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turnarea baraju- 
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construiește aici.
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Mangalia-Nord: între mare și 
stațiune un Iac cu apă dulce
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SI LILIACUL ESTE

Cuvîntările rostite de tovarășul Pompiliu Macovei 

și ambasadorul Karel Kurka
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DIN NOU VORBIM DESPRE 
CONCRET LA TIMPUL VIITOR?

Viitori proiectanți — in fața 
planșetei (studenți ai Facul
tății de tehnologia construc
țiilor de mașini, secția 
mașini-unelte, în practică la 

F.M.U.A.B.).
Foto: C. CONSTANTIN

Bilanțul economie întruneș
te calitatea de a exprima sin
tetic parametrii activității din 
întreprindere. Este normal 
deci ca aprecierea muncii 
desfășurate într-o perioadă 
de timp, pe un plan sau altul 
între aceste semne de reper 
să fie raportată la rezultatele 
obținute, ca membri ai colec
tivelor de muncă, tinerii fi- 
ind angajați intrinsec în ca- 

i Llitatea curbei înregistrate. A- 
ceasta îi obligă la sesizarea 
liniilor de forță de-a lungul 
cărora se impune suplimen
tarea eforturilor lor. Etapa 
următoare ? Evident, aplica
rea eficientă a posibilităților 
evaluate.

Pornind de la rezultatele e- 
conomice obținute în ultimul 
timp de Combinatul de fibre 
artificiale Brăila, am stăruit 
asupra razei de acțiune a co
mitetului U.T.C. Dorința 
noastră — nrmărireS modu
lui in care acesta coordonea
ză, în spiritul sarcinilor ce le 
*re de îndeplinit, posibilitățile 
de consolidare a participării 
tinerilor din combinat la îm
bunătățirea calitativă a pro* 
ducției.

Am avut ocazia în mai multe 
rinduri de a citi in presă vești cri

ptice despre rezultatele economice 
înregistrate de C.F.A. Brăila. Rea
litatea a impus acest lucru, rela
tiv tînărul combinat de fibre ar
tificiale de la Chișcani oferind cu 
generozitate dovezile serioaselor 
deficiențe tn activitatea sa. Nu 
ne propunem să reluăm în aceste 
rinduri explicații In situația amin
tită. Ne grăbim însă a consemna 
ceea ce sfîrșitul ultimului trimes
tru a confirmat în situațiile statis- 

* tice.
— Am realizat în această pe

rioadă principalii indicatori de 
plan, ne anunță tovarășul Nico- 
lae Coadă, secretarul comitetului 
de partid pe combinat. Este pen
tru prima dată cînd se îndepli
nește planul prețului de cost pe 
lunile aprilie și mai, ceea ce ne 
dă speranțe pentru realizarea a- 
cestui indicator pe întreg trimes
trul II (nn. la data documentării, 
bilanțul trimestrial era în curs 
de calculare).

Așadar, un trimestru dătător 
de speranțe. Un interludiu între 
lunile în care planul a rămas ne
împlinit la cei mai mulți indi-

nocturnăO faună
Există acea ciudată ființă — 

Liliacul care se caracterizează 
printr-o existență aproape neve
rosimilă : ziua doarme un somn 
aproximativ cataleptic, atîrnînd 
în coadă, iar odată cu căderea 
nopții reînvie', trăindu-și viața din 
plin.

Se află, pe litoral, o categorie 
de „lilieci", care trăiesc o viață 
exclusiv nocturnă, și pe care n-o 
să-i poți întîlni decît în penum
bra barurilor de noapte, a restau
rantelor întîrziate, în sunetele 
trompetelor sau ale chitarelor e- 
lectrice, palpitînd intens și po- 
tolindu-se odată cu ivirea lăp
toasă a zorilor.

Este o faună cu totul aparte, 
care trăiește parazitar pe spina
rea fie a marinarilor străini iviți 
o dată cu vasele, fie a turiștilor 
dispuși să se amuze, cu orice 
preț, fie cheltuind nesăbuit niște 
resurse și venituri cărora cu greu 
ar putea să le justifice existența.

Categoria de care vorbeam are 
și o costumație deosebită, remai- 
dndu-se prin extravaganța, prin 
excentricitatea, șocînd și violen
tând privirile, ca niște somptuoși 
fluturi de noapte.

Cine, la urma urmei, sînt, așa
dar, reprezentanții acestei catego
rii, ce vîrstă au și> rnai ales, de 
înde se recrutează acești ciudați

catori și perioadele viitoare tn 
care se așteaptă suplimentarea 
pasului valoric înregistrat. Rezul
tatele in sine exclud comentariul. 
Se cuvin insă amintite măcar o 
parte din elementele concurente 
în pregătirea și asigurarea lor. 
Cu importanța știută asupra pro
ductivității, stagnările și opririle 
utilajelor reduse substanțial față 
de lunile trecute au avut un e- 
fect binefăcător atît la fabrica de 
celofibră cît și la fabrica de cord. 
Cheltuielile de fabricație, vizînd 
înainte de toate consumurile spe- a 
cifice, s-au încadrat în cele plani- " 
ficate avînd cuvîntul cel mai greu 
de spus în îndeplinirea planului a 
prețului de cost. "

— Cît privește nivelul calitativ 
al produselor noastre, vreau să 
precizez că ne-a venit în sprijin 
îmbunătățirea radicală a materiei 
prime folosite, în special celuloza A 
românească tip foaie, a ținut să 
ne precizeze tovarășul director co
mercial al combinatului.

Iată și suportul afirmației: în 
trimestrul II al anului în curs re
țeta de fabiicație a fost schim
bată de 20 de ori față de 120 de 
modificări în primul trimestru. 
Sînt lucruri care chiar fragmen
tar expuse exteriorizează depla
sarea înregistrata de colectivul de 
muncă de la C.F.A. Brăila pe 
sensul pozitiv al rezultatelor aș
teptate, e drept cam de multă 
vreme. Constatare îmbucurătoare 
ce sondează mereu posibilitățile 
de inflexiune definitivă, de stabili
zare pe circuitul rezultatelor op
time. Lucru realizabil prin pros
pectarea si tezaurizarea oricăror 
posibilități accesibile manevrării.

DE CE LIPSESC C1TEVA 
POSIBILE PUNCTE DE • 

SPRIJIN ?

Mi-au atras atenția încă de la 0 
intrarea în combinat. Frumos 
scrise, afișele invită pe tineri sâ 
participe la concursul „Prieten al V 
cărții tehnice". Cer amănunte.

— S-a lansat din ianuarie 1968. 
Dar n-avem ^)înă acum decît W 
vreo 40, de înscriși. O să începem 
cu ei dar un știm de unde să a 
luăm insignele... "

Nedumeririi mele privind ane
mia care patronează această for- a 
mă de atragere a tineretului că- “ 
tre biblioteca tehnică, anonima
tul în care este scufundat atît în A

PASARE...
„cavaleri ai nopții" de pe litoral ?

Cîteva exemple, în dinamica 
lor nocturnă, vor aduce oarecare 
răspunsuri la întrebarea de mai 
sus...

Jana, Lizei ți altele
O fată înaltă, cu părul scurt 

și oxigenat pînă la decolorate, 
cu trupul bine dezvoltat în ciuda 
celor abia 16 ani, neîmpliniți. Se 
nuhiește Ioana M. și e din Pi
tești, unde a absolvit, cu chiu cu 
vai, șapte clase, săturîndu-se de 
școală, ca de mere pădurețe. 
Mama Ioanei e casieriță la o 
Alimentară, de unde era să ni
merească, datorită unor oarecari (Continuare in pag. a Il-a)

Ecouri la scrisoa
rea „De ce n-am 
fost invitat la ziua 
colegului meu 7*

Cronica televiziu
nii : „Oul fenome
nal" de Radu Co- 

sașu

(un 
secolul 
Mihai

• Pantelimon 
haiduc în 
XX?) de 

Stoian

„neglijențe", direct la procura
tură. Tatăl, divorțat 'demult de 
casierița „neglijentă",- este un fel 
de... mandatar în piață, unde vin
de mititei yt cîmați fripți pe gră
tar. Înainte de această ocupație, a 
fost vreme de trei ani pensio
narul unui penitenciar pentru 
delapidare, cunoscut chefliu și 
mare amator de femei zglobii și 
vesele.

O dată cu vara, Jana n-a mai 
suportat atmosfera caniculară a 
Piteștilor și luîndu-și o valijoară

I. GRINEVICI
V. CONSTANTINESCU 
ATANASIE TOMA

i
Un nou I
tip de I
război I

de tesut3 I
S-au încheiat cu succes probe

le de omologare ale unui nou 
tip de război de țesut, realizat 
de constructorii de mașini de la 
Uzina „Unirea’4 din Cluj. Noul 
tip de război, avînd o lățime de 
lucru ce depășește 2 metri, poa
te fi utilizat pentru obținerea 
stofelor fine, din fire cardate sau 
pieptănate, într-o largă gamă de 
grosimi, de la stofele pentru ro
chii, la stofele pentru paltoane 
bărbătești. Viteza de lucru atin
ge 140 de bătăi pe minut, ceea 
ce înseamnă, după aprecierea 
ing. Dumitru Marfievici, cons- 
tructor-șef, cel mai de seamă 
succes înregistrat pînă acum de 
uzina clujeană.

(Agerpres)
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înșirați semeț, de-a stingă 
și de-a dreapta șoselei prin care 
călătorul din sud intră în Bra
șov, plopii acestui oraș sînt sem
nul cel mai exact al tipului de 
civilizație care se dezvoltă aici, 
unde Carpații îngăduie am
prenta unei mîini omenești.

Firește — ca și în alte cazuri 
— brașovenii înșiși nu resimt 
acțiunea plopilor asupra peisa
jului, puternica înrîurire pe care 
acești copaci o au asupra liniei 
de perspectivă — atît materială, 
strictă, evidentă, cît și viitoare, 
abstractă, neobișnuită. Plopii 
care fixează urbea la un centru 
de greutate și dezechilibrează în 
sus privirea unui neavizat, se dis
ting tocmai prin absoluta lor 
gratuitate. Ei nu cresc pentru a 
produce. Ei nu cresc pentru a 
rodi. Ei nu cresc pentru a as
cunde cuiburi de păsări. Ei nu 
cresc nici, măcar pentm a da 
umbră Ei cresc, pur și simplu. 
Conjunctura estetică este cea mai 
importantă, dacă nu singura, 
dintre utilitățile acestor plopi.

Ce dat psihologic a funcționat 
în cei care au ales — pentru 
oroarea Brașovului — plopii ? 
Să fi ținut ei seama de aderența 
rădăcinii lor la capriciile solu
lui ? Să fi lăsat ei plopii să se 
dezvolte de la sine, in marginea 
acestui drum și oriunde, în țara 
Bîrsei, de aici, încolo ? Ori ei 
au asimilat ființa plopului unui 
tip de construcție, prezent din 
belșug în cetatea Brașovului ? 
De ce iubesc brașovenii plopii ?

Joi după-amiază a avut loc în 
Capitală o adunare festivă organi
zată de Comitetul municipal 
București al P.C.R., și Consiliul 
popular al municipiului, cu prile
jul celei de a 20-a aniversări a 
semnării Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Socialistă Ceho- 
«lovacă.

Au participat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodna- 
raș, Virgil Trofin, Mia Groza, vi
cepreședinte al Marii Adunări Na
ționale, Comeliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, Gheor
ghe Cioară, ministrul comerțului 
exterior, Mihai Suder, ministrul 
economiei forestiere, Adrian Di- 
mitriu, ministrul justiției, Octavian 
Groza, ministrul energiei electri
ce, reprezentanți ai unor institu
ții centrale și organizații obștești, 
personalități ale vieții științifice și 
culturale,. generali și ofițeri su
periori, oameni ai muncii din în
treprinderile și instituțiile bucu- 
reștene. Au luat parte, de aseme
nea, membri ai Ambasadei Repu
blicii Socialiste Cehoslovace la 
București.

Au fost .intonate imnurile 
stat ale României și Cehoslova
ciei.

Cuvîntul de deschidere a adu
nării festive a fost rostit de lova- 
lâșul Dumitru Popa, membru su
pleant al Comitetului Executiv 

Ial C.C. al P.C.R., prim-secretai 
al Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., primarul general 
al Capitalei.

Pentru că par niște turnuri de 
cetate ? Pentru că sint 
— daca se poate concepe o ast
fel de competiție — inversul 
brazilor ? Spre ultimele răspun
suri înclin. O împrejurare de or
din stilistic (tumul) determină o 
preferință. Dar, ciudat. Arta ac
ționează aici, ea asupra realului. 
Preferințele de ordin artistic de-

orașului 
de Adrian 
Păuneicu

termină deci opțiunea pentru o 
înfățișare a realității. Probabil 
că, în justiția presupusă a aces
tui conflict, se răzbună faptul că 
turnul s copiat cîndva strălucit 
plopul. O altă justificare a pre
zenței plopilor la Brașov, ar fi — 
spuneam — situația lor de revers 
al brazilor. Eu cred că nici un 
lucru nu se deosebește de altul, 
mai mult ca bradul de plop.

luat cuvîntul tovarășul 
Pompiliu Macovei, membru al 
C.C. al P.C.R., președintele Co
mitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă.

în cadrul adunării festive a 
luat, de asemenea, cuvîntul Karel 
Kurka, ambasadorul R. S. Ceho
slovace ia București.

Cuvîntările au fost subliniate 
cu vii și îndelungate aplauze. Cei

Curioșii se vor întreba în 
care centru universitar ne 
aflăm, de vreme ce „Ștran
dul Politehnicii" se află 
acum nu la Timișoara, ci la 
Ineul de lingă Arad. 
„Ștrandul Politehnicii" a 
fost botezată o porțiune din 
Crișul Alb. in care stu
denții fac baie după termi
narea lucrului. In zona 
Ineului, pe canalul Gud, 
care dă mult de furcă lo
cuitorilor din satele așezate 
in lungul său se execută 
lucrări de hidroameliorații 
in valoare de peste 11 mi
lioane lei. Așa se explică 
faptul că aici s-au întilnit 
din nou, după terminarea 
examenelor, studenții anu
lui / Electrotehnică de la 
Institutul Politehnic din 
Timișoara.

Familiarizați cu calcula
toarele electronice, secție 
ale căror cursuri le urmea
ză cei mai mulți dintre ei, 
studenții optimizează acum 
metodele prin care vor pu
tea realiza planul de pro-

Pe cît e bradul de rezistent, 
de insensibil, de durabil în frun
ză și de conservator în sevă, pe 
atît e plopul de trecător, de • 
„inutil", de pierzător de frun
ze și de risipitor de seve. Dar 
are- ceva plopul, ce bradul nu 
are (și nici nu rîvnește să aibă 1) 
ceva ce îi dă, în mod paradoxal, 
utilitate, perfecta sa inutilitate 
practică. Din plop nu se poate 
face nimic, sau aproape nimic 
important. Dar nici nu trebuie 
să se facă neapărat ceva din 
altceva. Din plop nu se pot face 
viori. Dar nici nu e nevoie, \ 
plopul cîntă singur, independent, 
nebun, în stare brută.

