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Bună dimineața, soare !

scrisori de pe șantiere
M0N0L0GURI ÎN

TABĂRĂ, LA MERI
Spre deosebire de alte dăți, 

la tabăra Meri, de pe șantie
rul național al tineretului 
Bumbești-Livezeni, e un du-te 
vino neîntrerupt. Seria a doua 
a brigăzii a doua Gorj, for
mată din elevi ai liceelor din 
Tg. Jiu și Novaci, se pregă
tește de plecare. Se predă e- 
chipamentul și lenjeria, se

„Orgi industriale" — (Com
binatul de cauciuc sintetic 
și produse petrochimice din 

Orașul Gheorghe Gheorghiu-
Dej)

face inventarul, geamantanele 
sînt scoase in curte. între 
timp de la Comitetul județean 
Gorj al U.T.C. le-au fost 
aduse carnetele și insignele de 
brigadier. Toate sint pregătite, 
dar ceva parcă lipsește. Noua 
serie (a treia), nu s-a prezen
tat încă pentru a prelua 
ștafeta, și nici nu va face a- 
cest lucru decît peste citeva 
zile, fapt care nu are darul 
să-i incinte pe brigadieri. Ar 
fi Prut să le inmineze ei înșiși 
drapelul, să le povestească 
clipele de neuitat petrecute 
aici. Citindu-le pe față a- 
ceastă dorință, ne-am gindit 
să le înlesnim noi posibilita
tea de a-și împărtăși impre
siile viitorilor brigadieri, care 
le vor lua locul. Să le dăm 
cuvîntul.

Ion Cioplea, comandant de 
brigadă: sîntem mîndri că 
munca noastră s-a materiali
zat în lucrări palpabile, con
crete. Cînd veți trece pe șo
seaua spre Meri, să știți că 
șanțurile și acostamentele din
tre kilometrii 83—85 le-am 
făcut noi, brigadierii. Din 
stîncă am scos 750 m.c. de 
piatră, cu care am înălțat 
peste 100 m.c de zidărie 
uscată Valoarea zilei muncă 
a lucrărilor zilnice realizate 
de un brigadier e de 27 lei 
pe zi, valoarea manoperei e- 
xecutate pe întreaga serie ri- 
dicîndu-se la 23.000 lei.

Constantin Goica, șeful e- 
chipei nr. 1 : La venirea pe 
șantier, visul fiecăruia din e- 
chipa noastră era să ajungem 
fruntași pe brigadă. Spre 
bucuria noastră, am reușit. 
Cîștigînd drapelul în fiecare 
zi am realizat o performanță

unică pînă acum pe șantierul 
de la Bumbești-Livezeni. Pen
tru a o obține, a trebuit să 
ne luptăm nu numai cu mun
tele, ci și cu noi, du slăbiciu
nile noastre. Din primele zile 
doi cplegi de-ai noștri, Teo
dor Iștvan și Ion Milodin nu 
s-au încadrat în ritmul de 
muncă al echipei. Nu pentru 
că n-ar fi putut, ci pentru că 
au venit aici cu gîndul să 
chiulească. Mai mult stăteau 
prin Petroșeni și Sadu decît 
pe șantier. Văzînd acest lucru, 
am hotărît să-i excludem din 
echipă Aici se află, cred eu, 
secretul succesului nostru. 
Vorbind despre el, vreau să 
precizez că ne bucură peste 
măsură dar asta nu ne împie
dică să vă dorim și vouă să-1 
realizați.

Mircea Popescu, e c hi p a 
nr. 2: Re șantier am trecut 
și prin încercări mai grele. în 
gară sosiseră de mai multă 
vreme cîteva vagoane cu ma
teriale de construcții. Cu e- 
fectivul de care dispunea șan
tierul ele nu puteau fi descăr
cate la timp, fapt pentru care 
trebuiau plătite alocații. Am 
văzut îngrijorarea care se 
citea pe fața inginerului Dima 
Marinescu, șeful lotului. A- 
tunci, noi, membrii echipei 
nr. 2 — și nouă ni s-au alătu
rat și cei din echipa nr. 1 — 
am hotărît să descărcăm va
goanele. Am lucrat pînă spre 
dimineață La plecare, deși 
eram frînți de oboseală, în 
ochii noștri strălucea o undă 
de satisfacție. Atunci am vă-

AL. BALGRADEAN

(Continuare în pag. a IlI-a)

