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• a primit pe II Thant, secretarul

ALIATUL PRO
IECTARII

Cu cîțiva ani în urmă, o firmă 
străină producătoare de mașini- 
unelte, încercând fără succes să 
asigure desfacerea unuia din pro
dusele sale, de altfel cu mari ca
lități tehnice, a fost nevoită în 
cele din urmă să vîndă licența cu 
preț foarte redus. Nu peste mult 
timp, același produs, de astă dată 
sub marca altei firme care a 
introdus unele modificări la prima 
vedere neesențiale, a reușit să 
cîștige prestigiu nu numai pe 
scară națională, ci și pe plan 
mondial. In ce constau aceste 
modificări — care au adus produ- 

\ cătorilor mari beneficii materia
le ? După propria lor mărturisire 
ei n-au făcut altceva decît să 
permită condiții de exploatare 
mai potrivite, asigurînd în același 
timp o formă mai estetică pro
dusului. Am adăuga exemplelor 
un caz asemănător care a avut 
loc, nu de mult, la o uzina spe
cializată în construcția calcula
toarelor. La un prototip de cal
culatori analogi s-a constatat un 
mare număr de greșeli, comise 
chiar de operatori cu experiență 
îndelungată. Analiza mai atentă 
a construcției acestui calculator 
a arătat că numeroase elemente 
ale panoului n-au fost detașate 
de fond în suficientă măsură. 
Era de-ajuns să realizezi o evi
dențiere mai clară a acestor ele
mente prin intermediul unor linii 
distincte și al unui desen simplu 
și fără nici o reamenajare supli
mentară, performanțele au cres
cut considerabil.

J^Nu rareori unul sau altul din 
paratele înregistratoare este con
siderat de consumatori ca fiind 
defectuos, provocînd repetate re- 
clamații, numai datorită con
strucției necorespunzătoare a ca
dranului de exemplu, care în
greunează citirea indicațiilor și 
permite greșeli în interpretarea 
datelor.

Dacă astfel de scăpări relativ 
„mici" în construcția unei ma- 
șini-unelte sau al unui aparat de 
măsură și control au^urmări atît 
de serioase, este ușor de închi
puit ce proporții pot căpăta con
secințele în cazul unor instalații 
complexe, specifice etapei actua
le de dezvoltare a producției, 
înlocuirea blocului de 50 MW

cu cel de 200 M W în industria 
energetică, spre exemplu, este în
soțită de extinderea tabloului de 
comandă de la 6 pînă la 10 m 
și de mărirea numărului para
metrilor optimizați de la 20 pînă 
la 60. Reasigurarea condițiilor 
optime de recepționate a sem
nalelor și de executare a comenzi
lor de către operator — tmprăș- 
iierea excesivă pe tablou a dis
pozitivelor de comandă, ampla
sarea lor în poziție incompati
bilă cu cea a aparatelor de mă
sură și control, modul prea com
plicat de executare a unor co
menzi de mare urgență, alege
rea neinspirată a aparatelor de
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„Veteranul" de 20 dc mi (Teodor Cimpoeș — tânăr constructor 
pe șantierul Uzinei de autoturisme din Coliba?, a și participat 

pînă acum la patru șantiere de construcții
Foto: O. PLEC AN
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• Intensificarea luptelor 
în zona Saigonului

general al 0. HI. U.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

A secretar general al Comitetului 
” Central al Partidului Comunist 

Român, președintele Consiliului 
£ de Stat, împreună cu tovarășul 

Ion Gheorghe Maurer, președin
tele Consiliului de Miniștri, a 

A primit pe U Thant, secretarul 
general al Organizației Națiuni
lor Unite.

La primire au luat parte Cor- 
neliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, președintele celei 
de-a XXII-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U., și Gheorghe 
Diaconescu, ambasador, repre
zentantul permanent al României 
la O.N.U.

Cu acest prilej a avut loc 
convorbire în cursul că- 

s-a făcut un schimb 
păreri asupra principale- 
probleme ale situației in-

temaționale actuale, 
tele Consiliului de Stat 
rul general al O.N.U. 
importanța deosebită pe care o 
are lărgirea și adîncirea cooperă
rii și colaborării internaționale 
pentru progresul economic și teh- 
nico-științific al tuturor popoa
relor.

Au fost discutate, de asemenea, 
probleme legate de activitatea 
Organizației Națiunilor Unite șl 
participarea României la acțiu
nile O.N.U.

Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a exprimat încă o dată 

— în numele său și al participan- 
ților la Reuniunea mixtă O.N.U., 
ținută la București — satisfacția 
și recunoștința pentru bunele con
diții create desfășurării lucrărilor 
acestei Reuniuni.

Președin- 
și secreta- 
au relevat

a primit pe președintele Băncii
VINERI 5 IULIE 1968

ȘEDINJA CONSILIULUI
DE STAT AL REPUBLICII
SOCIALISTE ROMÂNIA

In ziua de 4 iulie 1968 a avut 
loc la Palatul Republicii, ședința 
Consiliului de Stat, prezidată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat

Au luat parte to%"arășii : Con
stanța Crâoun și Ștefan Peterfi, 
x-Zepreședinți ai Consiliului de 
Stat Constantin Stătescu, secre
tarul Consiliuhii de Stat, și An
ton Breitenhofer, Ion Cosma, 
Vasile Dara- Constantin Drăgan, 
Susana Cădea, Nicolae Hudițea- 
nu. Athanase Joja, Ion Popescu- 
Puțuri, Cristofor Simionescu, Ia- 
cob Tedu, membri ai Consiliu
lui de Stat.

La ședință au participat tova
rășii Cornel Onescu. ministrul a-

facerilor interne, Ion Stănescu, 
președintele Consiliului Secu
rității Statului, Aurel Vijoli, mi
nistrul finanțelor, Gheorghe Cioa
ră, ministrul comerțului exterior, 
Augustin Alexa, Procurorul Ge
neral, și Emilian Nucescu, pre
ședintele Tribunalului Suprem al 
Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, prim-adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Ioan Filip, adjunct al ministrului 
justiției, și Nicolae Barbu, vice
președinte al Consiliului Superi
or al Agriculturii.

Consiliul a ascultat darea de 
seamă prezentată de tovarășul 
Emilian Nucescu, asupra activi
tății Tribunalului Suprem, pre-

de to
ci espre 

orga-

• Internaționale pentru Reconstrucție
• si Dezvoltare
O Joi dimineața, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, a primit pe 

0 Robert McNamara, președintele 
Băncii Internaționale pentru Re- 
construcție și Dezvoltare (B.I.R.D).

cum și raportul prezentat 
varășul Augustin Alexa 
activitatea desfășurată de 
nele procuraturii.

Apreciind ca pozitivă activita- w
tea de supraveghere a respectării 
legilor exercitată de către orga- 
nele procuraturii, precum și preo
cuparea pennanentă a instanțe- A 
lor judecătorești pentru corecta a- 
plicare a legii, Consiliul de Stat 
a subliniat necesitatea ca organe- 
le de justiție și procuratură să 
acorde și în viitor o atenție spo- 
rită întăririi legalității socialiste, 0 
apărării orînduirii de stat, pro-

(Continuare în pag. a lll-a)

In cursul convorbirii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, s-au discutat probleme re
feritoare la cooperarea internațio
nală în domeniul finanțelor și u- 
nele aspecte actuale ale situației 
internaționale.

Dejun oferit de președintele
Consiliului de Stat

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a oferit joi un 
dejun, la Palatul Consiliului de 
Stat, în onoarea secretarului ge
neral al Organizației Națiunilor 
Unite U Thant, și a participanți- 
lor la lucrările reuniunii O.N.U. 
de la București — conducătorii 

instituțiilor specializate din siste
mul O.N.U., membrii Comitetului 
pentru programe și coordonare al 
Consiliului economic și social, 
și Biroului Consiliului economic

și social, precum și reprezentanții 
altor organisme ale O.N.U.

Au luat parte Ion Gheorghe 
Maurer, Iosif Banc, Petre Blajo
vici, Petre Lupu, Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor exter
ne, președintele celei de a XXII-a 
sesiuni a Adunării Generale 
O.N.U., miniștri, conducători ai 
unor instituții centrale, oameni de 
știință și cultură și alte persoane 
oficiale.

Dejunul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Primiri la președintele 
Consiliului de Miniștri ->

• Președintele Fondului Monetar International* J

Malinschi, guvernatorul Băncii 
Naționale a Republicii Socialiste 
România.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

ARHEOLOGIC

PE MELEAGURILE
Președintele Băncii InternationaleSUAJUII (i)

Reportaj de I. GRINEVICI

(Arerpres)(Continuare in pag. a lll-a)

seninate de perioade pașnice, con
structive, în care răgazurile în
găduiau oamenilor să dureze așe-

ISTORIA vine cu pași de pia
tră, din adîncurile sale întunecate 
de fapte sîngeroase, sau altele în-

zări temeinice, menite să înfrunte 
veacurile, rărmnind podoabe ne
șterse de creme... ȘANTIER

Decepție oferită
ARTICOLULECOURI LA

DIN PIAȚA PĂCII

IDEALURI PUSE IN SLUJ-

••o

Cicloane de separare a xilenilor 
la Rafinăria Pitești

BA SOCI ETĂȚII

EXPRIMĂ CONȘTIINȚA UNOR
STĂ W PUTTRM NOASTRĂ

Călătorind de la Cluj către 
Zalău, lăsînd în urmă mănoasele 
cîmpii pe care se succed gospo
dăriile sătești de la Sine raiul 
Almașului, Zimbor, Sînmihaiul 

.Almașului, Românași, drumul șer- 
Ppuitor, străbătând pitorești pla

iuri sălăjene, începe să urce spre 
cetățile verzi ale dealurilor îm
pădurite, cu culmi ascunse în u- 
riașe nimburi de nori liliachii, în 
ceasul acesta al amurgului.

Nesfârșitele pășuni povîrnite, 
unde pasc mari turme de oi și 
bovine, imensele livezi cu meri 
și piersici, rînduitele liniaturi ale 
viilor care se cațără spre culmi 
— creează aici bogăția de seamă 
a județului, a cărui geografie 
palpită intens de toate presim
țirile viitoarelor realizări.

în graiul sâu, despre vremi tre
cute.

Castrul roman de la Buciu
me™ — localitate m apropi
erea orașului reședmțâ județeană 
Zalău, așezată la poalele Mese- 
șului, care se întinde pe cele două 
maluri ale Viii Agrifului — este 
situat la marginea de nord-vest 
a satului, m locul numit „Gră
diște", sau „Cetate". Aici și-a 
avut sedrul, în tot timpul stâpi- 
nirii romane, o trupă auxiliară 
de pedestrași, o mie de soldați, 
cunoscută sub numele de „Co
borî II Nervia Brittonum mili
aria Antoniniana pia fidelis*. 
In sistemul defensiv al Daciei 
romane, castrul roman a fost un 
puternic punct de sprijin pentru 
trupele menite să apere hotarul 

provinciei, în zona de deosebită

AL TINERETULUI
In inima Dobrogei, pe pla

cul din apropierea anticei 
?etâți a Capidavei, s-a des
chis un șantier arheologic al 
Tineretului. Sub conducerea 
specialiștilor. studenți din 
București și de la Institutul 
pedagogic din Constanța, 
precum si elevi ai Liceului 
.Mihail Eminescu" din Bucu
rești, vor face săpături pen- 
:ru dezgroparea străvechilor 
ruine.

Președintele Consiliului de Mi- 
0 niștri, Ion Gheorghe Maurer, a 

primit joi pe președintele Fondu- 
• lui Monetar Internațional (F.M.I.), 

Pierre-Paul Schweitzer.
La primire a luat parte Vasile

Joi după-amiază, președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, a primit pe 
Robert McNamara, președintele 
Băncii Internationale pentru Re
construcție și Dezvoltare — 
B.I.R.D.

întrevedere a luat parte 
Vasile Malinschi, guvernatorul 
Băncii Naționale a Republicii So
cialiste România.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

EMANCIPAREA AUTENTICĂ

HULIGANII de președintele Consiliului
Joi seara, președintele Consi- 

Q liului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, a oferit o recepție la 
Palatul Consiliului de Miniștri 

0 în cinstea secretarului general al 
Organizației Națiunilor Unite, U 
Thant, și a participanților la lu- 

0 crările Reuniunii mixte a Comite
tului administrativ de coordona- 

• re al O.N.U. și Comitetului pen
tru programe și coordonare al 

T- * Consiliului economic și social
Foto: ION ONICEL O.N.U.

Pitești 0 Au participat Janos Fazekas,

Iosif Banc, Petre Blajovici, Emil 
Drăgănescu, Constanța Crăciun, 
Gheorghe Gaston Marin, Corne- 
liu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, președintele celei de-a 
XXII-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U., miniștri, conducă
tori de instituții centrale și alte 
persoane oficiale.

Au luat parte șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la 
București.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

„Eroii" și faptele cu
prinse în articolul „Huli
ganii din Piața Păcii", a- 
părut în „Scînteia tinere
tului" nr. 5945, au pro
vocat și opinia promptă 

a cititorilor noștri. în 
scrisori adresate redac-
ției ei califică asemenea 
specimene șimodullorde 
a trăi drept incompatibi
le cu principiile și nor
mele eticii cultivate de
societatea noastră, in- 

cu idealurilecompatibile 
tineretului nostru.