Din plop nu se fac case de 
munte dar nici nu e nevoie. Plo
pul se dovedește a fi locuința 
neliniștită a vjptului. în fine, 
plopii sînt poate singurii copaci 
de uscat care nu cer prea mult 
și în aparență nu dau prea mult.

„Poame n-ai, umbră nu dai, 
strajă drumurilor stai", îi zice 
cîntărețul popular plopului.

Dar ce înseamnă „a da“ ? 
Plopul nu dă. plopul — defi
nitiv — este. Existența lui nu 
produce fructe. E ea însăși un 
fruct

Plopii trăiesc, veghează, 
sînt sonorizați de împrejurări. 
Plopii SÎNT frumoși.

Existența — la Brașov — 
prinție marile obiective ale ora
șului a acestor plopi, dovedește,

(Continuare in pag. a lll-a)

prezenți au manifestat cu căldură 
pentru prietenia trainică ce leagă 
popoarele celor două țări, pentru 
întărirea relațiilor. frățești dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Cehoslova* 
cia, în interesul cauzei socialismu- 

• lui, progresului și păcii.
Adunarea festivă s-a încheiat 

cu un bogat program artistic.
(Agerpres)

ducție la 
lui de la 
lare ce se 
După toate încercările, 
doua zi de muncă i-a 
vins că singura metodă e 
aceea de a lucra cu conti
nuitate și de a elimina tim
pii morți printr-o organi
zare bună a activității tu
turor echipelor.

Aproape toți cei prezenți 
au fost pe rînd interlocu
torii noștri intr-un inter
viu laconic. Lui Ovidiu 
Roman ii plac matemati- 
cile și baschetul; pe Radu 
Cornel îl interesează în pri
mul rînd, pregătirea sa; 
Dan Rozenberg e preocu
pat de sursele feminității 
și de electronică; Petre 
Suciu se simte atras de 
calculatoare; pentru Mi
hai Olteanu este interesant 
să ai un țel in viață. Răs
punsurile, au însă o sem-

(Continuare in vag. a IlI-a)

SUNE
TUL DE

AUR
de Aurel Dragoț 

Munteanu

Întotdeauna, Brașovul mi s-a 
părut o oază binecuvîntată a 
culturii și civilizației de pe me
leagurile românești. Așezat «n 
inima țării, el distila pentru sine 
minunăția cu care fusese dăruită 
Țara Bîrsei, nume cu ecou solar 
de Orient poetic, fiind, în ace
lași timp, un artizan pozitiv, a- 
dînc înfipt în fysis. Fenomen ex
trem de semnificativ, în Brașov 
citadinizarea țăranilor este mai 
lentă, ei se simt â l’aise pe stră
zile și trotuarele sale de metro
polă. Poate că numai a doua ge
nerație va fi de orășeni. Omul 
de la țară trăiește aici nestin
gherit, dezinvolt, ca în comuni
tatea de unde a provenit, men- 
ținîndu-și nealterată aristocra
ția spiritului și frumusețea bă-

(Continuare în pag. a IlI-a)
4



PAGINA 2 SClNTEIA TINERETULUI

Inițiativele se recomandă 
de obicei singure. Ele iși 
dovedesc trăinicia prin e- 
coul pe care il au, prin re
zultatele pe care le înregis
trează, Acțiunea inițiată de 
Comitetul județean Gorj al 
U.T.C. se recomandă și ea 
prin buna primire pe care 
i-au făcut-o deja tinerii, 
ceea ce ne îndreptățește să 
fim încrezători și in roa
dele ei.

Este vorba de întrecerea 
ce se desfășoară de cităva 
vreme intre organizațiile 
U.T.C. din satele județului 
nostru, întrecere ce urmă
rește să evidențieze „Cărnii 
nuj cultural cu cea mai 
bună activitate cultural-ar- 
tistică specifică tineretu
lui".

Întrecerea se va desfă
șura pină la 31 octombrie 
1968 și își propune ca o- 
biective: permanentizarea 
și organizarea unei activi
tăți multilaterale de infor
mare a tineretului privind 
hotăririle de partid și de 
stat, cunoașterea trecutului 
de luptă a partidului și po
porului, a realizărilor și 
perspectivelor de dezvolta
re a țării noastre, cuprin
derea tineretului de la sate 
in formațiile artistice ale 
căminelor culturale și prin 
constituirea unor formații 
artistice ale tineretului, va
lorificarea creațiilor popu
lare din zonele folclorice 
ale județului nostru.

Pe toată perioada desfă
șurării întrecerii, organiza
țiile U.T.C. vor iniția acti
vități specifice tineretului, 
atit in centrele de comune,

CĂMINUL 

Cil CEA MAI BUM 

ACTIVITATE

cit fi în satele aparțină
toare jar împreună cu con
siliile de conducere ale că
minelor culturale, vor sta
bili programele de activi
tăți in care vor fi cuprinse 
acțiunile concrete pentru 
tineret în una-dou^ zile pe 
săptămînă.

In perioada 15—31 oc
tombrie 1968 va avea loc 
desemnarea organizațiilor 
fruntașe pe județ in orga
nizarea celei mai intere
sante activități. Cu acest 
prilej biroul comitetului 
județean U.T.C. iși pro
pune ca, în colaborare cu 
comitetul județean pentru 
cultură și artă, să organi
zeze o consfătuire la care 
să invite secretarii comite
telor comunale U.T.C.. res
ponsabilii cu munca cultu
rală, directorii căminelor 
culturale și activul salariat 
de la Comitetul județean 
U.T.C. și Comitetul de cul
tură și artă. Această con
sfătuire se va desfășura la 
căminul cultural cu cea 
mai bună activitate cultu- 
ral-educativă pentru tine
ret.

Pe scurt, acestea ar fi a- 
mănuntele organizatorice 
ale întrecerii inițiate de noi. 
Dorința noastră, și convin
gerea, în același timp, este 
insă că întrecerea nu se va 
opri aici, ci va continua cu 
aceeași intensitate și după 
ce va fi atribuit fanionul 
celui mai bun cămin cultu
ral. Este de altfel și unul 
din principalele scopuri 
pentru care am organi
zat-o : acela de a imprima 
mai multă continuitate ac
tivității cultural-distractive 
a organizațiilor U.T.C. de 
la sate, de a o ridica la 
înălțimea exigențelor fi
rești ale tineretului de as
tăzi.

NICOLAE BRlNZAN (
Șeful comisiei ideologice' 
a Comitetului județean 

Gorj al U.T.C.

JBOL

ȘCOALA

INFLUENȚA

A

k DE CE N-AM EOSE MEAT
V U ZIUA MESVLVI MEU?

POATE ANIHILA
UNEORI DĂUNĂTOARE

FAMILIEI
Ca părinte am fost foarte im

presionat de scrisoarea elevului 
din Capitală care, sub nevinova
ta întrebare pe care și-o pune. 
— de ce n-a fost invitat la o pe
trecere organizată de cel mai 
bun prieten al său — ridică 
foarte multe probleme cu impli
cații sociale și etice. La rin- 
du-mi mi-am pus felurite între
bări in legătură cu relațiile din
tre cei doi tineri și am încercat 
să găsesc mai multe răspunsuri. 
Poate — mi-am zis — Mircea nu 
și-a invitat prietenul pe care-1 
știa mai stîngaci pentru a-I scuti 
de o situație stânjenitoare ; poa
te, cum știu de la copiii mei că 
în asemenea împrejurări se in
vită perechi. I. T. n-a fost che
mat din lipsă de parteneră... Am 
rezistat însă tentației de a găsi 
cu tot dinadinsul asemenea răs
punsuri comode, neangajante și 
am meditat serios la fondul pro
blemei. Este evident că Mircea 
se .Jenează “ cu o prietenie nee
gală sub raport material și. 
dacă în mulțimea colegilor ea 
trece neobservată. într-un cadru 
intim și restrîns ea l-ar fi putut 
„cobori" în ochii prietenilor de 
aceeași factură sufletească. A- 
tunci a luat o măsură radicală, 
menită să-l pună la adăpost. Ce 
meschinărie ! Dar ce teren a 
favorizat apariția unei asemenea 
micimi de caracter la un tînăr 
de 17 ani ?

Drumul spre răspunsul la a- 
ceastă întrebare duce în mod si
gur la familie. Nu știu nimic 
despre familia lui Mircea, dar 
presupun că aici a ..învățat" el 
să facă discriminări sociale, 
să-și dea ifose ; le-a copiat de 
la adulții din preajma lui sau s-a 
simțit încurajat cînd le-a mani- 
festat. Trebuie să recunoaștem 
deschis că mai sînt familii tri
butare mentalităților burgheze ; 
este explicabil într-un fel: au 
trăit mai mulți ani de viață în-

chiar, ar
rib'ne cu

Ing. ION VÂTAFU 
C'3M de utilai petrolier 

Tir-xișU

I.T. N-A PIERDUT UN PRIETEN,

CI A CIȘTIGAT

O EXPERIENȚA DE VIATĂ
■> ■>

Scrisoarea lui LT. mi-a amintit 
de o oră de dirigenție ținută 
în clasa noastră. Nu mai știu 
exact tema dar mi-a rămas în 
memorie partea de discuție 
care a alunecat spre deosebirile 
sociale dintre oameni, evident, 
nu în societatea noastră. Am 
reținut exact precizarea făcută 
de tovarășa dirigintă cînd s-a 
conturat tabloul social al țării 
noastre, că între elevi nu există 
alte deosebiri decît acelea ți- 
nînd de hărnicia noastră, de 
capacitatea de asimilare, de in
terpretarea și adîncirea cunoș
tințelor învățate. N-aș vrea să 
jignesc pe nimeni, dar chiar a- 
tur.ci am simțit pe undeva o 
notă falsă: îmi priveam co
legii și știam ci ei fac unele 
deosebin. că se grupează, de re
gula. după condițiile materiale 
ale părinților. Atunci de ce să 
nu discutăm deschis ?

Iată de ce. fără să-l cunosc, 
îl apreciez pe LT pentru fran
chețea cu care a ridicat această 
problemă. Din scrisoarea lui se 
degajă însă o mare tristețe și nu 
e bine, ba chiar m-a deranjat in
tr-un fet Eu sînt fiu de mun
citor Am prieteni multi ai că
ror părinți au diferite ocupații, 
diferite calificări și. ta conse
cință, sfat remunerați ta ra
port de acestea. Eu nu mi-am alee 
prietena după asemenea crite
rii. Dar ar fi de ajuns un gest 
care să trădeze Ia vreunul din 
prietenii mei prejudecăți ea 
cete denunțate de LT. ca să o 
rup peetru totdeauna eu eL Mi 
s-ar părea un act de demnitate 
si n-as regreta că ana pierdut 
un prieten d d ro a-am tacă

cunoaște bine oamenii tastate 
de a mă tasprietenî en «L

I. T. n-a pierdut de fapt 
un prieten ci a cîștigat o expe
riență de viață care-i va servi.

Cît despre Mircea, mă gîndesc 
că o atitudine ca a lui nu poate 
încolți decît într-o familie nu 
tocmai cinstită, care chiar dacă 
nu fura ori înșală, nutrește gîn- 
duri necinstite. Poate că, ofi
cial. par ca noi toți, dar pe di
năuntru sînt altfel, tînjesc după 
lucruri pierdute sau aspiră la 
lucruri pe care nu le pot obți
ne în societatea noastră. Poate 
sînt confuz, dar am cunoscut 
oameni care vorbesc despre so
cialism cu mare ușurință însă 
acasă la ei se conduc după 
principii care numai socialiste 
nu sînt

HLEVIZIUNt
10,00 — T. V. pentru specia

liști. Ciclul „Medici
nă”. Tema : Tulbu
rări de nutriție a- 
cute, subacute și 
cronice la sugari. 
(Reluarea emisiunii 
din 11 iulie 1968).

10.30 — închiderea emisiu
nii de dimineață.

.1.7,30 — T. V. pentru elevi. 
18,00 — Drumuri 

păsuri — 
turistică.

18,20 — Buletinul 
rutiere.

18.30 — Curs de limba spa
niolă (lecția 1).

19,00 — La porțile cunoaș
terii — emisiune 
pentru tineret. „Ra
țiunea mașinilor“. • 
Mașina gîndește ? 
• Mașina poate / fi 
profesor ? • Mașina 
poate fi poet ? • 
Mașina are senti
mente ? • Mașina
se poate reproduce ? 

de sea-

și po- 
emisiune

circulației

19,40 — Telejurnalul 
ră.

în agri-20.10 — Actualitatea
cultură.

20,30 — Studioul
20,50 — Dialog despre cul

tură. Publicul aș
teaptă filme româ
nești de succes (II).

21.10 — Refleqtor.
21,15 — Filmul artistic „Ju

decătorul de minori"
22,55 — Telejurnalul 

de noapte.

muzical.

//OUL
• FENOMENAL

Și liliacul este

(Urmat, din pag. I)

cîteva sute de lei din geanta 
mamei, a pomii-o la București, 
unda viața poate fi trăită din 
plin. Aici Jana a cunoscut cițrca 
„prieten?, printre care p pe 
Lizet — o roșcovană de 15 ani 
— care fusese da două ori 
mită la Camera minorului
D.M.C. ți care ți ea acea o 
irezistibilă chemare către baruri 
ți dansurile sincopate.

Cela două domnișoare, procu- 
rindu-ți bani de drum de la 
niște „prieteni" ingineri („foarte 
drăguți") au pornit-o, împreună, 
pe litoraL

Seară de seară, fana ți Lizet 
au început să trăiască intens, să 
viziteze barul CAZINO din Con
stanta, unde dansau pe săturate, 
beau de preferință „Compari", 
și făceau cunoștință cu diferiți 
străini care se arătau foarte ge
neroși cu cele două dansatoare 
de Shake.

într-o dimineață, cînd soarele 
abia se ridicase din mare, cînd 
luminile barului au pălit ți fe
meile de serviciu măturau pe 
sub mese, Jana a dispărut. Lizet 
nu s-a arătat prea îngrijorată. 
Nu era pentru prima oară. Au 
trecui două nopți, și dansatoarea 
cu pârul platinat nu a mai dat 
semne de viață. A reapărut insă 
la un spital din Constanța grav

MIHAI STOIAN

UN HAIDUC ÎN SECOLUL XX?

(VERSIUNE PRESCURTATĂ)
a B Z U M A T

MOLDOVA. Anul 1911. Haiducul Pantelimon e urmărit de 
jandarmi rurali, de polițiști și agenți secreți veniti tocmai de la 
București. Paralel cu toti aceștia — insă evident cu alt scop — 
iși continuă cercetările și reporterul pe care „Dimineața" l-a 
trimis pe urmele haiducului : N D Cocea După îndelungi 
căutări, reporterul a izbutit ! Totuși, multi pun la îndoială au
tenticitatea interviului. Care-i adevărul ? El va ieși la lumină, 
căci Pantelimon a fost capturat...