De la sfîrșitul primului semes
tru au trecut doar cîteva zile, 
începutul lunii iulie consemnea
ză, așadar, pentru toate între
prinderile industriale și unitățile 
economice, trecerea la o nouă 
perioadă, de căutări și eforturi 
susținute, menite să asigure spo
rirea neîncetată a productivității 
muncii sociale, desfășurarea nor
mală și în ritm susținut a între
gii producții materiale. Sînt, 
însă, peste tot create condițiile 
menținerii acestui ritm ? Se 
preocupă, oare, în suficientă mă
sură conducerile întreprinderilor 
de asigurarea acelor mijloace ne
cesare sporirii, în continuare, a 
eficienței economice ? Iată în
trebările, cărora, prin rîndurile 
ce urmează vom căuta să le 
răspundem ; nu fără să arătăm 
că sfera investigațiilor noastre 
cuprinde două unități industriale 
din Capitală : Uzina de lacuri și 
vopsele — „Color*4 și „Electro
magnetica".

Mai întîi stăm de vorbă cu 
tovarășul Alexandru Bănuleșcu, 
inginer șef la uzina „Color*4.

— întreprinderea noastră, ne 
spune dînsul, este în totalitate

condiționată de primirea la timp 
și în cantitățile prevăzute de 
con te, a materiilor prime și 
materialelor. Or, tocmai acest 
mecanism, al aprovizionării teh- 
nico-materiale suferă, înregis
trează numeroase dereglări.

Afirmațiile tovarășului inginer 
șef sînt pe deplin întemeiate, 
uzina a trecut „pragul44 celui 
de al II-lea semestru cu un mi
nus la producția marfă vîndută 
și încasată de 1.367.000 lei, iar 
din planul lunii iulie, după pri
ma decadă, n-a realizat decît 40 
de tone vinarom. Cu alte cuvin
te, în loc să se realizeze în jur 
de 32 la sută din prevederile sar
cinilor lunare de plan, procentul 
realizărilor se ridică abia la 10 
la sută. O situație economică ne
favorabilă, cu implicații multi
ple asupra bunului mers al ac
tivității economice a uzinei. Evi
dent, ne întrebăm, care sînt cau
zele acestei stări de fapt ? Sub
liniind punctul de vedere al to
varășului inginer șef Bănuleșcu, 
arătăm că, într-adevăr, mecanis
mul aprovizionării tehnico-mate- 
riale este dereglat: uzina se a- 
provizionează de la fabricile „A~

zur* din Timișoara și „Transil
vania44 — Oradea, cu o serie de 
pigmenți (materie primă impor
tantă), iar cu bioxid de titan, din 
import. „Cu toate eforturile de
puse de aceste întreprinderi — 
ne spune contabilul șef al uzi
nei, tovarășul Tudorel Gheorghe 
— necesarul uzinei noastre n-a 
Sutut fi satisfăcut*4. De aici se 

esprinde clar ideea că forul tu
telar — Direcția generală de a- 
provizionare și desfacere din 
M.I.Ch. — nu s-a îngrijit să asi
gure la timp și în cantitățile ne
cesare materiile prime solicitate 
de uzină, n-a ținut cont de defal- 
carea planului de posibilitatea 
acoperirii capacităților de pro
ducție cu materii și materiale 
Se constată, fără îndoială, o de
reglare a însăși balanței mate
riale, la nivelul forului tutelar, 
paralel cu existența unei preocu
pări insuficiente din partea a- 
celuiași for tutelar în asigurarea 
bioxidului de titan din import. 
O vină serioasă revine însă și

PETRU G. BRATU

(Continuare în pag. a 111-a)

I IWLE ; 
| II.T.C. |
I EVOCARE ISTORICĂ I 

, LA RĂZBOIENI I

în pag. a IH-a?

• Fotbalul 
în febra 
actualității

• Cit va amîna 
Comitetul 
orășenesc
U. T. C. Cîmpeni 
rezolvarea 
dorinței tinerilor 
de a practica 
sportul

CLISE EL E Ti"lm"lTluT 
DESPRE TINERET

Trăim într-o lume care stă sub 
semnul tinereții. O lume a tinere
ții biologice și a tinereții spiritua
le. Trăim într-un moment în care 
pe toate meridianele lumii tinere
țea a devenit o forță în atac. Ni
ciodată emanciparea generațiilor 
de adolescenți nu s-a făcut atît 
de curînd, și atît de brusc, atît 
de violent; niciodată intrarea în 
arena vieții a noilor contingente 
nu a produs atîta zgomot, nu a 
cerut atîtea răsturnări, nu a ri
dicat atîtea semne de întrebare. 
E un adevăr care nu mai are ne
voie de demonstrații: tineretul a 
devenit aproape peste noapte una 
din forțele cele mai aprige, cele

DIN SALA PAȘILOR PIERDUȚI
Dacă n-aș fi răsfoit dosarul 

încremenit în uimire n-aș fi cre
zut, pentru că ceea ce a „între
prins*4 Ion Iacob „depășește*4 
mintea cea mai încălzită de fan
tezie. Totul s-a petrecut conform 
planului și cine știe cît și-ar mai 
fi purtat Iacob deșteptăciunea 
prin magazine dacă nu ar fi in
tervenit, oportun, miliția.