„Eroii" articolului „Huliganii 
din Piața Păcii" au o optică de
formată cu care abordează viața, 
sînt secătuiți de voință, deși unii 
dintre ei bravează in oameni cu 
„voință de fier". Am observat, nu 
o dată, cum asemenea tineri, hu
ligani de rînd în fond, trezesc ad
mirația altora, contaminează prin 
programul lor de viață „fără pro
gram*. Nu puțini dintre ei dotați, 
cum am văzut, își cheltuie energia 
la adăpostul unor formule nocive : 
„nu sînt înțeles" ; „generația ( ! I) 
mea vede astfel", „cine mă opreș
te să fac ce vreau" etc. conse
cințele fiind nu de puține ori fu
neste. A-i admira, compătimi, 
accepta, cum se mai întîmplă și 
în cazul unor oameni serioși, în
seamnă a nu sesiza nocivitatea lor 
socială. Și este cu atît mai de 
condamnat acel tînăr care folo
sește drept pavăză, motivare in

teligența sa, rezultatele pe care, 
întîmplător, le-a obținut într-un 
anumit domeniu. Crede cineva că 
a fi insultat ori molestat de către 
un huligan „intelectualizat" oferă 
vreun avantaj ? Falsa aură a bla- 
zaților acoperă firav și ineficace 
o mentalitate anacronică, un mod 
de a gîndi și trăi străin nouă, 
societății de azi, tineretului de 
azi. M-am întrebat : cine sînt a- 
cești tineri, ce fac ei, practic, din 
ce fel de familii descind ? Fără 
a generaliza, mulți dintre acești 
tineri nu au avut nicidată nici un 
fel de griji. In aceste familii, u- 
nele cultivînd prost ideea eman
cipării, controlul asupra educației 
copiilor, funcționează la suprafață

Inf. ZAMBOR AUREL
„Mașinexport"

(Continuare în pag. a 11-a)

Sînt pedagog — înțeleg efici
ența tratamentului diferențiat, dar 
iertat să-mi fie, în asemenea ca
zuri „diferențierea" mi se pare 
inutilă. ȘHu, sînt indignat, și de, 
ce spui la mînie nu constituie în
totdeauna cea mai clară idee pe r. ___ F_ ... __ t_____ ___
care ți-ai făcut-o despre un lucru, direct, după cum s-a văzut, der 
dar ce anume dacă nu o nemaipo- * *-* — 
menită indignare te apucă cînd 
vezi „grozăviile" de care sînt capa
bili unii tineri care și-au pierdut 
busola ? Desigur, tinerii de astăzi 
au alte gînduri, altă viziune asupra 
lumii, muncesc, învață, visează 
să-și realizeze idealurile. Că ase
menea exemple cum sînt cele cu
prinse în articol reprezintă un 
procent redus o știm cu toții, 
cum știm că acest procent redus 
ne violentează nu o dată și nu 
fără urmări existența. Tinerii 
care-și pierd tinerețea în cafe
nele, care organizează adevărate

curse ale morții cu mașini furate, 
care „mor" de plictiseală și își 
scot „inconformismuL și „ideile " 
despre cum e bine să trăiești din 
această plictiseală — acești tineri 
nu mai sînt de mult tineri ! Ei 
sînt periculoși în chipul cel mat

ti prin „mirosul" urît pe care-l 
degajă în plină stradă săracul lor 
aepozit de idei pe care-l tîrăst 
după ei.

Mi se parp că am exagerat pu
țin cu rezultatele muncii de edu
cație, cu succesele obținute în ce 
privește această categorie reven
dicați^ de „nonconformism" în 
fond huligani periculoși societă
ții. Citesc ziarele frecvent și nu

Dr. ROMULUS DANDESCU 
asistent universitar

(Continuare în pag. a Il-a)
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DACĂ-I LEGE, DE CE Șl 
TOCMEALĂ ?

Desprinzîndu-se din șosea, 
drumul acela trece printre 
case și in primele clipe nu-ți 
dai prea bine seama încotro 
te poate duce. După cițiva 
pași, izbucnește iarba verde a 
unui platou. Este terenul de 
fotbal al comunei. îmbietor, 
sub soarele cald, el apare de 
departe ca o invitație la miș
care in aer liber, la joc, la 
călire prin exercițiu sportiv, 
la desfășurarea disponibilită
ților de energie, ale tinerilor 
băieți și fete din comună. 
Știam însă dinainte că acestei 
invitații nu i se prea răspunde 
in ultima vreme, aici ca și in 
alte comune, și explicația fap-

O ÎNTREBARE MENITA 
SA ELUCIDEZE MISTE

RUL DISPARIȚIEI 
UNOR BAZE ȘI TERENURI 

SPORTIVE

tului ca atare începea să ni se 
dezvăluie chiar acolo, în apro
pierea cimpului pustiu, mărgi
nit de pista de atletism într-o 
parte și de porțile cu bare 
strălucitoare de lemn curat în 
celelalte. Urme adinei de roți 
de tractoare și de căruțe brăz
dau latura dinspre șosea a te
renului altminteri neted și pe

locul gropilor adinei care se 
formaseră sclipeau pînze sub
țiri de apă. Ici-colo resturi de 
gunoi, deasupra cărora se răs
făța cite o gheată putredă. A- 
șadar, din cauza fîșiei aceleia 
răscolite și desfundate, terenul 
de sport al comunei devenise 
impracticabil.

— N-a fost dintotdeauna 
așa, ne spuneau cu un regret 
foarte ușor de sesizat, doi ti
neri, întâlniți întâmplător pe

M.
C.

TACCIU
POGACEANU

(Continuare în pag. a III-a)



PAGINA 2 SClNTElA TINERETULUI

„HULIGANII DIN PIAȚA PĂCII" :
EMANCIPAREA AUTENTICĂ 

EXPRIMĂ CONȘTIINȚA UNOR 

IDEALURI PUSE ÎN SLUJ
BA SOCIETĂȚII

facă, dimpotrivă. McntălitâtCa 
huliganului, indiferent de a- 
ceastă împărțire ocazională, 
este a individului caro nu ade
ră la principiile ce guver
nează societatea noastră. Fără 
morală, actele sale nu au nici 
u justificare, trebuie să fie de
pistate și „oprite" din primul 
moment Se observă că cea mai 
mare parte dintre huligani 
n-au nici o profesie, nil sînt în
cadrați, considering că ei me
rită să primească „totul de-a 
gata". Explicația le este furni

zată și de acei pătinți care 
„iubindu-și odraslele ca pe 
ochii din cap* li se subordo
nează oferindu-le și, implicit, 
pregătindu-i pentru un trai 
parazitar. Unii sînt capabili 
să și facă demonstrația acestor 
„merite". Indiferent de expli
cațiile lor. asemenea indivizi 
trebuie să primească replica 
meritată.

TARAZA OCTAVITA 
șef luborator-Uzinele 

„Electronica"

(Urmare din pag. I)

sau nu funcționează deloc. „La
să-! Să-și trăiască viața, doar e 
tînărM, deschide apetitul progeni
turii spre inedit, spre spectaculos 
nociv. Fără serviciu, fără a fi an
trenați în vreo activitate, eonside- 
rîndu-se aleși, din ce motive ? ei 
își savurează „întâmplările0 și 
plictisul la cafenele și ștranduri, 
sfidînd prin aroganța, ținuta, 
„ideile" lor, — mai ales ideile 
lor — bunul simț elementar. Far
se, „nevinovate", jocuri de-a 
moartea cu mașinile, violuri — 
iată de fapt adevărata față a „in- 
teligenților* nonconformiști. Aces
te acte n-au alt nume, nu pot fi 
în nici un fel escamotate sau jus
tificate.

Scăpați de sub supravegherea 
părinților, a școlii, neactivînd în 
organizația de tineret, iată-4 „stă- 
pîni“ pe destinul lor, constriiin- 
dU‘Și-1 după legile lor, sau mai 
exact, scoțîndu-1 în afara oricăror 
legi I Asemenea exemplare adă
postite sub paravanul inteligenței 
— uneori chiar reală —» capabili 
să săvîrșească acte cu caracter 
profund anti-social, nu merită nici 
o indulgență. Faptele și „ideile" 
lor, sînt reprobabile. Opinia pu
blică trebuie să veștejească ase
menea manifestări, asemenea 
mentalități care Vădesc absența 
unor idealuri puse în slujba so
cietății dar favorizează nașterea 
unor țeluri care-i sînt străine.

BIOGRAFIILE NOASTRE 

NU AU NIMIC COMUN 

CU ALE LOR!
Prin Cheile Bicazului

Decanul revistei românești

STĂ ill PUTEREA MUSTRĂ 
SĂ IMĂTIIRĂM „MIROSUL" URIT 
PE CĂREI DEGAJĂ COMIPȚIITE 

ONOR ASEMENEA INDIVIZI
(Urinafe din pag. I) 

mai sini uimit ci, repet cuvîntul, 
indignat de mîrșăviile pe care le 
comit unii tineri nesupravegheoți, 
v parte provenind din familii în 
care bunăstarea poate chiar 
opulența a devenit obișnuința ca
sei, iar lipsa de control asuprd co

piilor tot obișnuința casei. Desi
gur, munca de educație trebuie 
să se „producă" in așa fel incit 
tinerii să se comporte in viața de 
toate zilele civilizat M« întreb 
însă de ce atîta toleranță față de 
huligani ? în orice țâră dacă a- 
costezi o femeie pe stradă, numai 
pentru atît, faci cunoștință CU 
„mașina de tuns a penitenciaru

lui". La noi văd că se întimplă 
altfel. O plimbare mai comportă 
adesea riscul insultelor, al acostă
rilor. Cafenelele sini vizitate și 
de indivizi a căror identitate so
ciala e greu de stabilit. Eforturi
lor poporului de a-și făuri o Viață 
Cît mai bună unii le răspund, 
profitînd tocmai de acest curs 
către mai bine, cu eforturi de a 
luă cît mai mult fără Să aducă 
ceva sau „aducînd" acte huliga
nice, idei străine nouă. în con
cluzie, cred că o lege specială 
necruțătoare cu huliganii care a- 
tentează la liniștea noastră ar fi 
în măsură să lichideze această 
murdară și antisocială categorie 
de indivizi.

CUM POȚI SĂ TE PLICTISEȘTI 
DE VIAȚĂ CÎND NICI N-AI 

APUCAT S-O CUNOȘTI?

Am încercat să ne întretăierii 
biografiile cu cele ale „ero
ilor" din articolul apărut tn 
ziarul „Scînteia tineretului" 
intitulat „Huliganii din Piața 
Păcii". Âvern aceeași virstă, 
dar ne-a fost greu să recu
noaștem în viața, în principiile 
și atitudinea lor trăsături comu
ne. Se spune adesea că non- 
conîormismul, teribilismul și 
dorința de a te face remarcat 
cu orice preț sînt specifice ce
lor tineri. Dar credem că exis
tă mai multe moduri de a te 
deosebi de ceilalți, de ă-ți în
cadra personalitatea în forme 
inedite. Am fost uimiți sd <i- 
flăm că cei care frecventează 
intens cafeneaua în care i-a 
întîlnit reporterul, au găsit o 
formă de manifestare atît de 
searbădă* de neexpresivă. Este 
cel mai ușor lucru șă-țl pierzi 
vremea în acest mod, să-ți o- 
feri, drept hrană spirituală in
terminabile șuete de cafenea, 
hopți pierdute cu cărțile de 
poker în mină, să recurgi la 
acte de huliganism, la hoții 
pentru o face dovada capacități
lor tale intelectuale. Este cu 
atît mai trist cu cît o parte din 
tinerii' amintiți, sînt inteligenți 
și cu largi posibilități de a fi 
bine pregătiți piofesiohal. Oare 
ei n-du găsit nimic mâi demn, 
mai util de făcut ? Acum, cînd 
fiecare dintre noi avem atîtea 
condiții create pentru a deveni 
oameni de înaltă valoare so
cială, de â ne exprimă, prin 
muncă cinstită capâcițățite 
noastre umane, acești tineri, 
prin comportarea lor, calcă în 
picioare demnitatea și bogăția 
sufletească a generației tinere. 
Și nouă ne place să petrecem 
din cînd în cînd cu prietenii în- 
tr-un testaurâM sân cafenea, să 
discutăm vrute și nevrute, să 
legăm prietenii, dar niciodată 
acest mod de a ne petrece tim
pul nu ne-a împiedicat să știm 
cu certitudine ce vrem să fa
cem în viată, pentru ce ne pre
gătim. Ce importanță are oare 
faptul că unul dintre huligani 
este un foarte talentat muzi
cian, altul un subtil filozof 
care îl citește $i-l admiră pe

Hegel, dacă fundamentul per
sonalității lor este șubred ? Nu 
poți ajunge CU adevărat inte
lectual măturînd cu indiferență 
reguli morale. îndatoriri uma
ne... întregul edificiu spiritual 
pe .care și-l construiesc ei &e 
va dărîma într-o zi, cu sigu
ranță, pentru că ignorarea re
lației esențiale dintre tine 
societate, nu poate duce 
alt desnodămînt Trebuie 
răspundem grijii pe care 
poartă statul cu întreaga 
tră activitate socială utilă 
din jurul nostru.

Noi sîntem prieteni încă din 
liceu. Ne-am întrebat totdeauna 
ce vom face în viață. Acum 
drumurile noastre sînt clar con
turate : unul dintre noi va fi 
inginer constructor, altul ingi
ner electronist, unul geolog, iar 
celălalt Hteiat. Ne leagă chiar 
cil âceâstă diversitate de mese
rii, pasiunea, fiecare ne iubim ms 
profesiunea și știm precis că Mi 
numai cu, ajutorul eț ne vom re
aliza. Dar preocupările noastre — 
nu se reduc la orele de curs. B 
Discutăm literatură, său în va
canțe îl însoțim pC viitorul geo
log prin țară. Avem mereu de Hfi 
făcut cite cevă, nu ne plictisim 
și nici nu recurgem la ocupații 
nedemne. Chiar dacă avem ne- 
voie de mai mulți băni decît ne ■» 
pot oferi părinții, ne ăngâjăm 
într-o fabrică, pe un șantier 
pentru o lună din vacanță Cu ■ 
banii cîștigați plecăm în excur- 
siti ne organizăm o vacanță plă- MR 
cută. "

lată pe scurt, biografiile noas
tre. Cu totul altele decît ale _ 
huliganilor din Piața Păcii. Nu Q| 
ne leagă decît vîrsta, dar ei 6 
coboară prin viață lor irespon
sabilă, Sub demnitatea și fru- M| 
musețea ei firească. Jignesc» H® 
prin ușurința cu care își cons
truiesc Viitorul, prin falsele lor 
principii, însăși noțiunea de ti- M 
nerețe.

spre 
să 

ne-o 
noas- 
celor

Se împlinesc as
tăzi 88 de ani de la 
nașterea lui (~ 
tantin Tănase, 
mai; popular 
îndrăgit 
al teatrului 
de revistă»

Strălucit 
al lUi i

Cons- 
cel 

șl mai 
slujitor 
nostru

discipol 
Constantin

■ Nottara, Tănase a în
ființat în anul 1919
compania de revistă 
„Cărăbuș", el fi
ind de fapt cel care 
a pus tertieiliie unui 
teatru permanent de 
revistă în țara noas
tră. „Cărăbușul" a 
însemnat o adevăra
tă epocă în teatrul 
românesc, iar Tăna-

se a devenit deca
nul revistei noastre.