— Să nu-ți pară rău de pușcă, băiete — zice Iov —, că peste 
două săptămîni ți-o trimit înapoi. Să-mi sară ochii de nu m-oi 
ține de vorbă. ,

Cei patru dispar apoi în desimea pădurii. Jandarmii găsesc 
pe-acolo urme proaspete de bocanci și opinci. Comandantul de 
jandarmi Stavrat și Secară — administratorul plășii Mălini, vin 
ia fața locului și, pornind cercetările, dorm peste noapte în
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pasăre...

O inerentă defecțiune tehnică 
A de telecronicar — asta înseamnă 

spital, doctori, bisturie, analize, 
globule roșii și albe — m-a silit 
să stau cîteva zile bune fără 
televizor în fața ochilor. Nu e 
bine, nu e bine deloc — cum 
scrie la Brăescu. Degeaba cîrtim 
și teoretizăm : telefagia e o boală 
dar trebuie preferată oricăror 

0 alte ’ boli. Intre telefagie și o 
simplă apendicită, preferați tele- 

A fagia, v-o spun cu mina pe cu- 
tia toracică.

Doctorii în spital vorbeau cu 
4b elan de emisiunea despre Ken

nedy. Pentru mine, bolnavul, ea 
îmi apărea ca o imensă trufan- 
da. M-aș fi mulțumit și cu un 
buletin autorutier, cu o avanpre- 
mi eră în care crainicele noastre 

9 dragi se încurcă atît de simpa
tic la răscrucea dificilă dintre 
spontaneitate și memorizare, ca 

9 să nu mai spun cu ce plăcere 
aș fi dat trei-patru leueocite 
pentru un „transfocator" (deși 

V ultimul pe care-1 văzusem avea 
proasta ideie de a se întoarce 

• la fata aceea cu sinuciderea, 
transformînd-o într-o eroină na? 
țională pe adresa căreia vin 

• scrisori și daruri, încălcîndu-se 
legile discreției și ale bunului 
gust într-un mod surprinzător : 

• televiziunea are suficiente vede
te pentru ea să nu mai fie ne
voie de noi recrutări; telepubli- 

_ citatea are domeniile ei de odico- 
0 lonuri, truse medicale și adrese 

de reparat televizoare, nu mai a- 
vea nici un rost să ni se filmeze 
darurile primite de o fată la 
locul ei și care trebuie să rămînă 
la locul ei ; darurile se puteau 
trimite și fără „transfocator", 

• fata aceea q vom uita numai în 
cazul cînd ni se va propune stă
ruitor să n-o uităm...).

gR Această lungă paranteză o fo- 
losesc doar pentru a descrie în 
ce hal de telehămeseală m-am 
întors acasă. Doream TV 1 și 
TV 2 pe pîine.

Din acea îndelungată ingurgi
tare de sîmbătă și duminica, 
mi-au rămas pe telepapile două 

gg momente excepționale: Miron 
Radu Paraschivescu vorbind la 
teleenciclopedie despre „Cîntece- 

• le sale țigănești" și „Oul feno
menal" al lui Bogza apărînd 
de-odată într-o emisiune de 
hocus-pocus lazarovist. M.R.P. a 
vorbit cu plăcere, cu mare plă
cere, senin, fără acea crispare 
superbă din urmă cu cîteva luni 
cînd televiziunea îl întreba la ce 
lucrează. .Răspunsul memorabil •. 
(Ja mine însumi". Sîmbătă, 
M.R.P. era tandru — s« juca în
gândurat cu ochelarii, avea ma
liții benigne, desena încet pe un 
colț de hîrtie, pe un colț de 
pace. Poate fiindcă vorbea des
pre o carte scrisă, o carte care 
există, o carte care rămîne, o 
carte împăcată cu el. diavolul în 

A care nimic nu doarme și In care

de Radu Cosațu

nimic nu se conciliază. Nu-mi 
plac speculațiile psihologice în 
jurul celor pe care-i iubesc, dar 
în seara aceea sînt convins că 
aparatul surprindea o clipă 
privilegiată, de care fiecare are 
nevoie — hățișul de lumină în 
jungla devoratoare a unei exi
gențe. „Oul'* visat de Bogza, 
oul din care urmează să apară 
o omletă fantastică, suna în- 
tr-adevăr fenomenal și mărturi
sesc c-am ascultat poemul cli
pind ca în fața unei minuni. Ce 
căuta un poem de o asemenea 
forță sarcastică, într-o emisiune 
„ușoară" ? Credeau că Lazarov 
rămasesese rece la elogiile noas
tre pentru importarea Iui Sorescu 
în domeniul acesta al „varietăți
lor", blestemate parcă de-a pu
ruri să distreze meschin, super
ficial și anti-intelectual. Au mai 
apărut și atîția cronicari care nu 
văd în Lazarov decît un averty 
bucureștean. Nu, sigur de sinej 
Lazarov își continuă drumul, 
dicînd acum textele la cultura 
imaginii și ochiului său. Aș spu
ne chiar că ultimul său opus- 
pocus avea textul superior ima
ginii. (Lingă „Oul fenomenal", 
mai pot numi încă două mono- 
loguri excelente : „Geamandura" 
și „Visul"). „Varietățile" sale 
devin tot mai culte, tot mai inf 
telectuale și mai rafinate. M.R.P. 
spunea o dată că nu „influența" 
contează, ci cine te influențează, 
care-s opțiunile influențatului. 
Lazarov aducînd Bogza, Sorescu, 
Blandiana, Prevert în circuitul 
acesta de mare acces public 
face o mică revoluție, intelectua- 
lizează ceea ce e stringent s$ 
fie intelectualizat — emisiunea 
de larg acces popular, emisiunea 
zisă „distractivă". La capătul 
atîtor teoretizări despre accesibi
litate, cred că soluția aceasta, a 
importului de poezie mare, 
poezie bună în emisiunile 
re", e frumoasă și eficace 
lui Columb...

Pentru un pumn de 
dolari*

munți. Sin: speranțe ca evadații și însoțitorii lor sâ fie prinși 
foarte curînd1").

La ora 9 dimineața, ta aceeași zi, Pantelimon e la stîna lui 
Neculae al Ghiorghieseî, pe muntele Muncelu. unde rămîne pină 
la ora șase după-amiază. De la stînă. de unde au ..cooptat" un 
cioban tinâr (Pavel Gherman din Drăncem) pe care Pantelimon 
l-a pus să jure credință pe un ceaslov vechi pe eare-1 poartă 
într-una cu el, cei 5 - acum — au pornit către altă stînă — a 
Rotăriței — pe muntele Bucșiței : de Ia prima stînă au luat o 
pereche de opinci, trei sumane, trei glugi, o altă pușcă cu capse 
și ceva provizii ; de la a doua stînă au luat un ceaun, un suman, 
cîteva kilograme de mălai și puțină brinză.

Jandarmii încearcă să formeze un cerc : cei din județul Neamț 
se desfășoară către Suha-Mare. ceî din județul Suceava asediază 
pur și simplu munții Muncelu și Păiucescu. Primarii — conform 
ordinului — dorm cu capul pe masă, lingă telefon, cine știe, poate 
că dă dumnezeu șL.

Duminică 1 septembrie 1913: Găzduit și ospătat — împreună cu 
ceilalți — la stîna de pe muntele Pietrosu. Aci — povestesc cio
banii, — Pantelimon se ceartă cu Iov, fiindcă Pantelimon vrea 
să treacă Bistrița — care-i mare — spre Păltiniș-Șarul Dornei. 
iar Iov zice să treacă, pe la Baran, în Bucovina. Pînă la urmă 
se și despart: Pantelimon și ciobanul Gherman înfruntă curen
tul apei, pe la vadul de lingă Poiana Țapului.

Vineri 5 septembrie : Ora 9 și jumătate. Stîna lui Gheorghe 
Perju de pe muntele Băda (comuna Dorna). E singur. Mănîncă, 
se aprovizionează total : două ore de stat). Sus. din vîrful mun
telui, cam la doi kilometri depărtare, pe muntele vecin, zărind 
potera (în frunte cu administratorul de plasă Turtureanu), și-a 
luat rămas bun de la cioban și, ca să nu dea de bănuit — cu pas 
lent, trece în altă pădure.

Luni 8 septembrie : Jandarmii găsesc deasupra păltinișului din 
fundul Borcei niște obiecte făcute din căptușeala unei mantale pur- 
tînd marca regimentului 15 (or se știe. Pantelimon își făcuse 
obiele din poalele mantalei soldățești, la stîna „în lacuri".

Ca și altădată, urmărirea se dovedește extrem de anevoioasă. 
Prefectul județului Neamț dă ordin ca jandarmii — pentru o 
sporită mobilitate — să aibă la dispoziție căruțe. Șeful de secție 
jandarmul Iosupovici a detașat de urgență avîndu-i în subor
dine pe toți jandarmii de prin partea locului. Căpitanul Chirac 
pleacă în comuna Pipirig, să ea el urma Iui Pantelimon. De la mî- 
năstirea Agapia. unde s-a dus anume judecătorul de instrucție
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PETBU NICOLAE 
elev — clasa a Xll-a

Liceul „Ch. Lazăr“-Sibiu

(erele

de
„ușoa-
ca oui*

CINEMATOGRAFE
AVENTURIERII

Ruleaxt la Patria (orale 9; 
11 30 : 14 j 16.30 ; 19 ; 2145) ;
București (orele 14 : 16J0 : 19 î 
21.15).

PIRAMIDA ZEULUI SOARE 
rulează la Republica (orele 9 ;
11.30 ; 14 ; 16.15 ; 18.45 ; !------

DUELUL LUNG
Rulează la Festival 
le 8.30; 11 ; 13.30 ;
13.30 ; 20) ; Feroviar | 
9—1630 in continuare.
21 30) : Excelsior (orele 8; 10.30; 
13 : 1540 • 18 : 20.30) : Modem 
(orele 9 : 1130 : 14 ; 16.30 : 19 ; 
21.30).

TAFFf SI VÎNATORUL
rulează Ia Capitoi (orele 9; 
11.15 ; 13 30 ; 16; 18.30 ; 21). Cir
cul de Stat (orele 10 ; 13 ;
15.30 : 18 • 20.30) ; Cinemateca 
(orele 10 ; 12; 14 ; 16.30 : 18.45; 
21).

DOMNIȘOARELE DIN RO-

n.15'.

(ore- 
16; 

(orele 
. 19:

CHEFORT
Rulează la Victoria (orele 8.45 ;
11.45 : 14 45 : 17 45 ; 20.45).

O LUME NEBUNĂ. NEBUNĂ. 
NEBUNA

Rulează la Limina (orele 9.30 ; 
15,45; în continuare 19.15).

PRIETENELE
Rulează la Central (orele 9: 
11.15 ; 13 30 . 16 ; 18J0 : 21).

JENIA. JEN1CIKA $1 —
TIUȘA

Rulează la Union (orele
18 ; 28.30).

PRIN KURDISTANUL
BATIC

Rulează Ia Grivita (orele 9 ; 
11.15 : 13 J0 ; 15.45 : 18 ; 20JOI ; 
Aurora (orele 8.30 ; 10.45 ; 13 ; 
15.30 : 18 : 20.15).

OSCAR
Rulează la înfrățirea (orele 
15.30 : 18 : 20.30)

FREDY, LOVEȘTE TU 1NT1I ! 
Rulează la Buzești (orele

KA-

15,30 ;

SAL-

15.30 ; 18) ; Unire* (orele 15,30;
18).

CE NOAPTE, BĂIEȚI
Rulează la Dacia (orele 9;
16.30 ; în continuare 18.45 ; 21). 

VICONTELE PLĂTEȘTE PO
LIȚA

Rulează la Bucegi (orele 9;
11.15; 13.30; 16; 18.30; 21);
Tomis (orele 9 ; 15.45- în con
tinuare 18,15).

UN DOLAR GĂURIT
Rulează la Lira (orele 15.30 ; 
13): Moșilor (Orele 15 ; 17,30 ; 
20).

INIMA NEBUNĂ... NEBUNĂ 
DE LEGAT

Rulează la Drumul Sării (ore
le 15 ; 17.30 : 20) ; Viitorul (o- 
rele 15.30 ; 18 ; 20 30) ; Vitan (o- 
rele 16 ; 18.15 ; 20 30).

NEBUNUL DIN LABORATO
RUL NR. 4.

Rulează la* Giulești (orele 
15 30 ; 18 : 20.30).

ÎMPUȘCĂTURA

Rulează 1® Cotrocenl
15,30 ; 18 ; 20,30).

Alegere de asasini
Rulează la Melodia (orele 9 ;
11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45) ; 
Gloria (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30) ; Flamura (o- 
rele 9 ; 13,30 ; în continuare 16 ;
18.15 ; 20,30).

STUDIU DESPRE FEMEI
Rulează la Floreasca (orele 9;
11.15 13,30 • 16 ; 18,15 ; 20,30) ; 
Miorița (orele 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 
16 -18,15 ; 20,30).

PASAREA TIMPURIE
Rulează la Popular (orele 15.30;
18 ; 20.30). •

HAIRE
VINERI 19 IULIE

• Teatrul „Ion Creangă" (la 
teatrul de vară ,.Herestrău“) : 
REGELE CERB (ora 20).
• Ansamblul Pcrinița (în sala 

Savoy a Teatrului „C. Tănase“) : 
VARIETĂȚI FOLCLORICE (ora 
19).
• Teatrul satiric muzical 

,.C. Tănase" (la grădina Boema) : 
BOEMA PALACE (ora 20).

Victor V. Iamandi se întoarce fără niciun rezultat, oprindu-se 
însă pe parcurs prin diferite comune. în care inspectează 
poterile. Se spune c-ar fi sosit în Piatra Neamț și un comisar 
de la siguranța generală același care și in urmă cu doi ani în
cercase să pună mina pe Pantelimon.
CAPTURAREA (a Il-a)

Prima știre despre atacarea diligenței poștei Broșteni apare 
la 24 noiembrie 1913.

„Fălticeni, 22 noiembrie. Astăzi, pe Ia ora unu la prînz, Pan
telimon a atacat diligenta, la kilometrul 3. pe drumul Stănișoarei 
Conducătorul diligentei a dat ceasornicul de la briu, neavînd 
bani. Ceilalți doi călători au înlemnit cu revolverele in mină*. ,w) 

Apoi știrile încep să aducă precizări : diligența face cursa 
Broșteni-Fălticeni (numai prin pădure 24 km). Liniște desăvîr- 
șită. în afară de conducătorul poștal (C. Ștefan) și de vizitiu 
(Henric). doi călători r studentul Ilie P. Brăneanu U4) — din 
București și d-na Diaconescu — din Suh. Se știe că Pantelimon 
bate drumurile pe-aici, așa că vizitiul glumește — haz de necaz 
— pe seama eventualei întîlniri cu haiducul. Și intr-adevăr, 
între kilometrul 34 și kilometrul 35, dindărătul unui brad uriaș, 
cu arma într-o mînă, cu baltagul pe umăr și centura plină de 
cartușe, apare Pantelimon.