Eliberat de penitenciar la 8 
februarie 1965, după o detenție 
de șapte luni — înșelăciune în 
dauna avutului obștesc — Iacob 
s-a încadrat strungar Ia T.U.T. 
Brăila pînă la 9 februarie 1967 
cînd a plecat în concediu și... 
dus a fost. Omul se plictisise. A 
munci era pentru el un lux pe 
care pînă la urmă nil și l-a 
„îngăduit44 Amintirile, dulcile a- 
mintiri, îl rechemau, și el, slab 
de înger, nu și-a putut infringe 
destinul.

„înșeleciune* îi suna zi și 
noapte în ureche, moleșeala cu- 
vîntului îl ademenea tot mai ta
re. Și s-a hotărît Doi ani de 
^bstinență44 i-au ascuțit simțu

rile, dorințele, setea de acțiune, 
de palpitant. Desfășurîndu-se. Ia
cob Ion se întrece pe sine.

In 20 februarie își începe „ca

judiciu 1900 Iei. Pentru că el mr 
are de unde să achite ratele pe 
simplul motiv că nu figurează 
pe nici un stat de salariu.

28 februarie — Pe baza unei 
adeverințe eliberate de T.U.T. 
Stația de Utilaje Brăila (unde de
clară că nu are nici o datorie) a 
încheiat un alt contract cu

Transport București de unde, 
bineînțeles smulge flămînd o 
adeverință (exista o adevărată 
fericire a adeverințelor!) cu ca
re încheie cu același O.C.L. Teh
nometal un contract pentru alt 
televizor, al* doilea deci, tot de 
5000 lei, tot 1500 aconto și de
sigur, tot 3500 pe care nu avea

ADEVERINȚELE 
„FERICIRII" 

_ _________________________ __________________________________________  4

riera44 cu o dovadă de salariat de 
la centrala Trustului de Utilaje 
Terasiare, unde de altfel nu mai 
lucra, dovadă cu care încheie un 
contract pentru un frigider 
„Fram44, pe care îl revinde în 
aceeași zi. Aconto 625 lei — pre

O.C.L-, Tehnometal București 
prin care a cumpărat un televi
zor de 5 000 lei. Aconto 1500, 
neachitați — 3 500 lei. Vinde și 
televizorul.

10 martie — Se angajează la 
Stația de Exploatare Utilaje

să-i mai restituie vreodată (pînă 
la proba contrară). II vinde și 
pe acesta. El de fapt era un 
comis voiajor care-și încasa pro
centul. „Ia dintr-o parte, dă în 
cealaltă, oprește ce țj se cuvine44. 
Și Iacob Ion avea credința că

lui i se cuvine mult, cît se poa
te mai mult Numai că eroul nos
tru se dovedește a fi plin de 
umor. La 1 aprilie se angajează 
la Trustul pentru Construcții și 
îmbunătățiri Funciare Grupul 3 
Șantiere București Cei de aici îl 
iau în serios (culmea, chiar de 1 
aprilie 1) și-i eliberează o adeve
rință precum că e salariat deși 
Iacob nu ridicase un pai de jos 
și nici nu avea să ridice dispă- 
rînd în aceeași zi. Și cum televi
zoarele îl plictiseau a trecut 
la aparate de radio : încheie un 
contract pentru trei aparate. A- 
conto — 450 lei, neachitați 1821 
lei. Și, „normal44, le vinde.

— 6 aprilie — O nouă adeve
rință de la T.U.T. - S.U.E.D. 
Brăila și gata contractul cu O.C.L. 
Mobila. Aconto 540 lei — nea
chitați 1474 lei.

Urmează o pauză de cîteva 
luni. Omul se odihnește pentru 
lovituri serioase. Și la 6 iulie 
mai „încheie44 un contract cu 
O.C.L. Mobila București în va
loare de 7 323 lei, pe baza

NICOLAE ADAM

(Continuare în pag. a ll-a)

Ecaterina
mai dătătoare de speranțe ale 
lumii modeme.

