității cu forțele revoluționare 
progresiste din lumea întreagă. 
Viața internațională actuală, pli
nă de evenimente, este un in
diciu că se extinde și se conso
lidează presiunea forțelor păcii, 
libertății naționale și progresului 
social asupra imperialismului. 
Epoca actuală destramă și con
cepțiile tradiționale cu privire la 
forță. Astfel, paralel cu creșterea 
producției de armament a State
lor Unite, influența lor în lume 
este în scădere, ceea ce demon
strează că politica de pe poziții 
de forță nu soluționează proble
mele de care se lovește imperia
lismul, ci le înmulțește.

In prezent a crescut și mai 
mult hotărârea poporului vietna
mez de a obține independența 
țării sale, de a-i alunga pe cotro
pitori. Uniunea Sovietică și ce
lelalte țări socialiste continuă să 
acorde ajutor poporului vietna
mez.

Referindu-se la tensiunea din 
Orientul Apropiat, A. Gromîko

Su-

îni-

a arătat că Uniunea Sovietică va 
face tot ce îi stă în putință pen
tru slăbirea încordării în această 
regiune a lumii, avînd în vedere 
respectarea suveranității și’ inte
grității teritoriale a fiecărui stat 
din Orientul Apropiat.

Subliniind eforturile depuse de 
guvernul sovielo și de P.C.U.S.

dezarmării, vorbitorul a arătat 
că o luptă perseverentă și bine 
chibzuită pentru rezolvarea a- 
cestei chestiuni poate da rezul
tate pozitive. El a citat în acest 
sens încheierea acordului de ne- 
proliferare. „Uniunea Sovietică, 
a spuă A. Gromîko, cheamă pu
terile occidentale care posedă 
arma nucleară să se așeze la 
masa tratativelor într-o formație 
mai largă sau mai restrînsă, cu 
participarea altor state, și să exa
mineze serios problema unei con
venții internaționale care să in
terzică folosirea armei nucleare".

Vorbind despre relațiile cu ta
rile socialiste, de tratatele de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală, încheiate de , U.R.S.S. 
cu aceste țări, A. Gromîko a 
spus : „Au fost încheiate lucră
rile privind pregătireaR^nui tra
tat de alianță cu Ron ?<nia și a- 
cest tratat a fost pamfât".

Sovietul Suprem a aprobat 
politica externă și acțiunile prac
tice ale guvernului sovietic în 
domeniul relațiilor internaționale.
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