— Stați ! nu mișcati !
Cînd Pantelimon e la doi pași de diligență ca să-i cîștige 

bunăvoința, vizitiul zice :
— Sărut mîna, coane Tudorică. Ce mai faci ? Acum stai în 

pădure, ha ? Bată-te norocul să te bată !
Dar Pantelimon îl somează pe conducătorul poștal să scoată 

banii și acesta îi întinde un portofel mic. unsuros :
— N-am decît trei franci de mîncare. coane Tudorică. pe care 

te rog să te milostivești să mi-i dăruiești.
— Nu-ți cer banii tăi, ci pe ai lui Vodă, pe care trebuie să-i 

verși astăzi la administrația din Broșteni. ,45)
— N-am sfanț, nene Tudorică, zău, n-am puică dragă.
— Domnule Pantelimon — se bagă-n vorbă vizitiul — vrei 

să-ți spun eu unde sînt banii ce-ți trebuie dumitale ?
— Să te vedem !
— Banii pe care-i aștepți dumneata sînt la București. Și știi 

pentru ce ? Pentrucă s-a întîrziat cu două zile. Ca să mă crezi că 
nu sînt palavre, este că domnul șef de poștă nu ne-a dat nici
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un jandarm, căci trebuia să trimită cel puțin patru, dacă am 
fi adus noi banii, mai ales cînd se știe că domnul Pantelimon se 
plimbă cu mîinile.la spate prin pădurea asta.

U1) „Prinderea evadaților e o chestiune de cîteva momente" 
(„Dimineața", 1 septembrie 1913).

,42) Sub titlul „O ispravă a justiției", presa publicase : ,,Din 
Piatra Neamț ne vine știrea că arestații Pantelimon și Iov au 
evadat din penitenciarul local. Știrea aceasta trebuie să fi pro
dus o mare și legitimă bucurie în rîndul magistralilor din Boto
șani și Piatra, care de luni de zile se străduiesc să-l împiedice 
pe Pantelimon de a deveni om de treabă. în sfîrșit au reușit.

Se știe, în adevăr, că fugarul de azi a fost achitat cu ocazia 
procesului său de la Botoșani, spre marea dezolare a justiției 
noastre, care vedea că-i scapă din mînă această pradă. Pentru 
a împiedica faptul acesta, justiția a recurs la o măsura foarte 
ingenioasă. A menținut arestarea lui Pantelimon, sub pretext 
că el mai are la activul său unele fapte pentru care nu fusese 
judecat.

Și astfel, deși achitat de Curtea de jurați, Pantelimon continua 
să fie arestat. Magistratura de carieră îi închisese cu brutalitate 
și samavolnicie ușa vieții cinstite, pe care, cu un gest mărinimos- 
i-o deschisese justiția...

De luni de zile achitatul de la Botoșani zăcea în temniță, pînă 
cînd. exasperat de neomenoasa persecuție la care era supus, 
și-a cucerit libertatea prin evadare.

Va deveni iarăși delicvent ? Poate. Este posibil să reia calea 
codrului, să reînceapă isprăvile din trecut, să intre din nou în 
lupta cu jandarmii.

Vina însă nu este a lui. E toată a justiției noastre, care a ținut 
să împingă cu orice preț în codru pe un om gata să intre pe 
calea vieții cinstite". („Adevărul". 25 august 1913).

I,a) „Dimineața"
u<) Nume incorect transcris. De fapt : Ilie P. Brăneanul.
W5) „Aflase Pantelimon că diligența avea să aducă 60 000 de 

lei pentru Domeniile Coroanei" („Dimineața, 8 septembrie 1913).
(VA URMA)
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ADUNAREA FESTIVĂ DIN CAPITALĂ
Cuvîntarea

Pompiliu
Se împlinesc zilele acestea 20 

de ani de la semnarea Tratatu
lui de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală dintre Româ
nia și Cehoslovacia, important 
eveniment îți istoria relațiilor 
dintre ,cele două țări.

Peptru Partidul Comunist și 
guvernul Republicii Socialiste 
România, pentru întregul nostru 
popor, a spus, vorbitorul, aniver
sarea tratatului româno-ceho- 
slovac constituie un prilej de a 
ne exprima bucuria și satisfacția 
față de dezvoltarea prieteniei 
dintre România și Cehoslovacia, 
profunda încredere în adâncirea 
și întărirea ei continuă, în inte
resul ambelor țări și popoare, al 
păcii -și socialismului Arătînd că 
nu o dată, popoarele, forțele re
voluționare și progresiste din 
România și Cehoslovacia și-au 
acordat reciproc sprijin material 
și moral în. apărarea ființei lor 
naționale, în lupta pentru inde
pendență,. pentru libertate, și 
progres social, vorbitorul a făcut: 
un scurt istoric al dezvoltării re
lațiilor româno-cehoslovace, de-a 
lungul anilor. în prezent — a 
spus ..el — sânt întrunite condi
țiile pentru desfășurarea unei și. 
mai largi colaborări reciproc 
avantajoase, între tarile noastre, 
pentru adâncirea cooperării eco
nomice și tehnico-științifice, spo
rirea schimburilor comerciale, 
extinderea legăturilor frățești pe 
linie de partid și de stat. Noul 
Tratat de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală dintre Ceho
slovacia și România ce urmează 
a fi semnat în curînd va avea 
o deosebită însemnătate pentru 
dezvoltarea și întărirea priete
niei româno-cehoslovace, va ridi
ca pe o treaptă mai înaltă cola
borarea multilaterală dintre ță
rile, partidele și popoarele noas
tre. Partidul și guvernul român 
apreciază că acest tratat va crea 

hjioi posibilități de dezvoltare a 
relațiilor politice, economice și 
cultural-științifice între România 
socialistă și Cehoslovacia socia
listă, va servi cauzei construirii 
socialismului în cele două țări, 
ipteresele unității țărilor socia
liste, ale păcii și securității în 
Europa și în lumea întreagă.

Sîntem bucuroși sa remarcăm, 
și cu acest prilej, că popoarele 
ceh și slovac obțin însemnate 
realizări în construire^ socialis
mului; în dezvoltarea economiei, 
științei și culturii, în ridicarea ni
velului de trai al- oamenilor 
muncii. Avem convingerea că, cu 
cît fiecare țară socialistă este 
mai puternică, cu cît asigură 
dezvoltarea forțelor de producție 
si perfecționarea relațiilor socia
le, înflorirea economiei și cul
turii, tu atît mai mare este con
tribuția sa Ia creșterea forței și 
influenței internaționale a siste
mului mondial socialist, la întă
rirea frontului antiimperialist, la 
cauza păcii în- lume și a progre- 

• Tsului social.
Referindu-se în continuare la 

realizările celor două țări, vorbi
torul a spus : Viața demonstrea
ză că în condițiile construcției 
socialiste creșterea rolului con
ducător al partidului comunist 
reprezintă garanția progresului 
multilateral al noii societăți ?n 
fiecare țară socialistă, a desfășu
rării cu succes a procesului de 
perfecționare a întregii vieți eco
nomice, sociale și politice.

Mobilizînd eforturile întregu
lui popor în opera de dezvoltare 
și înnoire a tuturor comparti
mentelor activității sociale. Parti
dul Comunist Român își înde
plinește cu consecvență înalta •

tovarășului 
Macovei

șoară pentru înfăptuirea progra
mului elaborat de P.C. din Ce
hoslovacia, pentru progresul orân
duirii socialiste, dezvoltarea con
tinuă a democrației socialiste și 
creșterea continuă a bunăstării 
oamenilor muncii, pentru ridica
rea prestigiului socialismului în 
fața oamenilor muncii de pretu
tindeni.

Ne exprimăm convingerea că 
relațiile frățești dintre popoarele 
român și cehoslovac. dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Ceho
slovacia, dintre țările noastre se 
vor dezvolta cu succes în inte
resul ambelor state, al cauzei so
cialismului, progresului și păcii.

Cuvîntarea ambasadorului
Karel Kurka

ca
so-

bazelor socialismului și a mers 
consecvent pe calea realizării lui.

Nivelul de dezvoltare a so
cialismului la care s-a ajuns în 
țara noastră și orientarea sa în 
politica externă spre întărirea 
relațiilor multilaterale prietenești 
cu Uniunea Sovietică și celelalte 
țâri socialiste au constituit pen
tru poziția și securitatea inter
națională a republicii noastre o 
stabilitate pe care nu a cunos
cut-o în cei 50 de ani de exis
tență istorică a sa-

Din esența socialismului reiese 
însă că nu ne putem mulțumi cu 
rezultatele obținute, ne propu
nem teluri și perspective not și 
căutăm noi rezolvări pentru as-

răspundere față de destinele pa
triei, față de idealurile nobile de 
progres ale poporului român, 
față de cauza generală a socia
lismului, aplicând în mod creator 
principiile generale ale marxism- 
leninismului la situația concreta 
din România și asigurând astfel 
continua întărire a orânduirii so
cialiste.

România militează activ pentru 
întărirea prieteniei și alianței cu 
toate țările socialiste, pentru 
dezvoltarea continuă a relațiilor 
politice, economice, culturale și 
științifice între aceste țări. în 
același timp, țara noastră înfăp
tuiește o politică de largă cola
borare cu toate statele, indife
rent de orînduirea lor socială. 
La baza relațiilor sale externe, 
România situează respectarea 
strictă a independenței și suve
ranității naționale, a egalității în 
drepturi și neamestecului în 
treburile interne, avantajului re
ciproc, care dobândesc o tot 
mai largă recunoaștere pe arena 
mondială.

Partidul nosțru consideră 
perfecționarea construcției
cialiste, potrivit condițiilor spe
cifice și tradițiilor proprii fiecă
rei. națiuni socialiste, constituie 
cÂnditia de bază a progresului 
și prosperității ei și reprezintă, 
totodată, o contribuție la întări
rea poziției socialismului în 
lume.

Poporul român, legat printr-o 
prietenie frățească de popoarele 
tuturor țărilor socialiste, animat 
de nobilele sentimente cît și de 
răspunderile izvorîte din princi
piile internaționalismului socia
list, urmărește cu un viu interes 
și simpatie procesul înnoitor, ac
tivitatea desfășurată în Ceho
slovacia de către partidul comu
nist pentru perfecționarea orga
nizării sociale și de stat, pentru 
dezvoltarea democrației socialis
te. Poporul nostru își exprimă 
ferma convingere că, sub condu
cerea Partidului lor Comunist, 
oamenii muncii din Cehoslovacia 
vor dobîndi noi și importante 
succese în opera de consolidare 
a orînduîrii socialiste în țara lor, 
în întărirea prestigiului socialis
mului în lume. Respectarea drep
tului fiecărui partid și popor de 
a conduce și a-și organiza el în
suși proeesul construcției socia
liste, încrederea deplina în capa
citatea fiecărui partid comunist 
de a soluționa problemele com
plexe pe care le ridică dezvolta
rea socială, este o cerință esen
țială a relațiilor de. tip nou din- . 
tre țările socialiste, a internațio
nalismului socialist.

„Iată de ce — a subliniat to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român în cuvîntarea rostită la 
recenta adunare populară din 
municipiul Brăila — partidul 
nostru, poporul român își expri
mă solidaritatea deplină ca po
porul frate cehoslovac, cu parti
dul său comunist, fiind convinși 
ca, sub conducerea comuniștilor, 
a conducerii de partid și de stat, 
poporul cehoslovac v« ști să res
pingă orice încercare de a lovi în 
interesele socialismului, orice 
atentat Ia cuceririle sale revolu
ționare, asigurând mersul hotă- 
rît înainte spre victoria deplină 
a socialismului în Cehoslovacia'.

în acest spirit, vă rog să-mi 
permiteți. în încheiere. stimați 
tovarăși, să transmit poporului 
cehoslovac, conducerii sale de 
partid și de stat cele mai fier
binți $i sincere urări de succese 
în activitatea pe care o desfă-

succesele în toate domeniile de 
activitate, care caracterizează 
România socialistă de astăzi, sînt 
privite cu respect și seriozitate 
de întreaga opinie cehoslovacă. 
De asemenea, în Cehoslovacia 
sînt primite cu mare simpatie 
măsurile Partidului Comunist 
Român și ale guvernului roman 
îndreptate spre dezvoltarea și 
aprofundarea democrației socia
liste și atragerea celor mai largi 
mase de oameni ai muncii la 
conducerea problemelor econo
mice, politice și culturale ale 
țării

Și poporul nostru, în cei 20 de 
ani care s-au scurs, a obținut im
portante succese în toate dome
niile vieții sociale, în evoluția 
economică și culturala a țării, în 
consolidarea poziției sale inter
naționale.

Partidul Comunist din Ceho
slovacia, care a reunit sub con
ducerea sa activitatea rodnică a 
muncitorilor, a țăranilor ri inte
lectualității, a dat țării noastre nn 
program ferm de construire a

MAGAZINUL UNIVERSAL AL VERII
„Nou, în acest an — Tîr- 

gul de vara ! Numai între 8 
iulie și 31 august. Unică 
ocazie — la toate noutățile 
sezonului reduceri -de pînă 
Ia 30 la sută". început de 
reportaj publicitar ?

Da — și de ce nu 1 Recla
ma-! sufletul comerțului, 
se , spune adesea. și-ain 
pornit pe urmele ei 
pentru a pătrunde în fiziono
mia „Tîrgului de vară" avînd 
drept ghid interesul care ți-1 
trezește orice noutate. Așa 
că»

bucuria cumpărătoarelor — 
costă numai 44.90 lei (de la 
70 50 lei) ; ..Magnolia" — 64 
lei (de la 91 Iei) iar un deux 
pieces — doar 147 de la 211 
lei.

Apoi : „Unde te duci in 
concediu ?"

— La mare !
— Eu, la munte I
Și imediat, raionul destinat

„BUCUREȘTIUL" IN ZI 
DE TÎRG

Magazinul „București" te 
primește odată cu primele 
raze ale dimineții cu zâmbi
toarei e-i vitrine amenajate în 
stil ..Stop I Privește, infor- 
mează-te și intră să cumperi 
noutățile Tîrgului de vară 
La o asemenea invitație nu 
poți rezista. De altfel valul 
neîntrerupt al cumpărătorilor 
te ia pur și simplu purtîndu- 
te prin tot magazinul.