Plutește deci în aer un interes 
general pentru destinul schimbu
lui de mîine. Acestui interes ge
neral noi îi adăugăm un interes 
special, și iarăși nu mai e nevoie 
să explicăm pentru ce. E firesc, 
deci, ca o artă, ca cea mai tînără 
dintre arte, arta în care vibrația 
realității-se transmite cel mai di
rect, e firesc să stea cu fața la 
noile generații, Ia conflictele și 
problemele lor.

Recapitulați producția cinema
tografică a lumii. Un procent ex
trem de important dintre filmele 
care au stîmit un ecou au fost 
inspirate de condiția umană a ti
neretului. Noua cinematografie 
cehoslovacă, bunăoară, a intrat în 
orbita internațională prin filme 
cu și despre tineri și este normal 
să fie așa de vreme ce această 
zonă pe care mulți critici o nu
mesc azi „miracolul filmului ceh” 
este de vreo 4—5 ani obsedată 
de destinul tineretului, de vreme 
ce majoritatea zdrobitoare a eroi
lor din filmele cehe e alcătuită 
din tineri. De ce ? Pentru că 
cineaștii de la Praga socotesc că 
viața tineretului este azi una din 
cutiile de rezonanță socială cele 
mai semnificative și mai sensibile.

Curentele cinematografice cele 
mai interesante ale ultimului de
ceniu au pornit — e întîmplator ? 
•— tot de la o dezbatere mai mult 
sau mai puțin profundă, asupra 
aceleiași probleme: condiția tine
retului în societatea postbelică, 
în civilizația de consum', într-o 
lume a alienării. „Noul val”, a- 
tuncl cînd era un val nou, a apă
rut și ca o polemică a tineretului 
și ca un țipăt de derută a unor 
generații care spuneau veto vechi
lor norme, dar care nu știau sau 
nu puteau să pună în locul aces-

Oproiu
tor norme vechi „altceva”. Reîn
vierea școlii engleze, nihilismul 
furioșilor britanici s-a tras în 
bună măsură tot din întrebările 
pe care le lansa omenirii tinere
tul insular la un moment dat cel 
mai exploziv, cel mai pestriț, cel 
mai nonconformist tineret al 
lumii occidentale: De ce minte, 
de ce se minte Billy mincinosul ? 
De ce este atît de însingurat a- 
lergătorul de cursă lungă ? De ce 
gustul mierii este atît de dulce și 
atît de amar ? Eroii lui Godard 
aproape fără excepție n-au depă
șit 30 de ani. De ce ? De ce cine
matograful subteranilor este un 
cinematograf al tinerilor neadap
tați ? De ce tot ceea ce este mai 
demn de luare aminte azi în pro
ducția cinematografului de con
testație vine de la tineri și se re
feră la tineri ?

In acest climat al cinematogra
fiei, este normal, este necesar, 
este imperios necesar' să ne în
trebăm : Cum apare tineretul în 
filmele noastre ? Care este ima
ginea globală pe care o lasă 
tineretul pe banda de celu
loid ? Care sînt particularitățile 
personajului tînăr în filmele noas
tre ?

In primul rtnd exuberanța. In 
comedii sau necomedii tineretul 
nostru este exuberant, zîmbitor, 
pus pe șotii și pe hîrjoană, s-a 
creat chiar un tip „â la Papaiani”, 
băiat șugubăț, un fel de Păcală 
al timpurilor noi. Acest tip e 
simpatic. Istețimea lui poate nu-i 
pe gustul consumatorilor unui u- 
mor gen Tați dar aduce cu ea un 
aer care miroase a trifbi proaspăt 
cosit. Eu una nu-i înțeleg pe cei 
care, în fața acestui personaj mu
calit, strîmbă din nas cu aerul că 
au cerut camambert și li s-a dat 
urdă. Dar, bineînțeles, aici e o 
problemă de gust.

Chestiunile de gust mi se par 
însă că încetează în sfera unor 
întrebări ca acestea: oare nu

(Continuare în pag. a Il-a)

I Dimineața se ivește între 
dealuri dinspre măgura mun
ților. Oameni călări și I mulți pe jos, ca în acel Iu
lie din 1476. Cei de a- 
cum își amintesc zicerea 
cronicii potrivit căreia Ște- 

Ifan cel Mare, cu oamenii săi
„s-a așezat într-o vale 
strimtă bogată in păduri bă- 

Itrîne", și că pieriră mulți a- 
. tunel, bunici lîngă nepoți în- 
veșmîntați în același giulgiu 

Ide glorie, mulți „vrednici a 
fi pomeniți în veci pentru 
bucuria cu care și-au vărsat 
sîngele, gîndindu-se la cei 

i ce vor veni după ei, la noi, 
I și la cei ce vor trăi după 
■ moartea noastră".
. Astfel, evocarea de Ia Răz- 
I boieni, inițiată de Comitetul 
I județean Neamț al U.T.C., 

reîmprospătează în sufletul 
Iși conștiința miilor de tineri 

veniți aici, una din paginile 
de aur ale istoriei noastre.