Artist al mulțimii 
— așa cum i se spu
nea pretutindeni — 
Tănase păstra publi
cului sentimente de 
înalt respect și con
siderație. Fie că dă
dea reprezentații în 
orașele mari, fie că 
apărea în localități 
mici, el depunea 
același interes deo
sebit, era la fel de 
preocupat ca 
tacolele 
șului“ să

J spec- 
„Cărăbu- 

v___ _ se des
fășoare în condițiuni 
cît mai bune. Mare
le comic a dus pînă 
departe, peste hota
re faima teatrului

din 
Iar

satiric muzical 
țara noastră, 
compania pe care a 
condus-o a 
să rivalizeze cu tea
trele similare de 
anvergură din stră
inătate.

Tănase a slujit cu 
dragoste și devota
ment, peste patru de
cenii scena româ
nească. El s-a des
părțit pentru tot
deauna de publicul 
său drag, de colegi, 
de elevii săi cărora 
le-a călăuzit pașii 
pe drumul frumos 
dar greu al 
trulu* —la 29 
gust 1945.

izbutit

tea- 
au-

S. N.

TELEVIZIUNE
10,00 — Curs de limba engleză (lecțiile 17 și 18)
11,00 — TV. pentru specialiști.
17.30 — Pentru cei mici : A.B.C. — De ce ? Din viața animalelor.
18,00 — Drumuri și popasuri — emisiune turistică.
18.20 — Buletinul circulației rutiere.
18.30 —- Curs de limba spaniolă (lecția 23-a).
19,00 — Brățara de aui — emisiune pentru tineret.
19.30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Buletinul meteorologic.
20,00 — Actualitatea agricolă.
20.20 — Studioul muzical. Cultura muzicala de-a lungul timpului.
20,40 — Dialog despre cultură. Publicul așteaptă filme romanești 

de succes.
— Reflector.
— Film artistic „Sfidarea" — producție a studiourilor ita

liene.
22,45 — Telejurnalul de noapte.

TEATRE

OCTAVIAN MOSAILOV. _ 
DINU ZAMFIR, VI R G 1 L ■ 
Ț A N E, TEODOR ISTRA

TESCU —
studeiiți — București

Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (la teatrul de vară „23 
August"): Sfîntul Mitică Blajinu — 20,30.

Ansamblul „Perinița" (în sala Savoy a Teatrului „C. Tă- 
nase“) : Varietăți folclorice — 19.

Teatrul „C. Tănase" (grădina Boema) : Boema Palace — 
20, (la Teatrul de vară „Herăstrău") : „Comici vestiți ai 
revistei" — 20.
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GĂRDESCU Șl 
SERIALUL

M-am uitat împreună cu o 
fetiță la Val-Vîrtejul de sîm- 
bătă. Adevăru-i că am, n-am 
treabă, mă uit Ia Val-Vîrtej, 
fie ce-o fi, neintimidat de e- 
taisiunile „grele** din în ce în 
ce mai numeroase și — trebu
ie spus — din ce în ce mai 
serioase, înfiorate sincer de 
aspirația spre infrîngerea di
letantismului (un ciclu foarte 
interesant de artă plastică al 
lui Dan Grigorescu, adîncind 
ce ni s-a prezentat panoramic 
în „Drumul de la Giotto la 
Brâncuși", ajungîndu-se la pro
bleme complicate ca legătura 
dintre clasicismul pictural și 
filozofia iluministă, ceea ce 
ne obligă la o privire respec
tuoasă spre o redacție care 
gindește și are idei ; o admi
rabilă prezentare a academi
cianului Condurache în cadrul 
„istoriei civilizațiilor", învățîn- 
du-ne să privim și să înțele
gem vraja ruinelor de la Su
mer ; o uimitor de frumoasă 
și de fantezistă cronică la „Is
toria ieroglifică" a lui Cante- 
mir, într-o scenografie plină 
de har a lui Dan Nemțeanu, 
dar să nu uit o vorbă urită de 
la „Mult e dulce și frumoa
să..." : „Caragiale e singurul 
scriitor român care a făcut 
concurență stării civile" (! ?) 
— asta discutînd despre 
„ticuri verbale"...

M-am uitat însă în amurgul 
de sîmbătă la Val-Vîrtej și 
din alt motiv decît acela al 
lui „am, n-am treabă", motto 
centru atitea infantillsme car» 
ne străbat cugetul. Cu vreo 
două zile înainte, avusesem 
prilejul să particip la o discu
ție despre un serial al televi
ziunii pentru oameni mari. Se 
visează — „se proiectează** ar 
fi prea banal spus — un lung 
story românesc, polițist, psiho
logic, inteligent, original, cu 
Idei — „unde sîntem egali cu 
cei din străinătate"... spunea 
conducătorul ședinței — dar 
și cu tehnică dramatică, și cu 
suspans, și cu măiestrie, bun. 
bun. bun...

Oameni care știau zeci de 
povești polițiste ne-au poves
tit eîteva — „tari" de te durea 
mintea. Am convenit cu toții 
că ne sînt necesare mai întîi 
și întîi asemenea povești tari 
și originale, după aceea să se 
treacă la lucru.

întreb fetița, în timp ce 
Gărdescu face bancuri cu Tu- 
dorel Popa i — La voi în cla
să copiii se uită la Val-Vîrtej ?

— Toți...
— Chiar cînd e prost ?
— Și atunci... Puștoaica dis

cută cu mine dar nu lasă o 
clipă micul ecran. Povestea de 
acolo nu e grozavă dar nici 
nu e rea : e cu ață albă, dar 
ața albă e foarte necesară în 
comerț, să n-o bagatelizăm I

— și de ce vă place Val- 
Vîrtej, ori cum ar fi ?

C R O N I C A

de RADU COSAȘU

Am înțeles i Gărdescu își 
face de cap mai departe ?i aș 
păcătui dacă aș spune că nu 
surîd la cîrllgele lui de bă- 
trîn vulpoi al scenei și al tex
tului.

Cine vă place cel mai 
mult ?

— Gărdescu».
— De ce ?
— E, de ce... tu nu vezi ?
Văd i problema unui serial

— ca să te uiți la el oricum 
ar fi — nu e doar povestea, 
ața albă, neagră, invizibilă, 
odgon sau fir subtil de păian
jen. Nu. Povestea e bine să 
fie, dar mai important e un 
Gărdescu, actorul care captea
ză, percutează atenția. Un se
rial are nevoie de tipuri, de 
prototipuri, de semne sigure
— altfel nu iese nimic. O po
veste „tare» devine apă de 
ploaie (foarte simpatic repor
tajul lui Buhoiu despre „Fîn- 
tînile Bucureștiului"), dacă nu 
are actorii ei, cu meșteșugul 
lor bine ars, cu ticurile și 
tipurile lor bine fixate, chiar 
cu „cîrligele" lor de toată lu
mea cunoscute. Aici nu trebr- 
ie să fii original, ci personal" 
într-o serie bine bătătorită. $*■- 
reciproc — o apă de ploaie 
devine apă de colonie dacă un 
actor îi dă parfumul unui gest 
de neuitat, al unei expresii 
„tipice". Toate serialele tele — 
din orice pârte a lumii — con
firmă legea asta de neclintit, a 
actorului fascinație, a actoru- 
lui-rege. El se impune înain
tea poveștii. Pentru el uiți 
toate, exact cum fac copiii cu 
Val-Vîrtejul lor. Serialurile — 
infinite în monotonie, ca și ce
rul — au nevoie de stele po
lare : Roger Moore. Diana 
Riggs, Gărdescu... Vom avea 
povești „tari" pentru serialul 
nostru — sînt sigur. Dar ne 
vom uita sîmbătă seara ca la 
un Val-Vîrtej, copiii ? Vom 
găsi actorul care să aibă forța 
lui Gărdescu în MOnchausen ?

Societatea noastră socialis
tă, in toate compartimentele 
sale, acționează în favoarea 
dezvoltării multilaterale a 
personalității tinărului, ti sti
mulează inventivitatea, pu
terea de muncă, dăruirea cu 
care-și făurește idealurile. 
Scapă însă, procesul nu are 
nevoie de demonstrație, efor
tului general de integrare în 
coordonatele vieții noastre 
sociale unii tineri care, ne- 
supraveghiați la timp de colec
tiv și dc către părinți, ajung 
să comită fapte reprobabile, 
acte de huliganism, tulburînd 
și atentînd la morala noastră 
clădită pe temeiuri sigure și 
solide.

Aș spune că huliganismul 
îmbracă eîteva fatețe; mă voi 
opri la două: huliganismul 
„neagresiv1* și huliganismul a- 
gresiv. Din prima categorie 
fac parte huliganii „titrați**;

huliganii replicilor „plasate** la 
moment, eei care Insultă cu 
zîmbetui pe buze, cei care, ase
menea cazuri cuprinde artico
lul „Huliganii din Piața Păcii**, 
angoasați își poartă plictisul în 
gesturi „originale**, veșminte nu 
mai puțin originale, „ard ga
zul" plingîndu-se că nu au ce 
face, Înainte de a fi mișcat un 
deget în viață, invocă „filozofii** 
bizare și lipsite de adevăr în 
apărarea inactivității lor, în 
justificarea „micilor bizarerii'*. 
Unii nespălați, „rupți pentru 
că nu ne interesează veșminte
le**, netunși de cine știe cînd. 
pozează în ..gînditori", totul fi
ind, în fond, o penibilă mani
festare a individului leneș, in
decis, farseur. A doua catego
rie acționează fără scrupule, 
fără menajamente. Intre prima 
categorie și a doua nu ăxistă 
decit un pas și, după cum am 
văzut, primii nu se sfiesc să-l

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN ■— filme pentru ecran pa
noramic

rulează la Patria «orele 12,45 • 
16,Ș0 î 20).

VICONTELE PLĂTEȘTE PO
LIȚA — cinemascop

rulează la Republica (orele
9.15 ; 11,30 ; 14 : 16,15 ; 18.45 ;
21.15) ; Grivița (orele 9 ; 11,15;
13.30 , 16 ; 18,15 ; 20,30) ; Melo
dia (orele 9 ; 11.15 : 13,30 : 18 :
18.30 ; 20.45).

ALEGERE DE ASASINI
rulează la Luceafărul (orele 
8,15: 10,30; 12.45; 15 i 17,30;
20.15) ; Festival (orele 9,19 ;
11.30 ; 13,45 ; 16 : 18,30 ; 21,15); 
Circul de Stat (orele 9.30: 13;
17.30 : 20.30)

STUDIU DESPRE FEMEI
rulează la Capitol (orele 9,30 ; 
11,45 ; 14 ; 16,30 ; 19).

PRIN KURDISTANUL SĂLBA
TIC — cinemascop

rulează ia București (orele 
14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15) ; Feroviar 
(orele 8,45 — 15,30 în continua
re ; 16.30 • 18,45 ; 21) : Excel
sior (orele 8.45 : 11 ; 13,15 ;
15.30 ; 17,45 ; 20) ; Gloria
(orele 9 : 11.15 ; 13.30 ; 16 ;
18.15 • 20.30); Modern (orele
9.30 ; 11.45 ; 14 : 16.30 : 18.45 ;
21.15) .

ZOLTAN KARPPATHY — ci
nemascop

rulează la Lumina (orele 9
15.45) în continuare 18.30 î
20.45)

HIROȘIMA, DRAGOSTEA MEA 
— cinemascop

rulează la Central (orele 9;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30).

CLIMATE
rulează la Central (ora 21).

CINIMĂTOCRĂFL

BOMBĂ DE LA ORA 18,10
rulează la Union (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

SPARTACUS
rulează la Doina (orele 11.30 ; 
16; 19.30)

SFÎNTUL LA PÎNDĂ
rulează la Înfrățirea (orele
10 : 15 30 ; 17.45; 20).

DIRIJABILUL FURAT
rulează la Buzești (orele 15.30;
18).

SAMBA
rulează la Dacia (orele 8—
16,30 în continuare. 18.45 ; 21) 

NEBUNUL DIN LABORATO
RUL NR. 4

rulează lâ Bueegi (orele 9 î > 
11.15; 13 30; 16,15; 18,30; 21); 
Flamura (orele 9—16 în conti
nuare, 18 15 ; 20,30),

SFÎFȘITUL AGENTULUI W 4 C
rulează la Unirea (orele 15.30;
18).

FKEDDT. LOVEȘTE TU INTII!
rulează la Lira (orele 15;
17.15 : 19,30). Progresul (orele
15.30 ; 18.30) ; Miorița (orele
9 • 11 18 ; 13.30 • 16 • 18.15 ;
20.30),

OSCAR
rulează la Drumul sării (ore
le 15; 17,30 : 20 : - duminică 
matineu ora 11)

UN DOLAR GĂURIT
rulează la Giuiești (orele 10;
15.30 , 18 ; 20,30), Totnis (orele
9—15.45 îh continuare. 18,15), 
Aurora (orele 8.30 . 10,45 i 13 ;
15.15 • 17.45 : 20.15).