— Angelica !
— Magnolia I
— Verona 1
— Lintica 1
— Vergi I
— Corina !
— Lizeta I
S-a rătăcit vreo cumpără

toare ? I A ! Nu, nu-i nimic 
îngrijorător — cumpărătoarele 
solicită rochia sau materialul 
pentru rochie care poartă a- 
ceste denumiri. E drept că 
nu-i ușor să te hotărăști ce să 
alegi din cromatismul paste
lat al zecilor de sortimente 
din bumbac și mătase. Toa- 
te-s cochete, modeme. Ro
chița „Angelica" — spre

prietenii noștri că dezvoltarea 
viitoare a socialismului în Ceho
slovacia va fi în continuare legată 
indisolubil de consolidarea și 
lărgirea relațiilor prietenești și 
a alianței cu țările socialiste, ba
zate pe respect reciproc, 
tate în drepturi, neamestec 
treburile interne, respectarea su
veranității de stat și solidaritate 
socialistă. Poporul cehoslovac, 
credincios bogatelor sale tradi
ții revoluționare, nu va permite 
niciodată periclitarea cuceririlor 
sale socialiste, pentru care au dat 
cele mai grele jertfe generații 
întregi de luptători revoluțio
nari. El va îndeplini credincios 
angajamentele sale i 
față de’ aliați, precum 
de întreaga mișcare revoluționa
ră internațională.

Este o doriDță sinceră a parti
dului nostru comunist și a gu- 

’vemului cehoslovac de a îmbo
găți continuu relațiile cu țările 
socialiste, de a le face cît mai 
eficiente și cît mai strânse, res
pectând însă în același timp par
ticularitățile și deosebirile evo
luției în fiecare țară.- .Aceste, le
gături prietenești *ale noastre nu 
sînt pentru noi chestiuni trecă
toare, ale unor considerații tac
tice sau speculații de < . ’ 
ră. ci sînt concluzii logice de
curgând din caracterul socialist i 
al statului nostru, dar și din po
litica burgheză care a dus țara 
noastră la Munchen și spre capi
tulare în fața agresiunii 1 
riște.

Vorbitorul și-a exprimat

I
! concret la timpul viitor ?

Din nou vorbim despre

|| (Urmare din pag. I) 

zona ințeres a participanțUor 
egali- n organizatordor9 interlocu-

■ torul, Stere Dima, secretarul co- 
Imitetului U.T.C. pe combinat, 

care așa cum aveam să mă con
ving, se dovedește un bun cunos- 

Icătotf-al problemelor întreprinde
rii se exprimă nede'cis : „tinerii 
nu împrumută cărți tehnice*...

■
 Simt nevoia unei paranteze. 
Despre utilitatea concursului s-a 
vorbit adeseori. S-au convins și

* 7T i” S3 tovarășii din comitetul U.T.C. de mteruaționale ■ creme cg an hotdrit hnMrea 
3 “ menținerea lui. Cu atît mai 

1 9 oportun, zicem noi, cu cît instala- 
■ M țiile și procesul tehnologic repre- 
3 zintă obiect permanent de studiu, 
■ verigă indispem 

rea rezultatelor 
s-au oprit lucru

I— V c 
mată din

— în < 
lerații tac- ■ 

conjunctu- ■ 
oeâce de- ■

I pentru cet 
totdeauna 

lată-ne
capi-9 
hitle?H

Vorbitorul și-a exprimat apoi ■ 
profunda satisfacție de a putea ■ 

sublinia bilanțul rodnic al trata-■ eeJe » ai aciivna(ii organizației 
t_ K nivelul combinatului. 

i- ■ lipsa de decizie a sec 
| comitetului U.T.fȚ? — repetăm 

8 ci Sune
e I (Urmare din pag. I)

țările de simpatie și de ajutoi ■ 
prietenesc acordat patriei mele ■ 
socialiste și să vă doresc din toa- ■ 
tă HâM noi Si mari succese în ■ ^vtrmu ales, pumna 
dawlun» socufetâ a României ■ ioanele

^revolut. Un prieten i 
_ o dată i' 

__■ n fiăcă
■ sînt atit■ I

cu o mantie —
■ curiei pîlpiitori.
| Brașovul este unul din centrele 

> muzică U- de civilizație industrială ale Ro
șii — ediția ■ mâniei socialiste și această ipos- 
se va desfă- El tază se cunoaște atît în țară, cît 
rmitetului de —. yi în străinătate. Dar ce faimă 
municipiului ■ va putea oare transmite vreoda- 
are cu Con- 9 tă. ca putea duce cu sine peste 
rteior. Comă- _ țări și mări adîncimea clară și 
niunii Tine- 9 misterioasă, secretul vitalității 
,'niunea cm- | glorioase a burgului de sub Tîm- 
r meșteșugă- ^pa? Vor acea, oare, tractoarele

9 și mașinile născute aici, din mîi- 
nceve /a 25 9 nile înfrățite ale românilor, sașilor 
tinerilor so- g p ungurilor ; cor acea, zic, ceva 
i ușoară dtn 9 din siguranța, din maiestatea 

dubttri, 9 vieții istorice a orașului, din sa
de cultură, _ n:Jfatea hâ bătrini ? Imperso- 
cooperatice 9 ruditatea creții mecanice este Ou- 

ferotuă pentru cel cere e resim- 
pt întotdeauna vizita la Brașov 
ca pe o întoarcere intr-un peisaj 
familiar, într-o „patrie spirituală", 
îmi amintesc de prima cisiti pe 
care am făcut-o, in urmă cu 
mulți ani. Brașovului. Atunci «m 
recunoscut crajut el stăruia in 
mine ca o amintire, și de aceea 

mi-am putut spune încă din pri- 
_ ma clipă: acesta este. Mi-a ril- 
g mas dintotdeauna asociat eu 

rigoarea ți forța, cu poezia ce-

tutori de prietenie dintre 
două țări și dorința ca noul Tra
tat să îmbogățească în continu
are regiile dintre cele două 
țări.

Sintem mândri de prietenia 
poporului român, pe care o apre
ciem în mod deosebit și cu toa
tă sinceritatea.

Permitep-cu ca, în încheiere, 
să vâ mulțumesc încă o dată dum
neavoastră tuturor, sâ mulțumesc 
Partidului Comunist Român și 
guvernului Republicii Socialiste 
Romăxa pentru toate mamfes-

verigă indispensabilă în construi- 
r economice. De ce 

»-au oprit lucrurile în faza de do
rință ?

— Cine se ocupă în comi
tet de această problemă ?

— O comisie profesională, for- 
’* 1 tineri ingineri.

... ce constă activitatea a- 
cesteia ?

— Lucrează foarte slab. Mem
brii comisiei nu-și găsesc timp 
pentru ceea ce au de făcut. Și nu 

i este adevărat...
---- ---- obligați fără voia noas

tră, să tragem concluzii. Referitor 
la actul de prezență pe care 
membrii comitetului îl fac în ce 
privește calitatea lor, doar pe ta
belul nominal care exprimă com
ponența organului de conducere 
al activității organizației U.T.C. 
.----------------------------- . Și la 
lipsa de decizie a secretarului 
comitetului
un tânăr bine pregătit, prin urma
re, cu autoritate morală în a-i

obliga să-și ducă la îndeplinire 
obligațiile pe care le au.

Dar poate nu este decît un as
pect singular ? Am în față pro
gramul de activități pe trimes
trul II 1968 al organizației U.T.C, 
din fabrica de celofibră. La capi
tolul probleme profesionale o 
singură acțiune. Titlul ispitește : 
în colaborare cu ziarul „Celulo
za1 o anchetă pe tema „Cum vă 
preocupați de pregătirea profesio
nală* adresată tinerilor mecanici 
și operatori. Termen: 18 iunie 
1968.

— Nu am finalizat-o încă. To
varășa inginer Tudor caie urma 
să se ocupe de ea și-a schimbat 
locul de muncă.

Doar o acțiune și aceea sus
pendată deci.

— Am avut în mai, olimpiada 
strungarilor.

Iată un lucru bun, care a im
pulsionat pregătirea celor 40 de 
tineri strungari participanți. în 
combinat lucrează însă 200 de 
lăcătuși. Despre necesitatea per
fecționării continue a acestora, 
reclamată de importanța întreți
nerii și reparației utilajelor, e 

' de prisos a se vorbi.
— De ce nu ați încercat să-i 

antrenați și pe aceștia pentru 
a-și ridica nivelul de pregătire ?

E mai dificil de organizat. 
Dar o vom face în viitor...

Răspunsul are în vedere pi 
unele condiții obiective, îndeo
sebi legate de instabilitatea pro
gramului de lucru. Dar s-a încer
cat măcar studierea acestor par
ticularități și stabilirea modalită- 
țior corespunzătoare ? Am vedea 
de pildă ca formulă organizato
rică luarea în considerare a for
mațiilor de lucru, impuntnd 
membrilor acestora criterii ferme

de pregătire izvorîte din exigenfe- 
țele operațiilor ce le execută. Are 
vre-un rost să tindem neapărat 
spre cadrul festiv devreme ce a- 
cesta nu conferă nimic suplimen
tar sub aspect calitativ ?

— Nivelul de calificare al u- 
nora dintre tineri (mai ales la ce
lofibră) nu este cel cerut de teh
nicitatea combinatului.

— Nu toate cădrele de între
ținere posedă pregătirea cores
punzătoare lucrărilor ce le au de 
executat.

— La fabrica de celofibră exis
tă încă fluctuație.

— Tehnologul ar trebui obiș
nuit să-și curețe singur mașina.

Problemele au fost sesizate 
realist și cu rapiditate. Ochiul 
s-a format în depistarea lor. 
Simpla lectură le recomandă a fi 
incluse în unghiul de prelucrare 
a celor ce au obligația de a con
tribui la mărirea aportului tineri
lor la îndeplinirea sarcinilor de 
producție. Este normal să le în
dreptăm atenției cu șansa de a fi 
aplicate, cu eficiența necesară, 
considerind neavenită orice tără
gănare, tendința de a minimaliza 
importanța negativă a timpului 
care se scurge fără a se întreprin
de nimic, sau aproape nimic. Su- 
punînd discuției comitetelor mu
nicipal și județean ale U.T.C. 
Brăila situația întîlnită la C.F.A. 
credem că aducem astfel la su
prafață un subiect de deosebită 
actualitate privind organizațiile 
U.T.C. din unitățile industriale : 
fixarea în prezent a concretului 
activităților propuse, legate indi
solubil de eficiența lor, reflectată 
pe ecranul realizărilor economice 
ale întreprinderii, șantierului, coo
perativei meșteșugărești respec
tive.

tul de aur

INFORMAȚII

țoasă a finutei. El are întotdea
una ultimul cuvînt, pi prețuiește 
duelurile verbale ți in general 
cucintul ales, purtîndu-se ca un 

” unui secol
______ ,_____ mi-a vorbit 
o dată despre frumusețea morală 
‘ia românilor, spunînd că 

__ ___f de minunați incit noap
tea, cind ies pe plaiuri, strălu
cesc sub luna ca licuricii. Țara 
Bîrsei pi Brașovul sînt acoperite 
cu o mantie strălucitoare de li-

VICTORIE LA „VICTORLV

Ultim popas. Parterul e un 
du-te-vino. Lifturile se vă
desc neîncăpătoare în fața 
fluxului de cumpărători. Toa
te categoriile de vîrstă — de 
la copilași (în scutece, căru
cioare și în lecticile ocroti
toare ale brațelor), adoles
cenți, tineri și pînă la cei că-

0 călătorie autentică și de anticipație în

TÎRGUL DE VARA“
EDIȚIA 1968

l

che a tîmplelor împădurite care 
o străjuiesc, cu limba dulce a 
mamei și cu aceea puternică pe 
cate am învățat s-o iubesc mai 
târziu.

O notă particulară a Brașovu
lui în contextul orașelor indus
triale este liniștea învăluitoare a 
străzilor și nopților sale. Solem
nitatea neobișnuită a înfățișării 
sale încorporează această liniște 
ca pe o dimensiune majoră. Ea 
conferă frunții mărețe și palide 
a burgului o aură de înțelept ră
săritean, dominator și calm pe 
un meridian de intensă civiliza
ție.

De cîțiva ani, călătorul intră 
în Brașov pe poarta cea mave a 
cetății, în acordurile unui pian 
care oficiază triumfal Concertul 
Imperial de Beethowen. Nu poți 

. să pășești sub zidurile hătrîne, 
să încerci o tentativă de pătrun
dere în nucetul de mister al o- 
rașulut, dacă auzul interior nu 
vuiește de tumultul muzicii 
beethoveniene, dăruită lumii de 
Radu Lupu. Acest fiu al Bra
șovului, este poate cel mai legat 
de natura muzicală a orașului. A 
fost dat ca rezonanță amplă a 
munților și a pădurilor din jur, 
ca uriașul clopot mut al orașu
lui cu maluri de legendă să am
plifice în vremurile de azi un 
sunet de aur. Este Radu Lupu, 
băiatul serios, prețuind cuvîntul 
ca pe o sonată, interpretîndu-l 
grav, încărcat de toată puterea 
copleșitoare a spiritului omenesc. 
Cunoscindu-l, am înțeles poate 
unul din secretele artei sale : în
crederea în măreția și adîncimea

imponderabilă a limbajului. Am 
crezut întotdeauna că muzica 
este un limbaj sublimat, o disti
lare a elementului său spiritual, 
întîlnirea cu Radu Lupu mi-a 
confirmat această intuiție. Cit 
este însă de integrat in real 
acest artist! Frămintat de toate 
problemele implicate în profe
siunea sa, de viața obștei inter- 
preților, de condiția lor socială. 
Vorbind despre succesele sale, 
este bucuros să remarce mai ales 
ceea ce datorează profesorilor 
săi, pianistului Gheorghe Halnwș 
în primul rind, pe care mă bucur 
să-l pot omagia în aceste rîn- 
duri pentru marile sale virtuți 
de interpret ți de pedagog, cu 
emoția cu care mă bucuram in 
anii studenției de vestea unui re
cital din Bach în sala mică a 
Casei Universitarilor din Cluj, 
regretînd că nu întâlnesc mai des 
numele său pe afișele sălilor de 
concert.

Radu Lupi* m-a impresionat 
cu orgoliul său de a afirma că 
în România există la ora actuală 
o întreagă pleiadă de tineri in
terpret la fel de talentați și da 
evoluați in măiestrie. Un altruism 
structural emană din toată ființa 
sa, calitate rată, pe care se cu
vine să o prețuim ca atare. Aș 
putea să afirm că, pentru Radu 
Lupu, evoluția colegilor săi este 
la fel de importantă ca ți pro
priile sale izbinzi. >

Brașovul va rămtne pentru 
mine scăldat în muzica pură a 
acestei remarcabile personalități 
din tânăra generație.

PLOPII ORAȘULUI

vacanței se grăbește să-și 
etaleze „trufandale* la preț 
redus : costume, bluze, rochii 
de plajă, halate de baie etc.