I--------------
DOLJ: FESTIVALUL 

TINERETULUI
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Festivalul tineretului • din 
Dolj poate fi considerat ac
tivitatea culturală de cea mai 
mare amploare care a avut 
loc în acest județ. Festiva
lul a fost deschis de o pa
radă a costumelor pornită din 
fața Stadionului Tineretului 
spre centrul orașului (Cra
iova), avînd în frunte un grup 
masiv de stegari, pionieri și 
sportivi ai Asociației „Voin
ța". Fanfara țăranilor din 
comuna Carpen a condus ala
iul pînă în Piața Unirii. Aici 
a avut loc o nuntă olte
nească cu tot ritualul ei.

Formațiile (peste 100) au 
susținut pe cele două estra
de special amenajate în pă
durea Breasta de lîngă Cra
iova programe artistice bo
gate.
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Au avut loc întreceri și 
demonstrații sportive, jocuri I 
distractive (amuzanta tom- * 
bolă a tineretului). Mențio- ■ 
năm buna deservire a unită- I 
ților comerciale. Felicitările 
pentru ținuta generală a a- I 
cestui festival le merită: I 
Comitetul județean de cul
tură și artă. Comitetul jude- I 
țean al U.T.C., Consiliul ju- • 
dețean al sindicatelor, Consi- ■ 
iiul județean pentru cultură I 
fizică șl sport.

VASILE KAVESCU
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DE CE ESTE
SUBESTIMATĂ 
PSIHOLOGIA ?

Bste știut și recunoscut faptul 
că numeroși specialiști psihologi 
stet organizați în puternice aso
ciații, se întrunesc în congrese in
ternaționale, că rețeaua centrelor 
experimentale s-a extins conside
rabil, că In ansamblu metodica 
cercetării a evoluat și s-a perfec
tat semibil, că numărul revistelor 
crește țpntinuu, că se configu- 
rează noi școli și orientări — 
mai concis, că psihologia prin 
multitudinea și varietatea ei de 
ramuri îmbrățișează și slujește 
eficient toate activitățile umane, 
toate domeniile și aspectele vieții, 
fără excepție.

Cu tot acest context mondial 
prestigios, -cu toată pledoaria 
unor zeloși psihologi, cu toate 
că socialismul este legic și vital 
interesat în stimularea, formarea 
și utilizarea rațională a resurselor 
umane, — paradoxal, de-a drep
tul constemant, rolul psihologiei 
nu pare â fi luat în serios. De 
altfel, un șir de situații profilate 
în timp atestă această incredi
bilă dar banală constatare. Să 
reconstituim doar cîteva dintre 
cele mai concludente. Facultățile 
de ptihologie-pedagogie din Cluj 
și lași au fost desființate, iar 
absolvenții lor obligați să se re
califice sau să predea tot felul 
de discipline — pînă la lucrul 
manual, muzică, educație fizică, 
evident, la nivelul, în cazul încă 
fericit, dl bunului simț. Ba,’ chiar 
în prezent, cînd se fac stăruitoare 
referințe la solicitarea multilate
rală, la prezența indispensabilă a 
psihologului în școală, în clinică, 
în întreprinderi productive, în 
artă și economie, în instituțiile 
militare, în cele de reeducare și 
recuperare a elementului uman, 
Secția de psihologie de la Uni
versitatea din București funcțio
nează cu un număr anual de 
stvdenți mai mic decît cel al 
cadrelor didactice!

De asemenea, in școala medie, 
psihologia este încadrată în pla
nul da inoățămînt cu un număr 
cu totul neoorespunzător de ore, 
iar situația ei în învățjjmîntul 
superior este vitregă. în timp ce 
la unele institute și facultăți — 
medicină, politehnică, construcții, 
matematici nu figurează de loc 
ca disciplină în planul de învă- 
țămînt, la alte facultăți, ce pre
gătesc cadre didactice se mani
festă tot mai energic, mai cate
goric tendința de înlăturare a 
psihologiei. Dovada concretă ne-o 
fac proiectele planurilor de în- 
vățămînt pentru institutele pe
dagogice, care preconizează fie 
predarea facultativă a psiholo
giei, fie reducerea substanțială a 
orelor de predare.