EA VĂ RIDE
rulează la Cotroceni (orele
15 30 : 18 : 20.30)

EDDIE CHAPMAN, AGENT 
SECRET

rulează la Pacea (orele 15;
17,45 ; 20.30).

INIMA NEBUNA... NEBUNĂ 
DE LEGAT

rulează la Floreasca (orele 9;
11.15 . 13.30 ; 16 : 18.15 ; 20.30) ; 
Moșilor (orele 15 ; 17,30 ; 20).
Arta (orele 9.15—16 în conti
nuare, 18,15).

MIHAI STOIAN

(VERSIUNE PRESCURTATA)
REZUMAT

MOLDOVA. Anal 1911. Haiducul Pantelimon • urmărit de 
jandarmi rurali, de polițiști și agenți secreți veniți tocmai de la 
București. Paralel cu io(i aceștia — insă evident cu alt scop —> 
își eontinuă cercetările și reporterul pe care „Dimineața" l-a 
trimis pe urmele haiducului : N. D. Cocea. După îndelungi 
căutări, reporterul a izbutit! Totuși, mulți pun ia îndoială au
tenticitatea interviului. Care-i adevărul ? El va teși la lumină, 
căci Pantelimon a fost capturat. Iată-l la judecată

IOV : In octombrie, Ia Adjud.
PROCURORUL M. COSTEA : Cunoșteai pe Anton Luca T 
IOV i îl cunoșteam de pe fnoșia Adjud, unde servisem. 
PROCURORUL M. COSTEA: Ai încercat să evadezi, de ee t 
IOV : Da, o dată, fiindcă eram bolnav și nu mă căuta nici tin 

doctor.
Se procedează la confruntarea lui Pantelimon cu Iov.
PREȘEDINTELE CURȚII: Care dintre voi spune adevărul ?
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PANTELIMON : La urma urmei, nici unul nu prea spunem 
adevărul!

Ilaritate în sală.
Ora 14,30 începe audierea martorilor.

ZIUA A IU-A •“)

Tensiunea din sala de ședințe a tribunalului crește, căci se 
apropie clipa în care va fi citit actul de acuzare și va începe 
seria pledoariilor. Doritorii să fie martori ai procesului s-au 
dublat subit. Și măsurile de ordine și siguranță atît în sală 
cît și pe coridoare — s-au dublat.

Ora 12,30. Continuă audierea martorilor.
I. MAIER declară c-a fost schingiuit de Pantelimon, căruia 

n-a vrut să-i dea bani.
AV. CONST. I. MIGHIU : De ce martorul acesta care-a de

clarat la instrucție Că a fost lovit cu patul puștii și schingiuit 
de către Iov, schimbă astăzi depoziția, arătînd că Pantelimon 
l-ar fi bătut ?

I. MAIER *. Nn știu bine care dintre ei m-a bătut.
AV. ELIĂD : Rog să se rețină de cătfe d-nii jurați aceste 

contradicțiuni.
CAROL MULLER : Mă aflam cu oamenii la încărcarea unor 

butuci, în pădurea Mitocul lui Bălan. Pe cînd stăm la masă, mă 
pomenesc cu Pantelimon, desculț, cu capul gol și cu o pușcă. 
El s-a apropiat de mine, cerîndu-mi să-i dau bani și numaidecît 
pîine. Am rămas înghețat. Pantelimon și-a luat apoi el singur 
vesta și pălăria mea Și-a dispătut.

VASILE ȘTEFAN IRODACHE : Mă aflam într-o colibă la 
Mitoc, cînd deodată îl văd pe Pantelimon apărînd în fața coli
bei. Pantelimon. cu vorbă frumoasă, mi-a cerut Să-1 dau haine, 
pălărie și opinci.

AV. ELIAD : Bani țț-a cerut ?
VASILE ȘTEFAN IORDACHB: Nu, numai îmbrăcăminte.
VĂSILE FLOREANU (unul din pdterașil care l-au surprins 

pe Pantelimon în coliba din Mltde)! Cînd m-am apropiat de 
coliba în care era adăpostit Pantelimon, acesta dormea. Dar 
din pricină vreascurilor care trozneau sub picioarele ir'ile, 
Pantelimon 6-a trezit și, zăriradu-mă, mi-a strigat: „Ești pdte- 
raș în aceeași clipă, Pantelimon a sărit din colibă, ținînd 
pușca mereu îndreptată asupra mea.
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In boxa acuzaților
AV. CONST. I. MIGHIU: Ieșind din colibă, Pantelimon s-a 

găsit între doi poterași. De ce nu 1-atl prins aceștia ?
VASILE FLOREANU : Unul dih cei doi poterași eram eu. 

N-am pus mîna pe Pantelimon pentru că ne înfricoșase.
PROCURORUL M. COSTEA : Poterașii erau înarmați ? 
VASILE FLOREANU : Puțini dintre ei.
îmbulzeala la uși, imensă. Jandarmii și gardiștii abia țin 

piept mulțimii care vrea să intre cu forța în sală, deși nu mai 
e nici un loc liber, nici măcar în picioare. Incidente între pose
sorii de bilete de intrate (dintre care foarte mulți rămîn pe-a- 
fară) și ceilalți.

Ora 15. Redeschiderea ședinței, cu audierea martorilor apă
rării.

I se dă primul cuvîntul lui Costache Ghenadie, anume adus din 
închisoarea Bucovăț, unde își execută osînda de doi ani la care-a 
fost condamnat

PREȘEDINTELE CURȚII: îl cunoști pe Pantelimon ?
COSTACHE GHENADIE : Prea puțin. în 1907“®) eram șeful 

patrulei din Tg. Neamț. într-o zi. aflîndu-mă în strada Iași și 
auzind că la 6 circiumă e scandal, m-am dus într-âcolo. Am 
găsit pe nn țăran asupra căruia tăbărîse toată lumea și vroiau 
să-1 scoată afară cu forța- Un soldat care se afla și el în cir
ciumă, scoase baioneta și II înțepase. împreună cu patrula l-am
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luat pe acel țăran și l-am dus la poliție. Aci polițaiul ne-a do
jenit spunîndu-ne : „De ce nu l-ați împușcat mai bine ?'■ Țăranul 
acela era Pantelimon.

PREȘEDINTELE CURȚII : Nu putea un polițai să spună ast
fel de vorbe. Se vede că pușcăria te-a prevenit.

N.D. COCEA: Vreasăzică închisoarea, în loc să corijeze, 
pervertește. Să se rețină aceasta.

PANTELIMON : Vedeți cum eram prigonit de autorități.
N.D. COCEA : Să spună martorul dacă polițaiul l-a brutalizat 

pe Pantelimon.
COSTACHE GHENADIE : L-a bătut. Pantelimon, fiind și ră

nit, a trebuit să fie internat apoi la spital.
Apărarea are cuvîntul

După ce acuzarea are cuvîntul (prin procurorul Mihail Cos- 
teâ) e rîndul apărării să ia cuvîntul.

AV. N. OBREJA (pentru PANTELIMON) : Drama aceasta so
cială ar fi trebuit să se joace la teatrul Popovici, acolo unde 
s-a jucat anul trecut și piesa „Pantelimon" Dl. procuror a vor
bit numai despre ce cade în sarcina lui Pantelimon, dar nu s-a 
ținut de promisiunea că va spune și părțile favorabile ale 
acuzatului. Astfel n-a vorbit de sălbăticiile jandarmilor și ale 
poliției din Neamț față de Pantelimon, precum și de toate fap
tele în care acuzatul fusese amestecat. De altfel dl. procuror, 
vorbind de procedeurile jandarmilor din Neamț, mi-a spus 
personal că s-au purtat ca niște idioți. Sufletul lui Pantelimon 
nu este â$a cum l-a zugrăvit dl. procuror... Trebuie reținut 
faptul că Pantelimon n-a recurs niciodată la Violențe, el n-a 
terorizat pe nimeni. Este deci o considerabilă deosebire între 
Pantelimon și alți capi de bandă. D. procuror n-a văzut gesturi 
frumoase la Pantelimon, ci numai la Iov. E o părere greșită. 
Pantelimon. în multe fapte de-ale Iui, a dat dovadă de un suflet 
bun, și a avut foarte multe gesturi frumoase. Adevăratele cauze 
care au determinat această dramă socială pe care o judecați 
astăzi trebuie căutate tot în societate... no)

lit) Miercuri 19 decembrie 1912.
i/s) Atenție la semnificația anului (vezi și declarațiile an

terioare ale lui Pantelimon).
nt) încheie certnd achitarea.

(VA URMA)
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Ședința Consiliului de Stat Prim vicepreședintele Consiliului de Miniștri

l-a primit pe dr. Jose Antonio Mayobre

al Republicii Socialiste România
(Urmare din pag. I)

prietății socialiste și intereselor 
legitime ale cetățenilor

Tovarășul Cornel Onescu, mi
nistrul afacerilor interne, a pre
zentat raportul cu privire la mo
dul cum sînt foiosite organele de 
miliție și cum își exercită aces
tea atribuțiile. Consiliul a apre
ciat că noua organizare a M.A.I. 
este de natură să sporească efi
ciența muncii organelor acestui 
ministei, pentru a se asigura, cu 
toata fermitatea, apărarea ordinii 
publice, a proprietății socialiste 
și personale, prevenirea și desco
perirea infracțiunilor.

Consiliul de Stat a adoptat u- 
nele decrete interesând diferite 
domenii ale activității de stat.

Ținînd seama de necesitatea 
îmbunătățirii sistemului de impo-

zite și taxe, care trebuie să devi
nă un instrument activ în pro
movarea principiilor de echitate 
socială și avînd în vedere că prin 
creșterea salariilor, pensiilor și a 
veniturilor țărănimii, unele scutiri 
și reduceri de impozite nu se mai 
justifică în prezent, Consiliul de 
Stat a adoptat un decret privind 
modificarea corespunzătoare a u- 
nor prevederi referitoare la sis
temul existent al acestor scutiri 
și reduceri.

în continuare a fost adoptat 
decretul cu privire la ordinul «i 
medalia „Pentru servicii deosebi
te aduse în apărarea orinduiri: 
sociale și de stat', precum și un 
număr de decrete privind ratifi
carea unor acorduri și convenții 
internaționale.

Consiliul a rezolvat apoi lucră
rile curente.

întrevederi ale conducătorilor unor i

instituții specializate și ai unor I

organisme ale 0. III. II l
I

Prim-vicepreședintele Consiliu
lui de Miniștri, llie Verdeț, a pri
mit joi dimineața pe ministrul 
minelor fi hidrocarburilor din 
Venezuela, dr. Jose Antonio 
Mayobre.

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosfera cordială, a par
ticipat Alexandro Boabă, minis-

trul petrolului, precum și însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al 
Venezuelei la București, Rafael 
A. Leon Morales.

Au fost discutate probleme 
privind posibilitățile de colabora
re și cooperare economică din
tre România și Venezuela

(Agerpres)

Directorul general al 0. I. M.
primit la U. G. S. R.

dimineața. nl siliului Economic și Social O.N.U.
In cadrul întrevederii, care s-a 

desfășurat într-o atmosferă cor
dială, s-au discutat probleme cu 
privire la activitatea și preocupă
rile Organizației Internaționale a 
Muncii, la Conferința europeană 
a care va avea loc în de
cembrie anul acesta, la colabora
rea dintre U.G.S.R și O.I.M.

„Indiscreție" — la Institutul de ce rcetări pentru chimizarea gazului 
metan din Mediaș. Foto: SORIN DAN

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

PE URMELE
MATERIALELOR

PEDLKATE
CRITICA E JUSTA, SE VOR 
LUA MASURI

Din partea conducerii uzinei 
de lacuri și vopsele „Policolor** 
din București, primim următorul 
răspuns :

„Articolul publicat în ziarul 
dv. „Bariere subiective în rea
lizarea Indicatorilor de plan** 
viza, pe bună dreptate, nereali- 
zarea producției marfă vîndută 
și încasată pe primele luni ale 
acestui an. Dintre cauzele care 
au influențat negativ activita
tea întreprinderii putem aminti, 
printre altele, și faptul că Ia ni
velul economiei naționale nu a 
existat și nu există o reglemen
tare clară în ce privește asigura
rea cu mijloace bănești a între- 

A prinderilor aflate în perioada 
trecerii de la „investiții** la 
„producția propriu-zisă".

• Ministerul Finanțelor și Banca 
Națională a R.S.R, rezolvă pro
blemele specifice acestei peri- 
• oade în mod neunitar, prin ex
cepție de la regulile de finanțare 
stabilite pentru întreprinderile 
aflate în funcțiune, cerînd în

nuri sportive se prevalează de 9 schimb aceleași documentații**. 
prevederile acestei legi, con- . ț?u.zele. opiectiv® îr}să au fost 
tiderînd că ele se opun exis-^te exIsten^ a nume‘., , . , , , ■■ roase carențe m conducerea și
tenței bazelor sportive. Este, jn programarea producției pen-
evident, o înțelegere profund tm înlăturarea cărora conduce-
greșită, o interpretare eronată A rea uzinei ne face cunoscut că 
a importantei legi a pămîn- în perioada care a trecut de la
tului. adoptată recent. publicarea articolului în ziar.

trebării documentarea pe teren 
a semnatarului articolului apă
rut../*

După cum se vede, responsa
bilul Comisiei sportive preferă 
să se scalde în dulcea apă a for
malismului .* aici spune că sînt 
lipsuri dar cînd a apărut arti
colul ele erau lichidate ; aci le 
recunoaște și spune că articolul 
a fost de un real folos, pentru ca 
la sfîrșit, să pună sub semnul în
trebării documentarea corespon
dentului nostru. Argumentul cu 
■care încearcă să ne convingă 
rupe — cum se spune — inima 
tîrgului : pe secretarul organi
zației U.T.C. de la Metalotehnica, 
ni se spune, îl cheamă Orza (și 
nu Orja).