Fac calculul minimului ne
cesar unei cumpărătoare care 
ar pleca la mare : o rochie 
ușoară, o bluză de plajă, un 
costum și un halat de baie. 
Numai eu o săptămînă. înain
te ar fi costat-o cu 124 lei 
mai mult decît acum. Iar u- 
nui bărbat, pentru a-și pe
trece concediul la munte, 
n-ar trebui să-i lipsească un 
costum, o pereche de panta
loni și un impermeabil din 
tercot, mai ales că poate e- 
conomisiți în jur de 330 lei. 
Or, ca să economisești peste

ca 
la 
Ia

cu

(rețineți, într-o săptămînă 
reduceri de pînă la 30 
sută) de la 16 000 lei 
34 000.

Stau de vorbă la ieșire
doi cooperatori, soț și soție, 
din comuna Grădiștea — 
cumpăraseră 2 bluzițe pen
tru copii, un bluzon și două 
fuste de tergal. Amîndoi îmi 
arată satisfăcuți cumpărătu
rile : economisiseră 200 de 
de lei. Și mai aveau de cum
părat atîtea și atâtea...

TÎRG DE VARĂ 
LA „PAPAGAL*

Sub această emblemă pusă 
la vedere — cunoscutul ma

realizat peste 1 500 000 lei, de 
la începutul lunii, cu alte cu
vinte, peste 122 000 lei pe 
zi, față de cei 90 000 lei pe 
zi dinaintea reducerilor).

Uimind cursul Lipscanilor, 
în ambianța zecilor de maga
zine, rînd pe rind îți apar din 
ambele laturi ale Corso-ului 
comercial: Căprioara, Bum
bacul, Borangicul, Macul ro
șu. nume cu atît mai sugesti
ve, cu cît marea afluență a 
cumpărătorilor le-a dublat 
desfacerea mărfurilor în ul
tima săptămînă.

rora le râd la Umple ghioceii 
vîrstei sînt prezente în aceas
tă imensă ceremonie în care 
se împletesc dorințe, preferin
țe. măsuri, talii, culori, mode 
și modele.

De la 200 la 400, la 600, 
la ” 900 de bonuri înregistrate 
în prima jumătate a zilei, co
respunzător numărului de so
licitant ai mărfurilor raioa
nelor de textile, bumbac, mă
tase și confecții.

— Rezultatul ? într-o săp
tămână (de la 8 la- 15 iulie) 
s-a realizat o desfacere de 
peste 1000 000 lei, iar vân
zarea continuă, cerințele cum-

părătorilor crescând odată ca 
numărul și diversitatea gustu
rilor lor.

Iată deci o arteră, o celulă 
vie a uriașului Tîrg de vară
— 1968. care cuprinde. în 
afara acestora. complexele 
comerciale din zona Gării de 
Nord. Calea Griviței. Oboru
lui. Piața Unirii și atitea al
tele a căror enumerare nu 
mai e necesară.

Peste tot în toate magazi
nele, în discuții pe stradă. în 
tramvaie, pe peroanele gări
lor această acțiune comer
cială — Tîrgul de vară-1968
— se bucură de un larg in
teres cetățenesc, acest interes 
fiind în directă legătură cu 
excepționalele înlesniri acor
date tuturor categoriilor 
cumpărători, 
sortimentele 
avantajoase.

Trăsătura definitorie de 
pînă acum a ,.Tîrgului de 
vara* o constituie, în primul 
rind, oportunitatea sa. redu
cerile prețurilor mărfurilor 
curente contractate special 
pentru sezonul de vară 
lărgirea gamei mărfurilor Ia 
care s-au aplicat reducerile. 
Majoritatea sortimentelor: 
textile, confecții pentru băr
bați. femei și copii destinate 
sezonului, vacanței. în special
— constituind-o cele recent 
contractate (în trimestrul II).

Impuls dat comerțului, ri
dicării eficienței sale econo- 

• mice și comerciale, în de
plin acord cu satisfacerea ce
rințelor crescînde, gusturilor 
și preferințelor cumpărători
lor.

Tîrgul de vară ediția 1968 
dovedește — după, o scurtă 
perioadă de la organizarea 
sa — o inspirată și ingenioasă 
inițiativă, demnă de-a fi 
început de serie și 
o consacrare pentru

(Urmare din pag,. 1) 

după cite notam la început, un 
temperament și un caracter so
cial. A îngădui, a crește plopul, 
material și simbolic, lingă trac
torul — esențialmente util — în
semnează a iubi frumosul, luat 
uneori ca util, chiar prin simpla 
sa existență.

Plopii Brașovului freamătă, 
cel puțin pentru mine, real dar 
semnificativ; văd ân cultivarea, 
în educarea acestor copaci măr
turia efortului uriaș pe care îl 
face colectivitatea de a sustrage 
spiritele din orbita unui utili
tarism excesiv, din blocajul ma
șinilor, din rigiditatea urbei.

Plopii Brașovului — ea ai în
tregii țări bîrsene — sînt respi
rația firească a unei naturi care 
prin civilizație încearcă o tenta
tivă de a-și găsi și de a-și con
templa-esența nu de a o parași.

Pe stema unui oraș modern, 
dedat industriei, prezența plopi
lor reconfortează orice spirit 
care se caută.

Nerodnici, neumbroși, aflați 
tot timpul pe drumuri, plopii au 
un alt rost — ei există.

Să întârziem o secundă 
inimaginabilul lor* freamăt. 
Io sus, între frunzele lor 
voase, se reculege lumina.

sub
Aco-
ner-

de
ținând de sezon, 
și de prețurile (Ut mare din pag. I)

ION

un 
a deveni 
viitor.

LUCA

nificație comună: munca, 
intelectuală sau fizică, re
clamă etica perseverenței 
și dăruirii spre a se putea 
realiza. Asta o știu bine 
Nicu Ștefan, Constantin 
Dud, Gheorghe Pop, Mir
cea Bizău, Vasile Ahnaș, 
toți cei prezenți pe șantie
rul tineretului de la Ineu.

După o zi de muncă, la 
baraj, studenții (erau in a 
treia seară de la sosirea in 
Ineu) au încropit o întru
nire tovărășească. A apă
rut un magnetofon. în sala 
cantinei, studenții dan
sează cu fetele care, invin- 
gîndu-și timiditatea, au 
răspuns invitației.

Timpul se scurge plăcut, 
lumea discută, petrece și se 
amuză ascultînd melodiile 
nostalgice ale magnetdfo- 
nului.

Venirea la Ineu e și un 
prilej de a stabili contacte 
cu viitorii colegi, elevii de 
astăzi ai liceului din loca
litate. Deși abia trecuți de 
pragul balieiei. tinerii de 
pe șantier îți vor împărtăși

lalea Crișului
primele impresii din viața 
studențească, imagini păs
trate din zilele de cursuri, 
din laboratoare, de pe co
ridoarele institutului, de pe 
stradă, intr-un cuvînt acel 
ceva inefabil pe care l-a 
cîștigat conștiința lor, plu
sul de personalitate pe care 
îl asimilează omul cind 
pornește hotărit în căuta
rea unui drum, a celui mai 
potrivit drum în viață.

Perioada muncii volunta
re patriotice se încheie pe 
20 iulie. în ziua următoare, 
Tîrgul de fete de pe mun
tele Găina va atrage nu
meroși vizitatori. Comitetul 
orășenesc Ineu al U.T.C. va 
organiza pentru studenții 
de pe șantierul tineretului 
o excursie la tradiționalul 
tîrg, binemeritată încheie
re a unei activități care i-a 
solicitat din plin.

Plecînd in vacanță, unii 
spre Cîmpia Banatului, 
alții către dealurile Olte
niei, tinerii bronzați de 
soare vor duce amintirile 
noi ale unei existențe pe 
care, peste cîțiva ani nu
mai, o vor descoperi sub 
întreaga ei dimensiune.

I
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SEARĂ FESTIVĂ LA PRAGA CON
SACRATĂ ANIVERSĂRII TRATA

TULUI R0MÂN0CEH0SL0 VAC

Cuvîntarea lui A. Dubcek j

la posturile de televiziune

PRAGA 18 — Corespondentul 
Agerpres, Eugen Ionescu, trans
mite : Cu prilejul celei de-a 20-a 
aniversări a semnării Tratatului 
de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Socialistă Cehoslovacă. Comitetul 
Central al Frontului Național a 
organizat joi, în sala Casei Cen
trale de cultură a lucrătorilor din 
transporturi și telecomunicații din 
Praga, o seară festivă. Au parti
cipat O. Cernik, președintele gu
vernului R. S. Cehoslovace, C. 
Cisar și J. Lenart, secretari ai 
C.C. al P. C. din Cehoslovacia,

J. Hajek, ministrul afacerilor ex
terne și alți conducători de partid 
și de stat cehoslovaci, oameni de 
cultură și artă din capitala 
Cehoslovaciei, reprezentanți ai 
numeroase instituții centrale și 
întreprinderi pragheze, membri 
ai corpului diplomatic acreditați 
la Praga, ziariști. *Au fost prezenți 
membri ai ambasadei și ai agen
ției economice române la Praga.

A luat cuvîntul Fr. Vlasak, mi
nistrul planificării economiei na
ționale a R. S. Cehoslovace care 
a spus, printre altele :

în decursul celor aproape două 
decenii care se împlinesc de la

„Pentru respectarea dreptului 
poporului R. S. Cehoslovace 
la dezvoltare independentă" 

/ I*

Rezoluția Plenarei C. C. al U. C. I.

BELGRAD 18 (Agerpres) — 
Agenția Taniug anunță că la în
cheierea plenarei C.C. al U.C.I. 
a fost aprobată o Rezoluție, în ca
drul căreia, după ce sînt anali
zate probleme interne de partid 
și unele probleme economice, se 
subliniază următoarea poziție a 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia. față de evoluția situației 
politice din Republica Socialistă 
Cehoslovacă.

„C.C. al U.C.I. a fost de acord 
cu sprijinul acordat Partidului 
Comunist din Cehoslovacia și ac
tualei sale conduceri de către 
Prezidiul și Comitetul Executiv 
al U.C.I., considerînd că schim
bările însemnate din R.S. Ceho
slovacă sînt. înainte- de toate, 
expresia necesității obiective a 
consolidării și dezvoltării în con
tinuam a relațiilor sociale socia
liste. Uniunea Comuniștilor este 
de părere că clasa muncitoare și 
partidul ei comunist, precum și 
celelalte forțe socialiste și pro
gresiste din R.S. Cehoslovacă 
sînt singurele chemate să apre
cieze situația din țara lor și să 
soluționeze problemele acumu
late de-a lungul anilor. Ele cu
nosc cel mai bine condițiile, ne

cesitățile și posibilitățile din țara 
lor. Comitetul Central este ferm 
convins că clasa muncitoare și 
forțele progresiste ale R.S. Ceho
slovace sînt suficient de puter
nice pentru a face față tuturor 
încercărilor de amenințare a cu
ceririlor socialismului și a dez
voltării socialiste în viitor.

U.C.I. se pronunță pentru res
pectarea dreptului clasei munci
toare <i poporului R. S. Ceho
slovace la dezvoltarea indepen
dentă, pentru acordarea încrede
ri și sprijinului deplin 
pentru P. C. din Cehoslovacia, 
pentru actuala sa conducere și 
toate forțele socialiste din R S. 
Cehoslovaca.

C.C. al U.C.I. apreciază că ori
ce acțiune din afară, care ar în
semna un amestec și o încercare 
de limitare a independenței P.G 
din Cehoslovacia și de amenința
re sub orice formă a suveranită
ții R. S. Cehoslovace, ar avea 
consecințe grave asupra dez^. of
tării socialismului în R. S. Ceho
slovacă și în lume. Orice astfel 
de acțiune ar însemna un spri
jin acordat forțelor conservatoare 
și reacționare din Cehoslovacia și 
din altă parte.

Partidele comuniste din Italia, 
Austria și Marea Britanie iși reafirmă
snlidaritatea cu P. C. din Cehoslovacia

ROMA 18 — Corespondentul 
Agerpres, N. Puicea, transmite : 
Un comunicat publicat la Rorna 
anunță că Direcțiunea Partidu
lui Comunist Italian, s-a întrunit 
la 17 iulie pentru a examina — 
în lumina recentelor evenimente, 
a știrilor primite și a raportului 
prezentat de tovarășii Giancarlo 
Pajetta și Carlo Galluzzi asupra 
convorbirilor avute la Moscova cu 
conducătorii P.C.U.S. — evoluția 
procesului de reînnoire democia- 
tică a societății socialiste din 
Cehoslovacia și diferitele apre
cieri care au fost făcute în pri
vință acestor evenimente.

„Direcțiunea P.C.I., se spune în 
comunicat, consideră 'de datoria 
sa să-și reafirme solidaritatea, 
manifestată deja în cursul ulti
melor luni, cu procesul de reîn
noire democratică a societății so
cialiste cehoslovace. Conducerea 
Partidului Comunist Italian iși 
reafirmă încrederea în acțiunea 
întreprinsă de Partidul Comunist 
Cehoslovac pentru a duce mai 
departe procesul de reînnoi ie în 
cadrul partidului și în relațiile 
dintre partid, stat și masele largi 
populare pentru a consolida, în 
cursul acestui proces, bazele so
cialiste ale societății cehoslovace, 
rolul conducător al comuniștilor, 
democrația socialistă, relațiile de 
colaborare și alianță cu alte țări 
socialiste, de colaborare frățească 
cu partidele comuniste și cu toa
te forțele progresiste, antiimperia- 
liste și iubitoare de pace. Direc
țiunea Partidului Comunist Ita
lian este convinsă că înțelegerea 
și sprijinul flățesc și plin de în
credere al altor partide comunis
te poate constitui o contribuție 
serioasă la efortul Partidului Co
munist Cehoslovac de combatere 
a pericolelor care apar în cursul 
acestui proces de reînnoire".

Comunicatul subliniază că, 
după părerea Direcțiunii P. C. 
Italian, deosebirile de vederi care 
s-au manifestat în aprecierea pro
cesului de reînnoire democratică* 
din Cehoslovacia trebuie depășită 
prin discuții, fie bilaterale, fie 
multilaterale, organizate de co
mun acord care să plece de la 
premisa că unitatea mișcării co
muniste internaționale, în condi
țiile actuale de diversitate, devi
ne mai eficace atunci cînd se ba
zează pe autonomia și indepen
dența fiecărui partid. Autonomia 
fiecărui partid înseamnă și tre
buie să însemne respectarea de

plină a principiului neamestecu
lui unuia sau a mai multor parti
de în viața internă a altor 
partide.

★
LONDRA 18 (Agerpres). — 

John Gollan, secretarul general al 
Partidului Comunist din Marea 
Britanie, a declarat la 18 iulie : 
Noi am primit favorabil eveni
mentele constructive care au 
avut loc în Cehoslovacia, deoaie- 
ce apreciem că ele pot .căpăta o 
mare importanță pentru socialism 
și de aceea ne-am exprimat soli
daritatea noastră pentru acțiunea 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia. „Atitudinea noastră este 
întemeiată pe principiul că fie
care partid comunist și fiecare 
țară socialistă sînt suverane să 
adopte propriile lor hotărîri pri
vând prefacerile ce trebuie să 
intervină în tara lor, fără ames
tec străin. Sîntem convinși că 
Partidul Comunist din Ceho
slovacia și clasa muncitoare ceho
slovacă sînt în măsură să învingă 
acele primejdii asupra cărora au 
atras chiar ei atenția. Comuniștii 
cehoslovaci și poporul cehoslovac 
sînt aceia care pot să-și rezolve 
propriile lor probleme. Nimeni nu 
poate să facă acest lucru pentru 
ei".