De asemenea, posibilitățile de 
cercetare științifică și de valori
ficare a rezultatelor obținute sînt 
minimale. Nici chiar la Institutul 
de științe pedagogice nti funcțio
nează o secție adecvată de psi
hologie, iâr cele cîteva din Insti
tutul de psihologie al Academiei 
R.S.R. sînt încă anemice, consti
tuite din 3—4 cercetători, în ma
rea lor majoritate, incipienți. La 
toate acestea se mai adaugă și 
faptul că unica revistă existentă 
de psihologie are o apariție tri
mestrială.

Cum psihologii sînt cei dintîi 
vizați și implicați în studierea 
motivației, se înțelege că nu le 
pot rămUne indiferente tocmai 
cauzele, motivele subestimării 
psihologiei. De aceea, dezvălui
rea lor cu obiectivitate și curaj 
este cu imdt mai oportună decît 
argumentele, iar uneori chiar 
pseudoargumentele, invocate spre 
a ne convinge de importanța psi
hologiei. Principial abordînd pro
blema, evident, nimeni nu se în
doiește astăzi de însemnătatea, 
pregătirii psihologice, de rolul pe 
care l-ar putea avea psihologul în 
cele mai diferite domenii și ac
tivități. Ceea ce trebuie să ne 
preocupe în esență este eficiența 
studiilor, investigațiilor, rezulta
telor psihologiei. Și în această 
privință se și fac numeroase re
zerve și critici, care întrețin și

Conf. univ. 
Elena Maftei

generează fenomenul unanim re
cunoscut de subapreciere a psi
hologiei. Cauzele, prin urmare, 
trebuie căutate nu in afară, ci 
în stilul și metodele muncii psi
hologilor.

Ele nu pot fi atribuite nici tn- 
tr-un caz lipsei de receptivitate 
față de problematica psihologiei, 
ci modului nostru de a le cerceta, 
de a le demonstra eficiența prin 
fapte și rezultate convingătoare. 
Și tocmai sub acest aspect, înar
mați cu mai multă exigență și 
spirit autocritic și critic, ar fi 
multe de spus și de îndreptat. 
Ne vom limita însă la unele con
statări pe care le-am făcut — 
ce-i drept fără ecou — și în alte 
împrejurări.

OPINII
Pregătirea psihologică a viito

rilor specialiști este atît de gene
rala, de puțin diferențială, incit 
după absolvirea studiilor, psiho
logii sînt obligați să se recalifice 
prin mijloace proprii la locul de 
muncă, spre a se putea face cii 
de cit utili. Aceasta fiind situa
ția, subaprecierea contribuției 
psihologului in școală, în clinică, 
în oricare altă instituție este un 
reflex social legic. Psihologia a 
figurat pînă în anul acesta — 
învingîna de fiecare dată valul 
de proteste — în planul de învă- 
țămînt al tuturor facultăților din 
Institutele pedagogice. Fiind pre- 
dată însă prin citirea unor prele- 
geri-șablon, lipsite de orice dife
rențiere și adaptare la specificul 
disciplinelor speciale i se con
testă — pe bună dreptate — 
eficiența și oportunitatea. Absur
dul situației ce ne contrariază 
este iarăși o consecință a unui 
mod absurd de gîndire și acțiune 
practică. Mai mult chiar, pro
grama de psihologie pentru insti
tutele respective, deși violent cri
ticată pentru elementare greșeli 
de concepție, structură, conținut 
continuă să fie an de an reedi
tată cu aceleași deficiențe ! Re
zerve critice de principiu e- 
sențial s-au făcut și asupra 
manualelor de psihologie. Dar 
elaborarea celor destinate pen
tru uzul studenților din insti
tutele respective întîrzie. Semi- 
nariile continuă să fie un reper
toriu al cursurilor, stăvilind inte
resul de cunoaștere, gîndirea cri
tică și creatoare, formarea apti
tudinilor pentru munca pedago
gică și de cercetare științifici.

Deficiențe regretabile pot fi 
semnalate și din sfera cercetării 
științifice. Institutul de psiholo
gie al Academiei R.S.R. efectu
ează cercetări cu tematica în
gustă, cu implicații metodice de 
laborator, care, chiar dacă au dus 
la unele rezultate (pe care, fi
rește, le apreciem) ele întîrzie să 
pătrundă în practica vieții, înrîu- 
rind-o. Aceasta înseamnă însă că 
nu și-au dovedit eficacitatea; 
Numărul lucrărilor de specialitate 
este încă precar, iar în ceea ce 
privește conținutul lor, autorii au 
avut frecvente prilejuri de auto
critică și autoinfirmare. De ase
menea, relațiile de cooperare din
tre specialiști lasă mult de dorit 
în ceea ce privește factura lor 
etică. Căci cum s-ar putea explica 
faptul ca pretutindeni, indiferent 
de domeniu, fie că este vorba de 
psihologie generală, pedagogică, 
infantilă, a muncii, psihologie 
socială, specială ș.a. apar în ca
litate de coordonatori aceleași 
cîteva nume ? De ce să ne mai 
contrarieze atunci neîncrederea 
cu care este privită eficiența psi
hologiei ?