Tovarășe Fărcaș, în fața unul 
răspuns încărcat, de atîta for
malism, ne vedem obligați să vă 
răspundem citîndu-vă ultima 
frază din răspunsul dv. :

— Și exemple similare mal 
sînt ! Oare este bine așa ?

Joi au avut loc noi întrevederi 
între miniștri și membn ai con
ducerii unor ministere și institu
ții centrale românești cu condu
cători ai unor instituții specializa
te și ai unor organisme ale Orga
nizației Națiunilor Unite care iau 
parte la lucrările reuniunii mixte 
a Comitetului administrativ de 
coordonare al O.N.U. și Comite
tului pentru programe coordo
nare al Consiliului Economic și 
Social O.N.U.

Ministrul afacerilor externe, 
președintele oelei de-a XXII-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.Nfe^., Comeliu Mănescu, a 
avEWîntrevederi cu directorul ge
neral al Organizației Națiunilor 
Unite pentru Educație, Știință și 
Cultură (UNESCO), Ren£ Ma- 
heu, cu directorul pentru proble
me externe al Programului Na
țiunilor Unite pentru Dezvoltare 
(P.N.U.D.), Rajendra Coomaras- 
wamy, și cu înaltul comi
sar al O.N.U. pentru refugiați 
(U.N.C.R.), prințul Agha Khan ; 
ministrul muncii, Petre Blajovici, 
cu subsecretarul general ■O.N.U.

pentru probleme economice și so
ciale. Philippe de Seynes ; minis
trul comerțului exterior, Gheor- 
ghe Cioară, cu recretaml general 
al Conferinței O.N.U. pentru co
merț și dezvoltare (U.N.QTA.D.), 
Râul Prebisch ; ministrul trans
porturilor auto, navale și aeriene. 
Ion Baicu, cu secretarul general 
al Organizației Internaționale 
pentru Aviața Civilă (O-ÂC-Lh 
Bernard Twght; ricepreședintele 
Consiliului Superior al Agricul
turii, David Davidescu, cu di
rectorul Programului Alimentar 
mondial (P.A.M.), G. Peissel, iar

I
I
I
I
I

Îirim-vicepreședintele Comitetu- | 
ui National al Cercetării Științi
fice. Ștefan Bîrlea, cu directorul I 

Institutului O.N.U. pentru for- | 
marea cadrelor și cercetări 
(U.N.LTJL.R.1, Simeon Adebo.

Cu prilejul întrevederilor, care 
s-au desfășurat fntr-o atmosferă 
cordială, au avut loc convorbiri 
în legătură cu ictivitatea institu
țiilor și organismelor respectn*e 
O.N.U„ precum și cu privire la 
probleme de interes reciproc.

(Agerpre»)

I
I
I

INFORMAȚII I
I

REPREZENTANTUL 
JURIȘTILOR ROMANI 

LA CONFERINȚA 
MONDIALA 

PENTRU VIETNAM

dr. Jose Antonio Mayobre, care 
ne-a vizitat tara la invitația mi
nistrului petrolului. Alexandru 
Boabă, a părăsit joj după-amia- 
ză Capitala. îndreptîndu-se spre 
patrie.

I
I

ioî dimineața a plecat 
nța Ștefan Costăchescu,

fa 
se

cretarul general al Asociației ju
riștilor din Republica Socialistă 
România, care va participa la 
Conferința mondială a juriștilor 
pentru Vietnam, ale cărei lucrări 
s© vor desfășura la Grenoble în
tre 6 și 10 iulie.

• MINISTRUL minelor ,1 
hidrocarburilor din Venezuela.

• DONALD AGGER, asistent 
al secretarului de stat pentru 
transporturi din S.U.A., a avut 
în cursul zilei de joi întreve
deri cu Ion Baicu, ministrul 
transporturilor auto, navale și 
aeriene, și cu președintele Ofi
ciului Național de Turism, Ni- 
colae Bozdoc. La întrevederi a 
participat Irving Schiffman, se
cretar al Ambasadei S.U.A la 
București.

I

I
(Agerpm) I

în treacăt fie zis, am aflat 
ulterior că prospețimea infor
mației nu era nici pe departe 
reală. Terenul de sport de la 
Mâoheruș fusese arat. Buna 
înțelegere in care spera secre
tarul consiliului popular co
munal ți protecția obiectivă a 
legii fuseseră interpretate la 
Migheruț intr-un mod cu to
tul personal.

Nesiguranța aceasta, difitul-

a fost desființată pentru că 
I.A.S. a săpat o fîntînă în 
mijlocul el, terenul de fotbal 
din Ghindari a fost transfor
mat în depozit de lemne, cel 
de la Stînceni în depozit de 
piatră pentru construcția unei 
șosele, cele de la Bezid și Să- 
lăvăstru în depozite de buș
teni. La Apa Lină, terenul a 
fost desființat cu plugurile, la 
Viforoasa, ocolul silvic a fă-

A privi gospodărește pămîn- A PrJ“ analiza critică a situației 
tul, a-l îngriji și a-i da cea W 
mai bună destinație, a-l va-

V

DACA-I LEGE,...

o serie de măsuri organizatorice 
t ------ ----------- menite să impulsioneze întreaga

lonjica așa cum se cuvine,^ m- activitate productivă a întreprin-
-x «-4* -.2 derii. Dintre acestea, amintim;

• Intensificarea colaborării în- 
.. .. _______ _ plani

ficare și aprovizionare, în vede
rea fabricării de produse ren-

RECUNOAȘTERI PE JUMĂ
TATE

tățile, schimbarea arbitrară a 
destinației terenurilor de 
sport, neintervenția, pasivita
tea proteguitorilor legali cons
tituie. după cite ne-am dat 
seama, greutăți încă nerezol
vate. Un studiu întocmit fn a- 
ceastă direcție de către Comi
tetul județean Mureș al U.T.C. 
ale cărui date ne-au fost puse 
la dispoziție. cuprinde o in
terminabilă, din păcate, suc
cesiune de exemple în acest 
sens. Baza sportivă din Batoș

MERIDIAN SPORTIV
• Astăzi în trei orașe din Ita

lia (Palermo, Catania și Ragusa) 
încep întrecerile celei de a Xl-a 
ediții a campionatelor europene 
feminine de baschet. Echipa Ro
mâniei face parte din grupa de 
la Palermo și va Juca alături de 
formațiile Bulgariei Cehoslova
ciei fi Poloniei.
• Ineepind de astăzi și pini 

duminică, velodromul Dinamo 
din Capitală va găzdui întrece
rile competiției cicliste ..Cupa 
București*4. La startul întreceri
lor vor fi prerenți pistarxî din 
Bulgaria Cehoslovacia. Olanda. 
Polonia și România
• Campionatele europene dc 

lupte libere, care se desfășoară 
în prezent la Skoplje. au conti
nuat cu disputarea întîlnirilor 
dtn tururile III și IV.

La categoria 52 kg. D. Nlco
lac l-a învins la puncte pe iu
goslavul Dimovski, iar ia cate
goria 63 kg P. Coman a obținut 
vietoria prin tuș în fața finlan
dezului Llmatainen. In limitele 
categoriei 70 kg.. P. Poalelungi 
a terminat la egalitate eu Dag- 
deviren (Turela). La categoria 87 
kg. Fr. Boia l-a întrecut la 
puncte pe maghiarul Holosi, Iar 
la categoria peste 97 kg., St. 
Stlngu a făcut meci nul cu ce
hoslovacul Kubat.

La încheierea campionatelor 
dintre sportivii români cel mai 
bine s-au comportat Petre Co
man, care a cucerit medalia de 
argint, la categoria pană și F. 
Boia, medalia de bronz la catego
ria mijlocie.

cut, într-un timp, din terenul 
de sport adăpost pentru pu- 
ieți, la Ghinețti, unul din bri
gadierii cooperativei agricole 
a demontat, cu de la sine pu
tere, toate instalațiile existente 
pe terenul de sport, la Sărmă- 
șel, terenul de sport are pe
rioade cînd este metamorfozat 
in fineață etc. La Fintinele, ni 
se relata cu o indignare sin
ceră epopeea bazei sportive 
locale, a comunei altă dată, în 
administrația asociației spor
tive „Energia" acum. De zece 
ani, asociația sportivă scoate 
la licitație gazonul terenului 
de fotbal, de zece ani se pro
cedează la arendarea acestuia 
unor particulari care pun la
căte la porți și interzic acce
sul tinerilor pe teren. Noi în
șine l-am privit printre scîn- 
durile înalte de doi metri care 
il imprejmuie.

După cite aflăm, încercările 
destul de frecvente și în unele 
cazuri stăruitoare, discuțiile 
și tratativele pe plan local sau 
județean n-au reușit să pună 
capăt unor asemenea atitu
dini potrivnice sportului, să 
frineze acțiunea de degradare 
sau desființare a bazelor spor
tive sătești. încercările se iz
besc de un argument pare-se 
puternic : legea privind con
servarea pămintului ? Cei care 
dispun sau desființează tere-

seamnă să pornești mai intîi 
de la ceea ce există, adica de v miensmcarea coiaoo 
la eliminarea neglijențelor 9 îre serviciile producție, 
care scad fertilitatea solului f____ _
și îi micșorează capacitatea de 
producție, de la respectarea 9 tabile* 
întocmai a tuturor recoman- • Accelerarea livrării produ- 
dărilor agrotehnicii, de la a- selor aflate în stoc S1 care au
precierea exactă aposibilițăti- • f:,™^n^adTea&e> 
lor reale de care dispune fon
dul funciar al fiecărei unități 
în parte. Descoperirea unor W 
rezerve noi este o acțiune care 
nu poate fi asociată nici mă- a 
car în principiu cu desființa-" 
rea bazelor sportive, acestea 
constituind unul din elemen- £ 
tele de civilizație indispensa
bile colectivității. Acolo und& 
împrejurările cer o redistrî- V 
buire a suprafețelor, rezultă- 
tele trebui Să fie, in moă o- # 
bligatonu șt necesar, o schtm- Mureș V. FĂRC.

lel cu corelarea rațională între 
planul de producție si desfa
cere.
• Eliminarea întîrzierilor în 

predarea facturilor la serviciul 
financiar și depunerea acestora, 
în termenul stabilit, la bancă.

CÎND VREI SA TE AFLI ÎN 
TREABA

Răspunzînd unui articol critic 
apărut în ziarul nostru, respon
sabilul Comisiei Sportive a Co- 

’ ’ u.T.c.-Tg.
- ■ v r ■ ------ - .. FARCAȘ oblec-

bare de adresa in sensul re- tează dintr-un inceput că, 
amplasării bazei sportive, de £ „la data apariției acestuia, o 
comun acord cu factorii inte- parte din lipsurile arătate au 
resați într-o zonă accesibilă fost remediate**. Tot dum- 
și sigurăi nemaisupusă unor w ?e.alul’.cu ^îteva rînd¥ri mai 3°s» 
modificări viitoare.

Existența unor situații si- A 
milare șt în alte județe ne îh- " 
deamnă să reamintim că și 
integritatea bazelor sportive ț 
se încadrează în dispoziții și 
norme legale. Ele sînt încă in 
vigoare. Trebuie numai ca or- W 
ganele locale să și le reamin- _

într-o frază pe care i-o respec
tăm întocmai, spune : „Cu toate 
eforturile depuse în unele in
stituții și întreprinderi, rezulta
tele au fost nesaiîsfăcătoare, pe 
de o parte din cauza diminuării 
spiritului organizatoric al preșe
dinților asociațiilor sportive (u- 
nele chiar cu antrenori salarizați) 
și a insuficientei colaborări în- 

tească și să le respecte. Să în- £ trv comitetele sindicale și orga- 
țeleagă că baza materială ne- nizațiile de tineret și din cauza 
cesară mișcării sportive de 
masă reprezintă, 
bibliotecă, școală, cămin cul
tural, dispensar, element de 
civilizație al satului româ
nesc contemporan, trebuind 
să se afle deopotrivă in aten 
ția lor.

Psihologia
inginerească

(Urmare din pag. I)

ndsurcl etc — duce aproape ine
vitabil chiar în cazul operatori
lor experimentați, la apariția de 
greșeli grave sau, în cel mai bun 
caz, la acționări mai încetinite, 
solicitînd eforturi suplimentare 
din partea personalului de ex
ploatare ori implicînd mărirea 
lui

Asemenea neajunsuri și încă 
multe altele sînt evitabile. O me
todă dovedită eficientă — luarea 
în considerare în faza de proiec
tare a principiilor psihologiei in
ginerești, în elaborarea cărora 
specialiștii s-au bazat pe cunoaș
terea aprofundată a posibilități
lor și a limitelor omului, a le
gităților diverselor procese psi
hice, prin intermediul cărora se 
realizează recepționarea și pre
lucrarea informației în procesul 
muncii.

S-a constatat, că introducerea 
elementelor intuitive în diferite 
dispozitive de semnalizare faci
litează considerabil orientarea o- 
peratorului în condițiile concrete 
ale activității sale, căpătând o im
portanță hotăritoare în momen
tele de mare încordare emoțio
nală provocată de necesitatea în
lăturării prompte a diferitelor de
fecțiuni de proporții mărite. Aș 
aminti că cercetările colaborato
rilor institutului nostru, între
prinse în această direcție, au reu
șit să precizeze de exemplu mă
sura în care este necesară re
darea formei reale a obiectivelor 
în elementele informative utili
zate pe tablouri și pupitre de 
comandă. Comparînd din punctul 
de vedere al timpului și preci
ziei de recunoaștere a diferitelor 
rheme figurative ale unui grup 

utilaje, s-a stabilit că nu este 
‘ie loc indiferent dacă aceste

scheme reproduc cu maximă 
complexitate utilajul sau reflectă 
numai liniile caracteristice, esen
țiale ale conturului real al uti
lajului său, în sfîrșit, îl prezintă 
într-o formă schematizată, cu 
maximum de omiteri ale amă
nuntelor conturului. In ciuda 
considerațiunilor de „bun sirriț", 
cel mai rapid și precis sini re
cunoscute schemele figurative nu 
de primul tip, d cele de com
plexitate medie care reprezintă 
trăsăturile de bază ale utilajelor, 
oferind o imagine generalizată a 
obiectului.