*
VIENA 18 (Agerpres). — In

tr-un interviu acordat ziarului 
„VOLKSSTIMME", Friedl Fum- 
berg și Franz West, membri ai 
Biroului Politic al C.C. al P. C. 
din Austria, care au făcut o vi
zită în R. S. Cehoslovacă, au de
clarat că în timpul vizitei >au ajuns 
la concluzia că „conducerea 
partidului frate cehoslovac este pe 
deplin hotărîtă să continue pe 
calea dezvoltării pe mai departe 
a democrației socialiste, cale 
care, după cum se știe, a fost 
apreciată și salutată chiar de la 
început de Partidul Comunist din 
Austria".

Deși pe această cale, au spus 
ei, există unele obstacole, acestea 
pot fi depășite în cadrul unui 
schimb de păreri ce se poate des
fășura cu succes numai în inte
riorul țării ; amestecul din afară 
nu poate decît să îngreuneze și 
să complice situația. De aceea, se 
arată în continuare în interviu — 
ne menținem părerea că mișca
rea comunistă internațională are 
obligația morală să sprijine con
ducerea Partidului Comunist din 
Cehoslovacia.

încheierea acestui Tratat, noi am 
depus împreună mari eforturi 
pentru dezvoltarea cît mai mare 
a colaborării reciproc utile în do
meniul politic, economic, tehni- 
co-științific și cultural.

în continuare vorbitorul a su
bliniat perspectivele de viitor ale 
lărgirii relațiilor dintre cele două 
țări în cele mai diverse domenii.

După ce a subliniat principiile 
politicii externe a R. S. Ceho
slovace, vorbitorul a spus în în
cheiere :

Poporul ceh și slovac prețuiesc 
în mod nemărginit deplina înțe
legere și sprijinul poporului ro
mân și al Partidului Comunist Ro
mân pentru actuala evoluție -bn 
țara noastră. Apreciem pe deplin 
manifestările de înțelegere, în
credere și simpatie din cuvântări
le conducătorilor români și din 
presa română. Procesul de renaș
tere de la noi este apreciat de 
către tovarășii români ca fiind în 
folosul socialismului, îh folosul în
tregii mișcări munictorești inter
naționale, în folosul dezvoltării 
mai departe a relațiilor dintre ță
rile socialiste, folositor și pentru 
dezvoltarea ulterioară a colaboră
rii noastre multilaterale, apreciem 
foarte mult faptul că Partidul 
Comunist Român a manifestat în
credere deplină în capacitatea 
P.C.C. de a rezolva problemele 
legate de dezvoltarea ulterioară 
a societății noastre socialiste

Această poziție a poporului 
român și a Partidului Comunist 
Român . confirmă că prietenia 
tradițională dintre popoarele țâ
rilor noastre se manifestă pe de
plin în etapa actuală și sîntem 
convinși că aceasta'prietenie, a- 
ceste legături frățești vor fi din 
nou reafirmate prin semnarea 
unui nou tratat de alianță in cel 
mai scurt timp.

In cuvântarea sa. Ion Obrado- 
vici. ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al României in 
Cehes’ov acia a spus :

Prietenia tradițională dintre 
popoarele noastre cu râcL- 
cxru adinei in istona ceto? 
doua țăii, a fost pecedmU 
prin slr.2e»e vărsat in ceaun. de 
ostași români împreună cu pa-, 
trioții cehi și slovaci. alături de 
armata sovietică, în lupta împo
triva fascismului. Consfințind le
găturile de strinsă prietenie sta
tornicite de-a lungul secolelor. 
Tratatul româno-cenoslovac a 
constituit, totodată, expresia ho- 
tărîrii popoarelor noastre de a 
făuri, în condițiile construirii 
noii societăți i relații de colabo
rare și întrajutorare frățească, de 
stimă și încredere reciprocă.

Ambasadorul român s-a refe
rit apoi pe larg la dezvoltarea 
cooperării prietenești, în toate 
domeniile, între cele două țări.

Sîntem convinși că noul Tra
tat de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală dintre R. S. 
România și R S. Cehoslovacă va 
marca un moment important în 
întărirea prieteniei tradiționale 
româno-cehoslovace.

Poporul român, a spus apoi 
vorbitorul, urmărește cu viu* in
teres și cu sentimente de fră
țească solidaritate procesul de 
perfecționare a vieții sociale și 
de dezvoltare a democrației so
cialiste, inițiat și condus de 
Partidul Comunist din Ceho
slovacia.

încrederea deplină în maturi
tatea și conștiința revoluționară 
a clasei muncitoare, a popoarelor 
țărilor socialiste frățești, în forța 
politico-organizatoricâ a partide
lor comuniste. în capacitatea lor 
de a asigura conducerea activi
tății de perfecționare a noii 
orînduiri sociale constituie, dună 
convingerea fermă a Partidului 
Comunist Român, o cerință esen
țială a solidarității internaționa
liste.

Vorbitorul a exprimat convin
gerea Partidului Comunist Ro
mân și a guvernului că România 
și Cehoslovacia — două verigi 
trainice ale sistemului mondial 
socialist — vor fi mereu alături, 
adueîndu-și contribuția la întări
rea coeziunii și unității țărilor 
socialiste, a întregului front an- 
tiimperialist, pentru pace și cola
borare între țoale popoarele 
lumii.

PRAGA 18 (Agerpres). — A- 
genția C.T.K. anunță că joi seara 
Alexander Dubcek, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
a rostit o cuvîntare la posturile 
de televiziune cehoslovace. „Sîn
tem plini de hotărîre să continu
ăm politica pe care am în
ceput s-o înfăptuim după Ple
nara din ianuarie, politică dorită 
și sprijinită de popoarele ceh și 
slovac, a declarat Alexander 
Dubcek.

Ne bucurăm că activitatea 
partidului a concentrat asupra sa 
o atenție atît de mare din partea 
opiniei publice. Vedem în aceas
ta o obligație ca desfășurarea 
lucrărilor și hoțărîrile Congresu
lui al XIV-lea extraordinar al 
P.C.C. să fie apropiate poporului 
și să corespundă năzuințelor lui.

Am contat pe sprijinul vostru 
și contăm și pe viitor pe acest 
sprijin. Primim scrisori și tele
grame în care se exprimă acor
dul față de poziția noastră și se 
dau asigurări de sprijin condu
cerii partidului. Am primit sar
cina de a vă mulțumi pentru 
aceste manifestări spontane de 
aprobare și fac acest lucru cu 
bucurie.

După mulți ani, în țara noas
tră, a fost creată o atmosferă în 
care fiecare cetățean poate, în 
mod public și fără teamă, să-și 
exprime fățiș și cu demnitate pă
rerea sa. să verifice astfel că 
opera de construire a socialis
mului și cauzei acestei țări sînt 
cauza sa.

Printr-o politică deschisă și 
cinstită, pe calea înlăturării re
ziduurilor trecutului, partidul nos
tru cucerește treptat încrederea 
care a fost serios zdruncinată. 
Declarăm deschis — liniștit, dar 
cu hotărîre — că nu ne vom 
abate cîtuși de puțin de la prin
cipiul pe care l-am enunțat 
în programul de acțiune și l-am 
reafirmat în poziția Prezidiu
lui C.C. al P. C. din Ceho
slovacia. Partidul Comunist se 
bizuie pe sprijinul liber con
simțit al poporului ; el iși 
înfăptuiește rolul conducător 
nu prin aceea că domină socie
tatea. d pentru că servește cu 
credință dezvoltarea socialistă H- 
beră si progresistă a acesteia.

A dezvoha socialismul într-o 
societate tberâ. profund umană 
și care are o orientare modernă 
— este o mare sarcină patriotică 
și totodată o îndatorire interna
tionalists a noastră față de miș
carea comunistă internațională. 
Fidelitatea față de principiile in
ternaționalismului proletar ne de
termină să nu ne abatem cu nid 
un pas de la calea pe care am 
pășit in ianuarie.

Soarta socialismului se află la 
noi în mîini bune, căci acestea 
sînt mîinîie poporului Dostru.

Lupta îndelungată pentru ființa 
noastră națională, iar apoi pentru 
existența de stat a Cehoslovaciei, 
aici la răscrucea istoriei Europei, 
l-a înarmat cu experiență și dir- 
zenie, căre nu au fost înfrînte de 
nici o asuprire.

In tot cursul existenței parti
dului nostru, nu am oferit nici 
odată nici un prilej să se nutreas
că îndoiala în ceea ce privește fi
delitatea noastră față de cauza 
internaționalismului, idealurile co
muniste și mișcarea muncitoreas
că internațională.

Astăzi conducerea partidului 
nostru, organele lui alese în mod 
democratic, membrii de partid, 
precum și opinia publică și re
prezentanții ei, se conving că la 
noi a avut loc o cotitură spre 
mai bine, că socialismul capătă o 
înfățișare apropiată tuturor, că el 
se consolidează și prinde rădă
cini adînci.

Sîntem bucuroși că în afară de 
temerile față de calea pe care am 
început să pășim noi, numeroase 
partide frățești ne exprimă soli
daritatea și sprijinul loț, Le sîn
tem recunoscători pentru aceas
ta. Vrem să le asigurăm că nu 
intenționăm să creăm modele sau 
rețete pentru alții. Prin aceasta • 
am nega particularitățile noastre 
specifice.

Pentru noi este vorba ca socia
lismul să . prindă rădăcini trainice 
în solul patriei noastre. Noi hotă- 
rîm în mod independent, din 
propriul nostru punct de vedere, 
cele mai potrivite căi de construi
re a socialismului, cele mai adec
vate modele ale vieții noastre so
cialiste. •

Poporul nu va permite reîn
toarcerea la perioada anterioară 
lui ianuarie, a subliniat A. Dub
cek. Calea noastră nu va fi ușoa
ră. Veți fi cu siguranță de acord 
cu mine, stimați telespectatori, 
cînd spun că democrația înseam
nă o ciocnire de păreri. Dar de
mocrația înseamnă, de asemenea, 
o disciplină cetățenească conștien
tă, care cere din partea tuturor 
cetățenilor înțelepciune de stat. 
Dramatizarea inutilă a neînțele
gerilor ivite sau ațițarea oarbă a 
pasiunilor nu ar aduce folos nici 
alianțelor noastre prietenești, nici 
activității noastre viitoare.

Conducerea partidului și gu
vernul țârii noastre au nevoie 
acum, mai mult deal oricând, de 
sprijinul vostru al tuturor, cetă
țeni ai Republicii Socialiste Cebo- ‘ 
slovace. Sprijinul și încrederea i 
voastră, hotărîrea și judecata 
voastră să fie demne de acest 
moment de răspundere, să cores
pundă marilor tradiții democrati
ce ale patriei noastre socialiste 
comune — a spus în încheiere 
primul secretar al C.C. al P. C. 
din Cehoslovacia.

Sprijin deplin față de

politica P. C. din Cehoslovacia
PRAGA 18 (Agerpres’. — A- 

genția C.T.K. anunță că în ziua 
de 18 iulie, au avut loc ședințe 
ale Prezidiului Adunării Naționa
le a R. S. Cehoslovace, Prezidiu 
lui C.C. al Frontului Național, 
Consiliului Central al Sindicate
lor, Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Slova
cia și o reuniune a Guvernului 
R. S. Cehoslovace, în cadrul că
rora au fost discutate concluziile 
care decurg din scrisoarea adre
sată Comitetului Central al P. C. 
din Cehoslovacia de reprezentan
ții a cinci țări socialiste întruniți 
la Varșovia.

Forurile conducătoare ale or
ganelor de stat și conducerea or
ganizațiilor politice enumerate 
mai sus și-au exprimat acordul 
deplin cu poziția adoptată de 
Prezidiul C.C. al Partidului Co
munist din Cehoslovacia față de 
scrisoarea primită de la partici- 
panții la întîlnirea de la Varșo
via.

BRATISLAVA 18 (Agerpres). — 
într-o rezoluție adresată C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, partici-

panții la adunarea activului de 
partid, al sindicatelor, Uniunii Ti
neretului Cehoslovac și ai direc
ției uzinei „Biotika" din Slo- 
venska-Lubka se arată că sub 
nou2 conducere a Partidului co
munist și a statului „Evoluția 
democratică din Cehoslovacia se 
desfășoară de la bun început cu 
succes și în mod pașnic. Munci
torii uzinei „Biotika" își exprimă 
sprijinul deplin fața de poziția 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia în 
ceea ce privește cele cinci scri
sori ale partidelor comuniste fră
țești și de întîlnirea reprezentan
ților acestora de la Varșovia. Re
zoluția menționează că muncitorii 
uzinei nu sînt de acord cu ten
dințele unor țări și partidp comu
niste frățești de a exercita presiuni 
și de a se amesteca în treburile 
interne ale Cehoslovaciei. „Ne 
provoacă un sentiment de nedu
merire informarea nejustă a popu
lației unor țări socialiste frățești 
despre actuala situație din Ceho
slovacia. Știrile cu privire la o 
pretinsă revenire spre capitalism 
le considerăm născocite cu pre
meditare", subliniază în încheiere 
rezoluția.
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Memorandumul 
M. A. 1. 

al R. D. Vietnam
HANOI 18 (Agerpres.) — Mi

nistrul Afacerilor Externe al R. 
D. Vietnam a dat publicității un 
memorandum cu prilejul celei 
de-a 14-a aniversări a semnării 
acordurilor de la Geneva din 
1954 cu privire la Vietnam. După 
ce amintește că, cu 14 ani in 
urmă, acordurile de la Geneva au 
consființit drepturile naționale 
fundamentale ate poporului viet
namez — independență, suvera
nitate, unitate și integritate teri
torială — memorandumul citează 
declarația făcută de reprezentan
tul S.U.A. la Geneva prin care 
Statele Unite se angajau să res
pecte acordurile și să se abțină 
de la a recurge la amenințarea 
sau folosirea forței. Cu toate a- 
cestea — se spline in memoran
dum — timp de peste zece ani 
S.U.A. au contestat și încălcat a- 
cordurile de la Geneva.

In continuare în memoran
dum se arată că în cursul istoriei 
sale milenare Vietnamul a fost o 
țară unită iar poporul vietnamez 
o singură națiune. Acordurile de 
la Geneva au consacrat unitatea 
Vietnamului. Împărțirea 1 Vietna
mului în două zone separate de 
o zonă demilitarizată și o linie de 
demarcație militară la paralela 17 
nu a avut decît un caracter tem
porar și scopul de a separa for
țele armatei populare din Viet
nam de corpurile expediționarg 
franceze, pentru a permite aces
tora din urmă să se retragă.