în ultima vreme se vorbește de 
oportunitatea pregătirii psihologi
lor școlari sau de cea a înfiin

țării unor cabinete de psihodiag
nostic și de psihoterapie. Se igno
rează însă faptul că tocmai pe 
direcțiile respective noi nu avem 
nici un fel de cercetări. Ce să 
facă psihologul școlar, de exem
plu, dacă nu sînt lămurite încă 
problemele esențiale privind psi
hologia vîrstelor, motivele învă
țării, legitățile de formare a per
sonalității, de structurare a ca
racterului, de cultivare a interese
lor și aptitudinilor ? De asemenea, 
bazele psihologice ale procesului 
de încățămint, ale însușirii cunoș
tințelor, priceperilor și deprinde
rilor, ale formării concepției des
pre lume, ale configurării idealu
lui de viață fini încă insuficient 
luminate de cercetarea științifică.

în prezent situația psihologiei 
se află într-un greu impas iar 
remediile asupra cărora se insistă 
nu credem că indică cel mai bun 
drum, în stare să-i redea pres
tigiul și rangul cuvenit în ierar
hia științelor și în practica vieții. 
Părerea noastră este că acțiunea 
de redresare trebuie începută prin 
detectarea onestă a tuturor cauze
lor care au determinat subestima
rea psihologiei. „Conștiința — 
spune Pascal — este cea mai bună 
carte pe care se cade s-o cerce
tăm cit mai Ccrcetîn-
d-A-ne atent conștiința profesiona
lă vom descoperi cu siguranță și 
unele motive din pricina cărora 
n-am izbutit să facem încă din 
cea mai sensibilă disciplină a o- 
mului o modalitate eficientă de 
a-l înălța și înnobila, de a-l face 
mai bun, mai drept și mai in- 
felept.

Clișeele
(Urmare din pag. 1) 

cumva exuberanța personajelor ti
nere din filmele noastre, nu a fie
cărui personaj în parte, ci a tu
turor, judecate global, nu cumva, 
spun, această expuberanță este 
uneori prea -din oficiu-, prea lip
sită de nuanțe, de pauze și une
ori chiar de inventivitate ? Nu 
s-au creat cîteva clișee de care 
ne e greu sâ ne despărțim : ciri
pitul fetelor, v-ați-ascunselea în- 
drăgostiților, cîteva tipuri prea 
forțat sprintene și sprințare ? în 
Ultima noapte a copilăriei p tn 
Diminețile unui băiat cuminte, 
autenticitatea unor momente spar
ge șabloanele veșnicei ^exube
ranțe tinerești" și citeca perso
naje iți îngăduie să fie, împotriva 
schemelor, ingindurate, împresu
rate de întrebări. Mi se pare că 
aceste două filme sînt o încerca
re reușită de a da nuanțele, 
necesare unor personaje tinere 
Pe de o parte, este de neconceout 
o atmosferă de tinerețe fără o a- 
numită cantitate de voioșie. Dar 
o voioșie prea otova, prea deasă, 
riscă la un moment dat să încețo
șeze alte sentimente și alte por
niri. Riscă să reducă descrierea u- 
nor personaje la straturile de su
prafață. sau la tic-urile unor vîr- 
ste.

Bineînțeles că în filmele noastre 
tineretul e liric. O statistică ar 
putea să confirme că în afara u- 
nor neînsemnate excepții nu avem 
personaje sub 30 de ani neîndră
gostite. Toate tint ciuruite de să
gețile amorului sau sînt gata să 
fie ciuruite sau poartă cicatricele 
unor asemenea străpungeri. Este 
cit se poate de firesc să fie ața. 
Nesatisfăcătoare mi se pare însă 
factura acestui lirism. In cele două 
filme pomenite mai sus ca și în 
Duminică la ora 6 autorii su
gerează niște experiențe senti
mentale mai dure și mai profun
de. In generai, însă, stările lirice 
din filmele, cu și despre tineri, 
plutesc printre imagini convențio
nale dulcege și călduțe : parcuri

ADEVERINȚELE
(Urmare din pag. I)

unei adeverințe eliberate de 
T.U.T. Stația Utilaje Tera- 
siere Craiova. își schimbase 
omul locul. Aconto — 1823 lei. 
Și culmea, i se rețin 275 lei. 
Iacob Ion a lucrat aici cîteva 
zile. Neachitați: 5658. Mobila 
are aceeași soartă : este vîndută 
și proprietarul de-o clipă dispa
re.