In condițiile informației mul
tiple, eficiența operațiunilor de 
control sau a activității de su
praveghere începe să fie deter
minată de succesiunea optima a 
desfășurării lor, de „strategia ac
țiunilor perceptive". Operatorii 
experimentați detașează întot
deauna în cîmpul observației lor 
un anumit număr de aparate, ale 
căror indicații urmărindu-le au 
posibilitatea să judece mersul 
instalației în întregime. Bazîn- 
du-se pe cunoașterea interacțiu
nii între diferiți parametri ai pro
cesului tehnologic și timpul des
fășurării lui, operatorii elaborea
ză trasee tipice ale urmăririi 
aparatelor de măsură și control 
corespunzător cu regimul dat al 
instalațiilor. Cunoașterea acestor 
strategii optime și facilitarea 
realizării lor prin amplasarea po
trivită a dispozitivelor de infor
mare și acționare pe tablourile 
de comandă ar putea contribui 
la ridicarea sensibilă a gradului 
de siguranță a activității operato
rilor. Cercetări corespunzătoare 
întreprinse în cadrul Institutului 
de Psihologie au condus deja la 
rezultate încurajatoare. Studiile 
privind modul de intervenție a 
proceselor intelectuale în diferite

tipuri de muncă profesională, 
mecanismul lor de acțiune în re
zolvarea unor sarcini specifice 
dispecerilor din industria ener
getică au permis cercetătorilor să 
definească unele etape importan
te în desfășurarea gîndirii ope
rative în situații critice și sâ pro
pună pe Ungă acele măsuri care 
se referă la o amenajare mai ju
dicioasă a pupitrelor yj tablouri
lor de comandă, și o serie de re
comandări pricind raționalizarea 
efortului intelectual al lucrători
lor.

Găsirea unui răspuns adecvat 
la întrebarea — cum și ce fel 
de informație trebuie prezentată 
operatorului pentru a-i asigura 
acestuia o activitate de mare efi
ciență constituie numai primul, 
însă departe de a fi singurul, 
aspect al preocupărilor psihologiei 
inginerești. Alături de aceasta, o 
altă problemă — dte informații

putem transmite operatorilor fără 
a deteriora gradul optim de si
guranță a activității lui, rămîne în 
centrul atenției permanente a 
specialiștilor.

Iată numai o parte redusă din 
cîmpul de acțiune al psihologiei 
inginerești. INTEGRAREA A- 
CESTOR PREOCUPĂRI IN E- 
FORTUL GENERAL DE CREȘ
TERE A EFICIENTEI IN E- 
CONOMIE ESTE INDISCUTA
BIL. Tocmai de aceea ne sur
prinde rezerva cu care benefi
ciarii de drept, — PROIEC- 
TANȚII, apelează la rezultatele 
deja evidențiate.

Vrem ca aceste rînduri să 
constituie o invitație care să nu 
rămînă fără ecou. Și, am dori, de
butul unui schimb de opinii între 
psihologi și specialiștii în proiec
tări ale cărui consecințe nu le pu
tem anticipa dedt pozitiv.

Pe meleagurile

(Urmare din pag. 1) buna, apreciabila deprindere

însemnătate de la Porolissum.
Ruinele de azi, de o certă va

loare istorică, constituind un mu
zeu în aer liber, ar merita o mai 
mare popularizare, fiind și, da
torită situării lor în cadrul pito
resc, o atracțiozitate» turistică.

...La Chiești, lîngă satul Sighet, 
se înalță un veritabil monument 
al naturii: gorunul lui Mihai Vi
teazul, un exemplar de dimen
siuni impresionante. Se spune că 
Domnul s-a rugat acolo, cu un 
genunchi pus în glia româneas
că, înainte de a pomi lupta de la 
Gorăslău (dealul lui Mihai), Cele 
trei mari ramuri ale uriașului 
trunchi au fost, mai tîrziu denu
mite Horia, Cloșca și Crișan, cu 
vădite implicații simbolice. (De 
ce editura „Meridiane", care are

buna, apreciabila deprindere de 
a tipări izbutite cărți poștale ilus
trate, nu trimite aici un foto
graf, care ar avea destule prile
juri să facă poze instructive ?).

Orașul Zalău e fără îndoială 
o veche cetate, ale cărei origini 
pot fi descoperite în trecutul 
foarte îndepărtat al istoriei.

Noua organizare administrativ- 
teritorială răspunzînd unor nece
sități ale etapei actuale de dez
voltare a patriei deschide bătrî- 
nului oraș, ca și întregului ju
deț Sălai, perspective de adinei 
și mari prefaceri, la nivelul 
rințelor contemporane.

OAMENI ȘZ PĂȘUNI

ce-

din
r_______ Un

om, un foc și un cîine. Ei trei au

„Așa au pornit de acolo, 
fundurile vremii și ale lumii.

Distanța de la Botoșani la 
Tîrgu Mureș este suficient de 
mare. Nu însă atît de lungă 
pentru ca să nu poată fi prelu
ată „experiența** în a da răs
punsuri la articolele critice apă
rute în ziarul nostru. Căci se
cretarul Comitetuluui județean 
Botoșani al U.T.C., tovarășul 
D. Gheorghlasa, ne scrie după 
același tipic :

„Cele sesizate în ziar în legă
tură cu neînțelegerile care exis
tă între directorul căminului 
cultural și conducerea clubului 
de la Fabrica de zahăr sînt ade
vărate, dar nu întrutotul, deoa
rece între ei a existat colabo
rare și există îîncă".

Și mai departje ;
„în ce privește activitatea pe 

„felii" a activiștilor Comitetu
lui județean U.T.C., această afir
mație este complet neîntemeiată. 
De comuna Bucecea, din acest 
punct de veidere, răspunde un 
activist care se ocupă de toate 
laturile muncii pe linia organi
zației noastre...

N-ai timp să răsufli și citești : 
„ESTE ADEVĂRAT CA PRIN 
COMUNĂ AU MAI TRECUT 
SI ALTI ACTIVIȘTI, DAR A- 
CEȘTIA S-AU OCUPAT DE 
UNELE PROBLEME PE LINIA 
COMISIEI ÎN CAR*E EI Igl 
DESFĂȘOARĂ ACTIVITA
TEA**. (sublinierile aparțin re
dacției).

Nu. tovarășe secretar, n-am 
spus noi că activitatea se desfă
șoară pe „felii".

A DOUA FAUNA A FALEZEI 
VA FI STÎRPITA

„Cele relatate în articolul pu
blicat în ziarul dv. sînt juste, 
ne scrie prlm-vicepreședintele 
Consiliului popular provizoriu 
al Județului Constanța. Comite
tul executiv analiiînd, Intr-tina 
din ședințele sale, starea infrac
țională In rîndul minorilor, a 
stabilit măsuri corespunzătoare 
pe linia educării tineretului, 
precum și a combaterii atitudi
nilor negative care se mal lveso 
pe ici pe col-a în rîndul acestuia. 
Totodată, în colaborare cu orga
nele de miliție și procuratură, 
s-au stabilit măsurile care tre
buie întreprinse în vederea lichi
dării aspectelor negative semna
late și în articolul publicat de 
ziarul „Scînteia tineretului".

De asemenea, pe baza planului 
Comitetului județean de partid, 
au fost luate măsuri pe linie de 
U.T.C. și sindicat pentru inten
sificarea muncii de educare a 
tineretului, de discutare în adu
nările uteciștilor și de sin
dicat a celor care comit fapte 
interzise de lege și de morala so
cialistă".

sportive de perioadei de reorganizare, de a- 
dfe ™ plicare a noii structuri organiza

torice a U.T.C.-ului care s-a 
efectuat In această perioadă și 
care a pus bazele organizatorice 

£ a tuturor activităților în rîndu- 
rile tineretului**.

_ Ajunși aici, ne-am zis că lu-
W crurile sînt clare : în ziar a apă

rut un articol ce critica unele 
neajunsuri în organizarea crosu
lui tineretului șl tovărășii de la 

a Tg. Mureș recunosc justețea 
™ celor scrise. Se vede însă că 

ne-am grăbit pentru că, răs- 
W punsul primit conține în 

final, un argument de o 
j Q logică zdrobitoare. „Cu toată 

utilitatea materialului apărut 
________= Jy. „u cKKe _ CARE NE-A FOST DE UN RE- 

,Bătrînul și marea". Văzuse însă 9 ĂL FOLOS (sublinierea aparține 
redacției) punem sub semnul în-

pornit rtrăbătind unul lîngă al
tul veacurile și imensitatea lu
mii... notează reporterul nr. 1 
al meleagurilor românești, Geo 
Bogza.

Rindurile sale capătă aici, în 
Sălai, o deosebită acuitate și re
verberație, pe un fond sonor de 
fluier ciobănesc. Numeroasele 
C.A.P.-uri sălâjene sînt prinse în
tr-o circulară horă a întrecerii 
zootehnice. Creșterea animalelor 
— bovinelor îngrășate, oieritul — 
e aici îndeletnicirea primordială 
a sălăjenilor, ciobani din tată în 
fiu. Astfel că zootehnia modernă, 
științifică, vine să se așeze aici, 
pe o arie pregătită de generații, 
bucurindu-se de o aderență tra
dițională și temeinică.

De curind, pe dealul de la Pria, 
cu prilejul scoaterii oilor la pă- 
șunat, a avut loc o sărbătoare 
de veche tradiție, denumită din 
bstrini: „Impreunișul' sau „Mă- 
surișul*', ae o amploare im
presionantă. Peste 2 500 de țărani 
și-au minat acolo oile, apoi fie
care le-a muls, măsurind laptele, 
statornicind astfel normele viitoa
rei turme colective, calculind 
cantitatea de lapte la care vor 
avea dreptul. După care, pe dea
lurile Priei, atinse de aripa ferme
cată a primăverii, mulțimea de 
oameni a mîncat și a petrecut 
împreună, jucînd înfrățiți în su
netele tarafurilor, pină cînd a 
căzut înserarea, și focurile de pe 
dealuri, ca-n vremile străbune, 
au vestit laolaltă cu prelungtle 
flasuri de bucium, sfîrșitul plin 

e mulțumire al marei sărbători 
oierești...

...Prima mea discuție cu Ion 
Boda a avui loc într-o dimineață 
de mai, pe dealurile Herecbea- 
nului, sub frunzișul unor fagi. 
Flăcăul cînta o doină din fluier, 
și ropotul ploii batea In frunzi
șul arborilor, în ritmuri succe
sive. Am scos din trend pache
tul de „Carp ați" și i l-am 
întins. Morocănos, aproape fără 
să mă privească, a respins 
propunerea, cu o abia schițată 
clătinare din cap, continuînd să

sufle în fluier. Am fumat singur, 
în ploaie, așteptând să legăm un 
dialog, care nu se arăta lesni
cios. De fumat nu fuma, dar l-a 
interesat volumașul pe care-l 
aoeam în mină, yi care era „Fies
ta" lui Hemingway. Nu citise 
„Bătrinul și marea". "’Z___
lupte de tauri, în film, pe care 
le detestă, argumentând cu sgîr- 
cenie și maturitate neașteptată, W 
întîlnindu-ne întâmplător, aceleași 
păreri, exprimate de Boda cu o 
admirabilă claritate. Saivanele W 
cooperativei Hereclean adăpos
tesc 1 300 de oi și el e unul dintre a 
ciobani, fiu de cioban, crescut ™ 
pe lîngă stână. A reușit, anul tre
cut, să tundă cîte 5 kg lină de 
oaie, aducînd venituri însemnate. 
Are trei dini și un prieten: pe 
Vasile Hendea, cu care a
absolvit cursul de trei ani 
„creșterea animalelor*1. Toam- 
na tîrziu, cînd pe potecile V 
pădurilor vîntul învolbura frunze 

moarte, cînd pășunile erau, dimi- a 
neața, cuprinse de brumă, ca 
sare înghețată pe povîmlșuri, cei 
doi prieteni și-au minat turmele 
în vale, către adăposturi. Au fost 
felicitați, au primit răsplată bă
noasă, au fost evidențiați în or
ganizația U.T.C. Boda îyi vîră 
fluierul în cingătoarea de piele, 
și de data asta un licăr se aprinde ™ 
în privirile-i adormite.

„Cit costă o mașină mai ief- A 
tină, mai mică ? Trabanturile sînt 
cele mai ieftine, nuri așa ? Au 
motorul în doi timpi... dar sînt A 
bune, așa-i Ploaia nu conte- W 
nește. Și ne-a udat încălțările. 
Vorbim despre automobile, des- A 
pre fabuloase, viteze și accidente 
de circulație, despre pasiuni au
tomobilistice. Nu mai întâlnești 
nici un cioban în opinci, pentru 
că toți poartă bocanci sau san
dale de la „Clujana”. Dar ima
ginea unui cioban tânăr, cu fluier 
și cingătoare țintuită, la volanul • 
unui autoturism de ultimul tip, 
mă am^rză, și Ion Boda ride yi £ 
descoperind potcoava uimitor de 
albă a unor dinți puternici, tră- 
dind o puternică vitalitate...