Ca atare, linia de demarcație 
militară este o linie provizorie și 
nu poate fi în nici un fel inter
pretată ca o linie politică sau te
ritorială. S.U.A. recunosc acordu
rile de la Geneva „drept bază" 
dar nu consideră ca document 
principal decît acordul cu privi
re la încetarea ostilităților și, vor
bind despre aceasta, se referă la 
statutul zonei demilitarizate fără 
să amintească clauzele care in
terzic. introducerea de trupe stră
ine și stabilirea de baze străine în 
Vietnam, se menționează în me
morandum.

Memorandumul subliniază apoi 
că Statele Unite au introdus uni
tăți militare în Vietnamul de sud 
ți au întreprins bombardamente 
navale ți aeriene împotriva R. D. 
Vietnam. Dispuriind de o forță cu 
un efectiv de 1200 000 de sol
dați, dintre care 530000 ameri
cani, ți o importantă forță nava
lă și aeriană, americanii duc în 
Vietnam cel mai barbar război de 
agresiune din istoria umanității.

Situația din ultimii 14 ani a de
monstrat că S.U.A. sînt ug’eso- 
rul în Vietnam și sabotorul acor
durilor de la Geneva din 1954, 
iar poporul vietnamez este victi
ma agresiunii și luptă pentru in- 
f rin ger ea agresorilor și apărarea 
principiilor fundamentale ale a- 
cestor acorduri. Viața a demon
strat că poziția în patru puncte 
a guvernului R. D. Vietnam este 
baza unei soluții politice corecte 
a problemei vietnameze deoare
ce ea este conformă principiilor 
acordurilor de la Geneva și spiri
tului programului politic al F.N.E. 
din Vietnamul de sud și realită
ții situației actuale din Vietnam. 
S.U-A. au încercat să lichideze «i- 
cordurile de la Geneva însă au 
eșuat în fața luptei poporului 
vietnamez și a popoarelor din lu
mea întreagă.

SITUAȚIA din Irak după la
tura de stat organizată în noap
tea de 16 spre 17 iulie— relatea
ză corespondentul de la Bagdad 
al agenției REUTER — începe fă 
revină la normal. Măsurile pri
vind restricțiile de circulație 
continuă însă să rămînă în vi
goare deși perioada de respecta
re a lor a fost redusă.

AGENȚIA TASS anunță că la 
Moscova a avut loc o plenară a 
Comitetului Central al P.C.U.S., 
care a dezbătut rezultatele în- 
tîlnirii delegațiilor unor partide 
comuniste și muncitorești din 
unele țări socialiste, care a avut

Departe de a se fi a- 
tenuat, încordarea pe 
arena politico-socială 
uruguayană este în 
creștere. Două- elemen
te au scos în evidență 
escaladarea tensiunii : 
continuarea acțiunii 
sindicatelor și demon
strațiile studențești de 
la Montevideo.

In ciuda loviturilor 
primite prin legislația 
„stării de rgență" 
sindicatele continuă să 
acționeze viguros. O 
serie de conducători ai 
sindicatelor se află în 
închisoare iar alții se 
ascund pentru a nu fi 
arestați. Cu toate aces
tea luni s-a aflat la 
Montevideo că C.N.T. 
(Convenția națională a

muncitorilor) a trans
mis tuturor organiza
țiilor sindicale dispozi- 
țiuni pentru pregătirea 
unei noi greve gene
rale.

Agențiile de presă 
transmiteau ieri că 
aproximativ 500 000 
de muncitori și func
ționari uruguaveni au 
luat parte la greva ge
nerală de 24 de ore, 
declarată miercuri la 
chemarea Convenției 
naționale a oameni
lor muncii, în semn de 
protest împotriva po
liticii antipopulare a 
guvernului președinte
lui Pacheco Areco. 
Greva a paralizat acti
vitatea în numeroase

O invitație sosită dintr-un 
oraș situat la sud-vest de 
Sahara — Bamako — m-a 
adus la începutul acestei luni 
într-o țară foarte îndepăr
tată, dacă socotim distanțele 
pe glob pînă la Republica 
Mali, dar în care am descope
rit, odată cu căldura naturală 
existentă acolo, o sensibilă at
mosferă de prietenie față de 
tineretul român. Este într-a- 
devăr impresionant să vezi că, 
după ce ai zburat pe lungi o- 
coluri aeronautice 6—7.000 de 
kilometri pînă spre linia de 
foc a Ecuatorului, undeva pe 
un aeroport pe care nu-1 bă
nuiai măcar în imaginație, 
vin să-ți vorbească tineri îm- 
brăcați în „bubu“-uri largi, 
precum niște domnitori în alb 
ai savanelor ori ai nesfîrșite- 
lor dune de nisip și care te 
întreabă foarte amănunțit ce 
mai este pe la Brașov, Sinaia, 
Iași, Bacău, Ploiești... Palmi
eri, cocotieri, boababi, apele 
molcome ale Nigerului, toa
te cuprinse sub o dogoare 
care-ți taie respirația, așa 
cum citiseși cîndva despre în
depărtate țări exotice... Și 
deodată numele acestea dragi, 
de acasă, rostite, cunoscute 
și apreciate aci ! Cîțiva din
tre primii prieteni malieni cu 
care ma întîlneam în țara lor 
avuseseră, cu diferite prile
juri. posibilitatea să cunoas
că România și acest amănunt

Anul acesta, deschiderea a- 
cestor festivități-întrecere s-a 
făcut pe stadionul „Modiho 
Keita", în prezența a 40.000 
de spectatori. Dintre tinerii 
care umpleau gazonul 11.000 
purtau cravata roșie de pio
nier.

Cifrele spun mult despre 
ecourile în rîndurile popula
ției ale acțiunilor organizate 
de tinerii malieni. Și mai in
teresant, poate în mod deo
sebit pentru observatorul eu
ropean, este aspectul specific 
pe care-1 îmbracă aceste fes
tivități, caracterul lor strict 
african, puternic , influențat 
de tradițiile folclorului negru. 
Sigur, cînd este vorba de fot
bal, de box, de tenis, volei 
ori judo (programul a cuprins 
numeroase astfel de întiiniri 
foarte atent urmărite de pu
blic) specificul nu e sesizabil 
decît poate prin aspectul sta
dionului, arhiplin de „bubu“- 
uri, diferite de cele pe care 
le știm. Serile de folclor în
să, cîntecele, dansurile, măș
tile, adaptarea tradițiilor 
la formele noi de viață — 
prezente în cadrul 
tămînii tineretului
an" — reprezintă o bogăție 
unică. Cîte 4 ore pe seară, 
timp de o săptămînă, am a- 
sistat la adevărate incursiuni 
în cultura străveche mallană, 
în ritualurile, dansurile și

printre prieteni
se simțea în emoția cu care- 
mi vorbeau, argument concret 
pentru adevărul că întotdeau
na cunoașterile reciproce sînt 
condiția primordială a priete
niei, înțelegerii, colaborării.

Știm, mi-au spus ei, că 
organizația de tineret din
România este o organizație 
cu veche și rodnică experien
ță în munca educativă, în 
organizarea activităților cul- 
tural-sportiv-distractive j>en- 
tru tineret. Știm, de asemenea, 
că poporul român este un bun 
prieten al popoarelor africa
ne, care și-au dobîndit sau 
luptă j>entru cîștigarea inde
pendenței și demnității națio
nale. în aceasta stă și rați
unea invitației pe care v-am 
adresat-o: vizitîndu-ne. veți 
avea posibilitatea să cunoaș
teți tineretul Republicii Mali, 
energia, talentele, dragostea 
sa de patrie.

Intr-adevăr, poate că nu 
există prilej mai nimerit să 
cunoști dintr-o privire gene
rația tînără a acestei țari de
cît participarea la festivită
țile, devenite deja tradiție, ale 
„Săptamînii tineretului mali- 
an“, care se desfășoară de 7 
ani in prima săptămîna de 
iulie Ia Bamako. Toate cele 
6 regiuni ale țării — Bamako, 
Mopti, Gao, Sikasso, Kaver, 
Segou — diferite prin climă, 
sjjecific, obiceiuri, tradiții se 
pregătesc timp de unsprezece 
luni pentru a aduce în capi
tala țârii dansurile cele mai 
frumoase, sportivii cei mai 
talentați, rezultatele cele mai 
bune în activitățile de muncă 
patriotică. Este o întrecere 
finalizată printr-o mare săr
bătoare, aproape naționala, al 
cărui inițiator este tineretul.

cîntecele pe care locuitorii 
savanelor ori ai deserturilor 
și le-au creat de-a lungul 
veacurilor și pe care tinerii 
malieni le-au preluat cu ta
lent de mari artiști. Ansam
bluri precum Kenedougov 
(regiunea Sikasso), Tar ban 
(regiunea Bamako), Nayeroba 
(regiunea Segou) și multe al
tele au adus în scenă valori 
inestimabile reprezentând toa
te culturile etnice maliene — 
Bambara, Tumacheck, Peulh, 
Sonrhai, Saracolle Foarte in
teresantă, mai ales pentru i- 
nima Africii, unde se desfă
șura, mi s-a părut o seară a 
pionierilor, cu un foc de tabă
ră precum în păduri ecua
toriale, cu marșuri conținînd 
ritmuri de dansuri modeme, 
cu jocuri împrumutate din 
viața africană — vînătoarea 
panterei, traversarea Saharei 
pe cămilă etc.

La aceste manifestări a 
luat parte președintele repu
blicii, Modibo Keita care a 
avut amabilitatea să, invite la 
palatul prezidențial pe toți 
oaspeții străini, cărora le-a o- 
ferit cîteva explicații privind 
proiectele și perspectivele ti- 
nărului stat pe care-1 condu
ce.

„Săptămîna tineretului ma- 
lian" s-a încheiat cu o mare 
demonstrație. reprezentativă 
j>entru hotărîrea generației 
tineri de a muncii pentru o 
viață din ce în ce mai bună, 
pentru pătrunderea culturii 
în rîndurile tineretului, pentru 
apărarea demnității naționale, 
pentru solidaritatea cu popoa
rele Africii, pentru pace in 
lume.

•EUGEN FLORESCU

.1

seu
loc la Varșovia în zilele de 14 și 
15 iulie.
• PREȘEDINTELE JOHN

SON. însoțit de secretarul de 
stat. Dean Rusk, a plecat spre 
Honolulu unde urmează să se 
întîlnească cu „președintele" 
Vietnamului de sud, Nguyen Van 
Thieu In cursul acestei întîlniri 
vor fi discutate problemele re
feritoare la Asia de sud-est și 
la războiul din Vietnam.

• LA TEHERAN a fost sem
nat un acord potrivit căruia 
Bulgaria va livra Iranului , ins
talații complete pentru trei în
treprinderi de tratare și fer
mentare mecanizată a tutunului. 
Bulgaria va realiza proiecte u-

Uruguay: escaladarea tensiunii
sectoare de activitate 
din întreaga țară.

Capitala Uruguayu- 
lui a fost teatrul unor 
noi demonstrații ale 
studenților care cer 
îmbunătățirea condi
țiilor de viață și învă
țătură și, în același 
timp, suspendarea „stă
rii de urgență" actual
mente în vigoare. In 
piața din fața Fa
cultății de medi
cină s-au produs 
ciocniri violente între 
studenți și forțele poli
țienești care au recurs 
la grenade cu gaze la

crimogene și chiar la 
salve de gloanțe. A- 
cum, poliția supune u- 
nui veritabil asediu 
clădirea Facultății de 
medicină unde s-au 
baricadat numeroși 
studenți amenințați cu 
arestarea. Rectorul u- 
niversității din Monte
video a intervenit în 
favoarea studenților pe 
lîngă președintele Re
publicii și ministrul de 
interne, dar fără suc
ces. Inke timp liderii 
studențimii au anunțat 
că demonstrațiile de 
stradă vor fi reluate

vineri dacă pînă la a- 
cea dată nu vor fi e- 
liberați toți studenții 
arestați ca urmare a 
manifestațiilor protes
tatare din cursul ulti
melor două luni și 
dacă nu va fi ridicat 
„asediul" facultății de 
medicină.

Autoritățile continuă 
ceea ce presa urugua
yană denumește „linia 
dura". Un nou grup 
de funcționari a fost 
arestat sub acuzația de 
„complot subversiv". 
Aproximativ 25 000 de 
funcționari au fost tre-

cuți sub „autoritate 
militară", ceea ce e- 
chivalează cu o mobi
lizare forțată la locul 
de muncă. Potrivit u- 
nor știri, „din surse 
bine informate", relua
te marți de presa din 
Montevideo, guvernul 
ar intenționa ca în pa
chetul de „legi excep
ționale" în pregătire 
să strecoare și o lege 
care să interzică „ori
ce activitate politică a 
sindicatelor, inclusiv 
„dreptul de a chema la 
grevă sau de a orga
niza o grevă". In capi

zinelor, va livra mașinile și u- 
tilajele necesare și va asigura 
asistenta tehnică la. montaj și 
exploatarea întreprinderilor.

o ECHIPE DE MUNCITORI 
urgentează lucrările la închisoa
rea Shelby din Memphis pentru 
asigurarea unor condiții depli
ne de securitatea în vederea a- 
ducerii lui James Earl Ray, a- 
sasinul presupus al pastorului 
Martin Luther King. Graba es
te determinată de hotărîrea a- 
nunț^tă la Londra de Ray. de a 
nu maj face apel la sentința de 
extrădare a lui în S.U.A., ceea 
ce înseamnă că procesul, pro
gramat inițial pentru la toam
nă. va putea să înceapă încă 
înainte de terminarea verii.

tala Uruguayului cir
culă, de asemenea, 
zvonuri că guvernul ar 
intenționa să anuleze 
autonomia universitară.

Este însă, evident 
că linia dură nu va 
duce decît la sporirea 
încordării, determinînd 
— așa cum arată ex
periența înfruntărilor 
deschise care durează 
de peste o luna — o 
creștere a valului de 
protest, o înăsprire a 
reacției maselor munci
torești împotriva „stă
rii de urgență". Citind 
opinii ale unor obser
vatori politici Uru
guay eni, coresponden
tul la Montevideo, al 
agenției FRANCE

PRESSE nota că „gu
vernul Areco nu va 
putea ieși din impas 
decît daca va înfrunta 
în mod real și cu calm 
marile probleme și di
ficultăți ale economiei 
uruguayenc, probleme 
pe care legislația stării 
de urgență nu le poate 
rezolva". Așa cum con
stată mulți cunoscă
tori ai scenei politice 
din Uruguay, promo
varea „liniei dure", de
parte de a atenua difi
cultățile economice și 
sociale, facilitează a- 
mestecul vîrfurilor mi
litare, creînd pericolul 
agravării unei situații 
și așa explozive.

EM. RUCAR
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