ÎNTREPRINDEREA

de deterîo-

de 
cu

calitate 
marca

FLARO 1

Execută un bogat sor
timent de flori in 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".



la Beirut
Convorbirile

Luptele Oare au avtrt loc joi în zona Saigonului s-au 
caracterizat' printr-un grad sporit de intensitate, fapt 
care a accentuat 
privind iminența 
capitalei.

temerile autorităților sud-vietnameze 
unui1. nou val de atacuri împotriva

Astfel a fost supuțiă unuiAstfel a fost supună unui pu
ternic foc de baraj baza ameri
cană de la Dau Tieng, situată la 
nord-vest\ de Saigon, care are mi
siunea a opri eventualele in? 
filtrări ate patrioților prin această, 
zonă. Impptrfoa bazei, care este 
dotată cu tai aerodrom și puter
nice unității de aitilerie, au fost 
lansate 500 ^de rachete și obuze 
de mortiere\Pierderile suferite 
de american^ au fost apreciate 
drept deosebit de grele. In cursul 
unei lupte car.e s-a dat în apro
pierea cantonamentului diviziei 
a 9-a de infanterie americana, sir 
tuat la 29 km sțid-vest de Saigon, 
patrioții au reușit să doboare un 
elicopter cu 10 pnilitari americani 
la bord. Au mal fost semnalate 
ciocniri în diverse alte puncte din 
împrejurimile capitalei.

Tot joi, comaudumemlul ameri
can a anunțat că un bombardier 
de vînătoare „F-4 Phantom" a 
fost doborît în apropierea locali
tății de coastă Nha Țrang. Se: 
apreciază că este cel de-al 276- 
lea aparat de zbor american do
borît de la începutul războiului 
deasupra Vietnamului de' sud. Au 
avut loc, de asemenea, lupte în 
delta fluviului Mekong, precum 
și în provinciile Binh Dinii și 
Quung Tin, situate la nord-est de 
Saigon, unde acționează așa-mu- 
mitele forțe de pacificare ameri
cane. în același timp, bombardie
rele strategice „B-52" au efectuat 
raiduri de bombardament într-0 
serie de regiuni unde se aprecia
ză că ar exista concentrări de 
trupe și materiale de război ale^

într-o conferință de presă ți
nută miercuri la Washington, 
purtătorul de cuvânt al Departa
mentului de Stat, Robert McClo
skey, a exprimat satisfacția gu
vernului american în legătură cu 
punerea în libertate de către au
toritățile din R. D. Vietnam a 
trei piloți americani făcuți pri
zonieri în cursul unor raiduri de 
bombardament. El a confirmat 
că această măsură de clemență 
a guvernului R. D Vietnam a 
fost adusă la cunoștința autori
tăților americane prin interme
diul reprezentantului S.U.A. la 
convorbirile cu reprezentanții 
R. D. Vietnam de la Paris. In 
cercurile politice de la Washin
gton se apreciază că această mă
sură are o semnificație impor
tantă, deoarece poate fi inter
pretată drept o mărturie a bună
voinței guvernului R. D.

La Beirut a fost anunțată 
miercuri seara o remaniere 
parțială a guvernului libanez. 
In baza acesteia, președintele 
Consiliului de Miniștri, Abdul
lah Al Yafi, preia și portofo
liile Afacerilor Interne și pro
blemelor sociale, Soliman Fa- 
ranija, care îndeplinea pînă la 
actuala remaniere funcția de 
ministru de interne, devine 
ministru al economiei și al 
justiției. In postul de ministru 
de finanțe a fost numit Pierre 
Edde, președintele Asociației 
băncilor libaneze. Totodată, 
conducerea Ministerului Apă
rării i-a fost încredințată lui 
Rashid Beydoun, care deținuse 
portofoliul Poștei și Telecomu
nicațiilor și pe cel al Justiției. 
(Funcția de ministru al apă
rării revenise pîită acum pre
ședintelui Consiliului de Mi
niștri).

Noua repartizare a portofo
liilor a fost hotărită în cursul 
unei reuniuni a cabinetului 
libanez, care a fost prezidată 
de șeful statului, Charles He-

Declarația
M. A. E. al

R. D. Vietnam
4

HANOI 4 (Agerpms). — Pur
tătorul de cuvint ul Ministerului 
Afacerilor Externe al R. D. Viet
nam a condamnat la 4 iulie, în
tr-o declarație remisă presei, pla
nurile de trimitere a unor trupe 
suplimentare tailandeze și sud-co- 
reene în Vietnamul de sud. Cîte- 
va întăriri din Tailanda și Coreea 
de sud nu pot, desigur, schimba 
situația militară din Vietnamul 
de sud, dar faptul în sine eviden
țiază cît sînt de subordonate 
S.U.A. regimurile din aceste două 
țări.

Menționînd hotărîrea autorită
ților tailandeze de a mări efec
tivul trupelor lor din Vietnamul 
de sud cu 10000 de oameni și a 
celor sud-coreene de a trimite noi 
unități cu un efectiv de 5 000 de 
oameni, declarația relevă că 
aceasta constituie o ignorare com
pletă a intereselor popoarelor res
pective.

Guvernul R. D. Vietnam, ara
tă declarația, cere cu hotărîre ca 
guvernul american să pună ca
păt agresiunii împotriva Vietna
mului, să înceteze necondiționat 
bombardamentele și toate actele 
de război împotriva întregului te
ritoriu al R. D. Vietnam, să eva
cueze din Vietnamul de sud toate 
trupele S.U.A. și trupele sateliți
lor lor și să permită poporului 
sud-vietnamez să-și rezolve sin
gur problemele interne.

româno-cehoslovace
PRAGA 4 — Trimisul special 

Agerpres, M. Chebeleu, transmi
te : Joi după-amiază, tovarășul 
Gheorghe Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
care participă la Praga la întîl- 
nirea președinților celor două 
părți din Comisia mixtă guverna
mentală de colaborare economică 
și tehnico-științifică româno-ceho- 
slovacă, a fost primit de Oldrich 
Cemik, președintele Guvernului 
cehoslovac. Cu acest prilej, între 
președintele guvernului ceho
slovac și vicepreședintele Consi
liului de Miniștri al României au 
avut loc convorbiri referitoare la 
dezvoltarea colaborării româno- 
cehoslovace.

Din partea cehoslovacă, la în
trevedere a participat Frantisek 
Hamouz, vicepreședinte al guver
nului cehoslovac. A fost prezent 
M. Răsuceanu, însărcinatul cu 
afaceri ad-inteiim al României la 
Praga. Convorbirile s-au desfă
șurat într-o atmosferă cordială, 
prietenească.

Vicepreședintele guvernului ce
hoslovac, Frantisek Hamouz, a 
oferit joi seara un dineu?în onoa
rea vicepreședintelui Consili&lui 
de Miniștri al României, Gheor
ghe Rădulescu.

La dineu au participat, din 
partea cehoslovacă, dr. Jan Pud- 
lak, prim-locțiitor al ministrului 
afacerilor externe al R. S. Ceho
slovace și Karel Kurka, ambasa
dor, iar din partea română M. 
Răsuceanu, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim la Praga, membri ai 
ambasadei și ai Agenției econo
mice române. Au luat parte, de 
asemenea, membrii celor două 
delegații. Dineul s»a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească.

Președintele R.A.U. 
la Moscova

• LA WHITEHALL s-a anun
țat joi că în următoarele zile 
vor avea loc la Londra impor
tante convorbiri referitoare la 
situația din Orientul Apropiat. 
La convorbiri participă miniștrii 
afacerilor externe ai Marii Bri
tanii și Iordaniei, precum și 
Gunnar Jarring, reprezentantul 
special al secretarului general 
al O.N.U.. U Thant, în Orientul 
Apropiat. După cum se știe, Jar
ring a avut pînă în prezent nu
meroase convorbiri cu miniștri 
de externe ai țărilor implicate 
în conflictul din Orientul Apro
piat, și în primul rînd cu miniș
trii de externe ai ‘ ” 
Israelului.

traordinare ale P.C.C. Prezidi
ul a constatat cu acest prilej că 
majoritatea covîrșitoare a mem
brilor de partid sprijină linia 
stabilită în Programul de acți
une al P.C.C. Prezidiul a dez
bătut, de asemenea, probleme 
legate de pregătirea conferințe
lor regionale extraordinare ale 
partidului și alte probleme re
feritoare la viața de partid.

mâni și francezi. Sînt prezenți 
cu creații din ultimul timp A- 
lexandru Ciucurencu, Natalia 
Dumitrescu, Alexandru Istrati. 
Pentru prima dată expune în 
public picturile sale și cunoscu
tul dramaturg Eugen Ionescu. 
Au fost expuse, de asemenea, 
opere de Oliver Debrâ, Camil 
Bryen și Oscar Gauthier.

R.A.U. și

consacrată 
ani de la 

de la 
economist,

• O ADUNARE 
împlinirii a 150 de 
nașterea lui Ion Ionescu 
Brad, agrionom, 
luptător pa tărîm social-politic, 
care se aniversează sub egida 
UNESCO, a, fost organizată joi 
la Moscova de către Asociația 
de prietenie sovieto-română și 
Institutul de .economie a siste
mului mondial socialist al Aca
demiei de Științe a U.R.S.S.

LA BERLIN a fost semnat 
un contract între întreprinderea 
română de comerț exterior 
„Autotractor" și întreprinderea 
„Dia — Mașini de transport" din 
R. D. G.

Contractul prevede livrarea 
a 1 900 autoturisme pentru te
ren accidentat „M 416-I.M.S.". 
Acest tip de mașini românești 
se bucură de aprecierea în 
R.D.G., care a mai importat 600 
autoturisme de acest fel.

• LA Paris a avut loc verni
sajul expoziției unor pictori ro-

NAVIGATORUL solitar bri
tanic Alec Rose și-a încheiat 
joi la prînz îndrăsneața sa că
lătorie pînă în Australia și îna
poi, pe mica ambarcațiune 
„Lively Lady“, acostind în por
tul Portsmouth. Temerarul na
vigator în vîrstă de 59 de ani, 
și-a început călătoria pornind 
cu 354 de zile în urmă, din 
Portsmouth. Mii de persoane au 
aclamat sosirea în port a lui A- 
lec Rose, în cinstea căruia tn 
sunetul sirenelor au fost trase 
salve de tun și au fost lansate 
rachete.

• PREȘEDINTELE Confe
derației Elvețiene, dl. Willy 
Spuhler, l-a primit joi pe 
Pompiliu Macovei, președinte
le Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, sosit în Elveția 
pentru a participa la inaugura
rea expoziției „România : co
mori de artă", ce se va deschide 
sîmbătă la Muzeul de etnografie 
din Neuchatel.
• VENEZUELA trebuie să 

promoveze o politică externă 
suverană si multilaterală, a 
declarat într-un interviu tele
vizat Miguel Angel Bureli 
Rivas, candidat la postul 
de președinte al Venezuelei. El 
s-a declarat în favoarea întăririi 
relațiilor Venezuelei cu țările so
cialiste, apreciind că o asemenea 
evoluție va fi favorabilă econo
miei venezuelene.

Miguel Angel Bureli Rivas s-a 
pronunțat pentru legalizarea 
Partidului Comunist din Vene
zuela și a Mișcării revoluționa
re de stingă.

DUPĂ CUM TRANSMITE a- 
genția C.T.K., la Praga a avut 
loc o ședință a Prezidiului C.C. 
al P.C.C., care a analizat rezul
tatele conferințelor raionale ex-

• • •

• LA MOSCOVA a sosit joi 
Gamal Abdel Nasser, președin
tele R.A.U., președintele Comi
tetului Executiv Suprem al U- 
niunii Socialiste Arabe, care la 
invitația C.C. al P.C.U.S., a Pre
zidiului Sovietului Suprem și a 
guvernului sovietic face o vizi
tă în U.R.S.S. In aceeași zi, Ga
mal Abdel Nasser a avut între
vederi cu Leonid Brejnev, Ale
xei Kosîghin și Nikolai Pod- 
gornîi.

DEZVOLTAREA INVAȚA
ALGERIA. Imagina 
Piața martirilor revoluției 

din capitala țării.

TENSIUNE ÎN URUGUAY
Au fost operate sute de arestări

Poliția uruguayană desfășoară în aceste zile „o adevărată vînă- 
toare“ a muncitorilor și funcționarilor care au participat la greva 
generală declarată marți la chemarea Convenției naționale a mun
citorilor din Uruguay, informează agenția France Presse.

Miercuri noaptea, peste 500 
de persoane au fost arestate. 
Primele arestări au fost operate 
la Casieria națională, situată în 
plin centrul capitalei, apoi la 
Banca Republicii de unde func
ționarii au fost transportați în 
camioane blindate pînă la în
chisoarea de la marginea ora
șului. Ziariștii și fotoreporterii 
străini au fost amenințați cu

arestarea, în cazul în care ei vor 
fotografia sau vor scrie despre 
aceste scene.

Pe de altă parte, la Banca de 
asigurări, aproximativ 400 de 
funcționari au rămas în interio
rul clădirii, de unde scandau lo
zinci antiguvernamentale și cîn- 
tau imnul național. Funcționarii 
de la Banca de asigurări au ce
rut plata salariilor restante pe 
mai multe săptămîni.

Totodată, potrivit unor infor
mații din capitala Uruguayului, 
mai multe fabrici de textile au 
fost ocupate de muncitori în 
semn de protest față de măsurile 
de austeritate luate de guvern 
între care si blocarea salariilor 
și a prețurilor.

Potrivit părerii observatorilor 
de presă, arestările de miercuri 
ar putea avea drept consecință 
declanșarea unei greve masive 
pe o durată nelimitată.

MINTULUI ALGERIAN
La 5 iulie, se împlinesc 6 ani de la proclamarea indepen

denței Algeriei. Pe lingă faptul că această zi marchează una 
din cele mai importante date din istoria poporului algerian, 
sfîrșitul unei epoci coloniale de peste 130 de ani și recuce
rirea suveranității tării, 5 iulie este și sărbătoarea tinere
tului din această țară.

Ca în fiecare an, tineretul algerian va fi prezent astăzi 
pe stadioane, pe estradele din piețele publice pentru a lua 
parte la manifestările cultural artistice și întrecerile spor
tive organizate în cinstea marii sărbători a Algeriei. La 
Oran, Alger, Constantine, in oazele înfierbîntatci Sahara, 
vor avea loc întreceri sportive, iar cîntecul, dansul și • ■ 
zică vor prilejui afirmarea tinerelor talente. W

Ziua tineretului algerian coincide cu sărbătorirea iii de
pendenței țării. O coincidența cu valoare de simbol, pentru 
că eliberarea țării a însemnat, în primul rînd, eliberarea 
tineretului, afirmarea sa pe toate planurile, deschiderea 
largă a căilor realizării aspirațiilor și visurilor sale. Una 
dintre aceste aspirații este aceea de a învăța. Moștenirea 
grea lăsată Algeriei de colonialism în domeniul învățămân
tului și școlarizării a necesitai și necesită încă eforturi con
siderabile în vederea înlăturării ei.

Cu șase ani în urmă, numai aproximativ unul din zece 
algerieni abia dacă știa să scrie si să citească. 80 la sută 
din numărul populației era analfabetă (procentul se referă

CORESPONDENȚA SPECIALA 
PENTRU „SCÎNTEIA TINERETULUI"

în Turcia, frâmîntările din lumea u- 
niversitarâ sînt departe de punctul final 
deși rectorul Universității din Istanbul 
a afirmat, optimist, că examenele de 
sfîrșit de an încep la 15 iulie. Studenți
lor li s-au dat asigurări că revendică
rile lor sc vor bucura de atenția cuveni
tă și că o soluționare pozitivă nu va în- 
tirzia. Promisiunile s-au înmulțit, mul
te din ele provenind din cele mai înal
te sfere oficiale. Primul ministru afirma 
în Senat că „problemele tineretului tre
buie înțelese", menționînd că problema 
universitară „este deosebit de delicată, 
fiind o problemă-cheie pentru societatea 
noastră". Președintele țării, primind o 
delegație studențească, a făcut afirma
ții în același spirit, făgăduind solicitudi
ne față de cererile tineretului studios.

în universități se menține o atmosferă 
de neliniște deoarece lipsește certitudi
nea într-o apropiată reglementare a do
sarului universitar. Personalități cu 
preocupări în domeniul învățămintului 
examinează acest dosar. Din cele publi
cate în ziarele turcești reiese acuitatea 
problemelor ce vizează studențimea. 
Ziarul ULUS a făcut publice datele ob
ținute printr-o anchetă efectuată în 
principalele centre studențești. Nu cu
noaștem modalitatea practică de desfă
șurare a acestei anchete, nu ne sînt 
dezvăluite întrebările ce au fost puse 
dar sinteza rezultatelor publicată de 
ULUS oferă un tablou destul de conclu
dent pentru grijile și preocupările pre
zente ale studentului turc. Aflăm ast
fel că Turcia numără 97 308 studenți. 
„Din rîndul acestora majoritatea dispun 
de resurse materiale scăzute", afirmă 
ziarul. Numai 12,8 la sută din studenți 
beneficiază de posibilități de cazare în 
cămine. 79,8 la sută din cei care, răspun- 
zînd la anchetă s-au arătat preocupați 
de griji universitare au mărturisit că 
se găsesc confruntați cu grele probleme 
materiale. Dificultățile sînt de mai mul

te categorii : căminul, hrana, condițiile 
de studii. 55,4 la sută din totalul stu
denților sînt afectați de lipsa posibilită
ților de cazare. Veniturile reduse ale 
multora dintre cei ce se află în amfitea
trele universitare îi împiedică să-și asi
gure o alimentație corespunzătoare ne
cesităților unui studiu normal. „O mare 
parte din studenți se află în pericol de a 
fi subnutriți" — arată ziarul. In ceea ce 
privește condițiile de învățătură, faptul 
că manualele pot fi procurate doar de 
4,7 la sută din studenți este simptomatic.

rii problemelor este o reformă generală 
a învățămintului" și că „de asemenea, se 
impune cu acuitate îmbunătățirea con
dițiilor de viață ale studenților — asi
gurarea de cămine, hrană corespunză
toare, condiții de recreere". Autorul ar
ticolului atrage atenția asupra cerinței 

necesare dezvol- 
este examinată

de a se forma cadrele 
tării țării. Problema ________
sub aspectul exigenței la examenele de 
admitere („în vederea 
versitate numai a acelora care într-ade- 
văr vădesc calități și posibilități"). Dar

intrării în uni-

S.U.A. Aspect din timpul 
unei manifestații de simpa
tie față de participanții la 
recentul marș al săracilor

pe o durată nelimitată. Din 
cercurile informate s-a aflat că 

\ ’ i conducători ai Con
venției naționale a muncitorilor, 
la care aderă majoritatea sindi
catelor muncitorilor din țară, ar 
fi intrat în ilegalitate, întrucît 
sînt urmăriți de poliție.

După cum se știe, greva ge
nerală de marți, la care au par
ticipat 200 000 de funcționari 
de stat și un mare număr de 
salariați din sectoarele indus
triei particulare, a fost declarată 
în semn de protest împotriva le
gislației excepționale instituite 
de guvern la 13 iunie, prin care 
au fost interzise reuniunile sin
dicale, iar principalele instituții 
bancare din țară au fost trecute 
sub controlul unor ofițeri supe
riori din armată. Ziua de marți 
a fost marcată de violente cioc
niri între poliție și greviști, în 
urma cărora mai multe persoane 
au fost rănite.

Guvernul Uruguayan a anun
țat deja că împotriva lucrători
lor de stat care au participat la 
greva de marți vor fi luate mă
suri severe. Muncitorii din în
treprinderile puse sub controlul 
armatei vor fi judecați de tri
bunalele militare, iar lucrătorii 
de la poștă și telegraf vor fi 
concediați sau judecați de ins
tanțe civile pentru „sabotaj".

principalii

la persoanele în vîrstă de peste 15 ani). In cifre, pe scurt, 
situația se prezenta astfel : in învățămîntul primar erau cu
prinși doar 700 000 de elevi, in cel secundar — 17 000. Dacă 
avem în vedere faptul că în anul școlar 1967—1968 au luat 
loc pe băncile școlilor primate 1 501 776 de elevi, în cel se
cundar efectivul se ridica la 148 744 de elevi, iar univers» ‘ 
tățile și institutele de învățămînt superior sînt frecventai 
de 9 720 de studenți, efortul depus de Algeria pe acest plan 
este concludent.

Actualmente, cele realizate în domeniul învățămintului 
sînt considerate de guvern insuficiente in raport cu necesi
tățile țării și cu sporirea accelerată a indicelui demografic. 
De aceea, se află în curs de înfăptuire un plțrn de con
strucții școlare, care prevede în prima fază, construirea a 
800 de noi localuri școlare, concepute de arhitecți algerieni 
și adaptate condițiilor climaterice din diferitele regiuni ale 
țării. Un efort deosebii este depus pentru formarea de cadre 
didactice, al căror număr se ridică azi la 30000. Se prevede 
ca in 1972. numărul acestora să se dubleze.

Una din preocupările centrale o constituie școlarizarea 
tuturor copiilor dc vîrstă școlară. O serie de tnăsuri adop
tate și cuprinse intr-un plan de 10 ani, care se va sfîrși o 
dată cu anul școlar 1975—1970, prevede cuprinderea a 80 la 
sută din numărul copiilor do vîrstă școlară. în 1980 se va 
ajunge la școlarizarea completă a tuturor copiilor între 
6—14 ani.

In afara școlarizării generațiilor tinere, se află în curs 
de realizare operațiunea de lichidare a analfabetismului, 
care se desfășoară în strînsă legătură cu pregătirea profe
sională a maselor de analfabeți. în acest scop, funcționează 
un centru național de alfabetizare cu ramificații în întreaga 
țară și, conform unui plan special elaborat, în următorii 
ani 2 700 000 de analfabeți vor ajunge să scrie și să citească.

Importantele sume alocate din buget pentru învățămînt, 
întregul complex de măsuri elaborate și aplicate demon
strează că Algeria este hotărâtă să lichideze analfabetismul 
și, în același timp, să-și creeze cadrele necesare diferitelor 
domenii de dezvoltare a țării. în acest sens, un rol deosebit 
este rezervat întregului tineret algerian. chemat să se pregă
tească temeinic pentru a asigura progresul multilateral al 
țării.

Alger, 4 iulie.
C. BENGA

Neliniște
in amfiteatre

Dificultăți universitare 
în Turcia

Aceleași probleme au format obiectul 
unui articol pe care prof. dr. Oztekin 
Tosun l-a publicat în ziarul CUMHURI
YET. El subliniază cu claritate că „uni
versitățile au ajuns într-o situație ex
trem de critică", continuînd : „Trebuie 
rezolvate probleme stringente ale țării 
— creșterea numărului de studenți, asi
gurarea condițiilor necesare continuării 
studiilor, deschiderea și construirea u- 
nor noi universități. De asemenea, aș vrea 
să arăt că în universitățile noastre nu 
există condiții adecvate desfășurării în 
bune condiții a procesului de învățămînt 
din cauza lipsei de clase, biblioteci, la
boratoare". Prof. dr. Oztekin Tosun este 
de părere că „prima condiție a rezol vă-

ziarul ULUS remarca faptul că „tinerii 
care studiază azi au serioase incertitu
dini în privința găsirii unei slujbe după 
absolvire".

Primul ministru spunea în Senat că 
trebuie să se evite prelungirea actualei 
situații din universități. Rămîne de vă
zut în ce măsură autoritățile vor reuși 
să efectueze schimbări care să ducă la 
satisfacerea revendicărilor formulate de 
profesori și studenți. Oricum, se afirmă 
la Ankara, este încurajator faptul că u- 
niversitatea a încetat de a mai fi o zonă 
ieșită din preocupările centrale ale au
torităților.

M. R.

ÎNGRIJORĂRI laburiste
Referindu-se la atmos

fera încărcată ce domnește 
în ultimul timp in sinul 
Partidului laburist, agen
ția FRANCE PRESSE 
scrie că această formațiu
ne politică a fost cuprinsă 
de o puternică efervescen
ță.

Intr-un climat de îngrijorare, 
determinat de dificultățile so
ciale și demisia lui Ray Gunter 
din postul de ministru al ener
giei, în cercurile politice labu
riste au început să Circule une
le zvonuri potrivit cărora îm
potriva piemierului Wilson ai 
acționa „un complot". Făcîn- 
du-se ecoul unor aluzii atribuite 
stîngii laburiste, ziarele londo
neze de seară scriu că anumite 
elemente de dreapta din partid 
ar căuta să-1 înlăture pe premi
erul Wilson în profitul unui nou 
lider. Aceste zvonuri sînt alimen-

tate prin atmosfera de insatisfac
ție care domnește în cercurile 
laburiste și prin atacurile din ce 
în ce mai dese îndreptate îm
potriva lui Wilson. Ultimul din
tre acestea îl constituie interviul 
televizat al lui Ray Gunter în 
care autorul a lăsat să se în
țeleagă că este de acord cu în
locuirea actualului premier. A- 
genția France Presse subliniază 
că acest atac vine din partea u- 
nui membru din 1964 al ca
binetului laburist, considerat u- 
nul dintre cei mai fideli colabo
ratori ai primului ministru W’l- 
son.

Nici în domeniul organizării 
de partid situația nu pare mai 
favorabilă pentru Wilson. O se
rie de dispute interne par să se fi 
iscat în legătură cu desemnarea 
unui nou director general al 
partidului, funcție nou creata, 
care ar urma să fie acceptată de 
Anthony Greenwood, ministru 
pentru problemele locuințelor. A-

cesta, de altfel, s-ar fi arătat dis
pus să primească funcția res
pectivă. De atunci, o serie de 
deputați conduși de fostul mi
nistru al marinei, Christopher 
Mayhew, duc o campanie îm
potriva numirii lui Greenwood 
într-un asemenea post. Potrivit 
acelorași zvonuri, însuși primul 
ministru ar favoriza alegerea n- 
nui alt candidat, pînă în pre
zent neidentificat.

Observatorii sînt înclinați să 
creadă că alarma manifestată în 
sînul stîngii laburiste este exa
gerată și că poziția lui Wilson 
rămîne în continuare puternică. 
Totuși, mulți deputați laburiști, 
îngrijorați de insuccesul electo
ral înregistrat în ultimul timp de 
partidul lor, consideră că dacă 
situația economică și relațiile 
dintre guvern și sindicate
se vor îmbunătăți în cursul ur
mătoarelor luni, atunci premie
rul Wilson va fi efectiv amenin
țat de o revoltă generalizată.

nu

Președintele Partidului 
Socialist Japonez, Seiichi 
Katsumata, a propus în ca
drul unei conferințe de pre
să, care a avut loc în ora
șul Toyama, ca Japonia să 
trimită, după alegerile de la 
7 iulie, o delegație care să 
ducă tratative cu guvernul 
R. P. Chineze pentru nor
malizarea relațiilor dintre 
cele două țări. El a arătat 
că o astfel de misiune tre
buie să cuprindă reprezen
tanți ai tuturor organizații
lor politice. De asemenea. 
Katsumata a subliniat ne
cesitatea ca din delegație să 
facă parte și reprezentanți 
ai cercurilor comerciale și 
economice din Japonia.

Partidele și organizațiile 
care sînt în favoarea trimi
terii unei asemenea delega
ții — a subliniat Katsumata 
— trebuie, de asemenea, să 
militeze pentru crearea u- 
nui organism pentru pro
movarea schimburilor eco
nomice și culturale dintre 
cele două țări și să ceară 
Dietei să aprobe o rezolu
ție în sprijinul îmbunătăți
rii relațiilor dintre Japonia 
și R. P. Chineză.
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