4 august. — Pe baza unei alte 
adeverințe âe la același binefă
cător T.U.T. Stația Utilaje Cra
iova, cumpără un alt frigider 
„Fram", căldurile sîrit mari, pe 
care-1' revinde pe loc unui „ne
cunoscut". Aconto 630 lei, nea
chitați — 1896 lei.

Și pentru că asta nu era de 
ajuns, pentru că tot nu întreabă- 
nimeni nimic, Iacob Ion mai 
scoate o adeverință de la acest 
binecuvîntat — T.U.T Craiova 
și mai aranjează un contract cu 
I.C.S. Victoria București în 
valoare de 5375 lei. Aconto — 
1614 lei, nerestituiți 3761 lei. Se 
pare că luna august e norocoasă, 
e cald, oamenii sînt mai puțin 
atenți.

în 29 august se „îmbracă* 
de la O.C.L. Universal Confec
ția de 2952 lei în baza unei ade
verințe eliberată de T.U.T. Bu
curești. Prejudiciu — 2084 lei.

$i ultimuL al zecelea, contract: 
Mărfuri în valoare de 2993 ței 
tot de la O.C.L. Universal Con
fecția în baza unei adeverințe 
de la T.U.T. în care se arată că 
Iacob Ion lucrează la Stația de 
utilaj Terasier Craiova. Oraș pe 
care el și uitase cum arată.. Și 
probabil dacă ar fi continuat ar 
fi fost capabil să înființeze su
cursale ale T.U.T. în toată țara 
ca să aibă de unde-și procura 
„adeverințele fericirii".

Și peste revolta care ne cuprin
de să recapitulăm : un recidivist 
reușește în șase luni de zile sa 
obțină zece adeverințe dintre 
care nouă eliberate fără ca acesta 
să fie încadrat în cîmpul muncii.

filmului...
►

înmiresmate, priviri furișe, atin
geri sfioase. Ea și El pe o bancă, 
Ea și El în turism (El la volan. 
Ea cu plete-n vînt). Ei pe plajă : 
Ea —. surîs și frumusețe, El — 
energie $i elan etc. Nu neg că 
uneori asemenea imagini sînt 
chiar imaginile vieții. Așa e lu
mea alcătuită. De cînd există tei 
în floare, tinerii s-au plimbat pe 
sub coroanele lor și la malul mă
rii. El pare din totdeauna Apollo, 
iar Ea. Af rodită ieșind din spu
ma valurilor. Pentru a face insa 
din lirism o forță de meditație 
filmul nostru are nevoie sau să 
iasă din cursa acestor imagini to
cite și râs toci te și sâ se adreseze 
unor experiențe mai încărcate de 
semnificații sau să aibă forța să 
regîndeascâ imaginile tip, să des
copere in ele ceea ce n-a fost 
spus, să încerce să răspundă la 
întrebarea : de ce a fost redus li
rismul la aceste împrejurări-tip, 
aceste gesturi-tip, aceste reacții- 
tip ? Se pare că dintre toate sen
timentele iubirea este cel mai vi
guros de creme ce omenirea l-a 
cultivat fără pauze din cele mai 
îndepărtate timpuri pină-n zilele 
noastre. în mod ciudat iubirea a- 
pare în filmele noastre ca un sen
timent lipsit de vlagă. Cum o să 
miște din loc munții, dacă nu iz- 
butește să miște din loc niște bie- 
te clișee ?

Nu se poate spune că pe___
unde ar fi trebuit să fie filmul 
despre tineret este o pată albă. 
Dar reușitele pe care le-am înre
gistrat sînt puține și sfioase. Con
flictele rămin palide și periferice. 
Locul rămîne năpădit ae scheme 
și de o teribilă timiditate, care ne 
trage mereu spre subiecte apoase, 
spre o facilitate zglobie, spre o 
lume cu tineri fotogenici, dar lip
siți . de personalitate, spre teme 
mici cu destine șterse, cu naufra- 
gii intr-un pahar cu apă, cu o 
morală atît de directă și de lip
sită de imboldul meditației, îneît 
te întrebi la ce mai e bună. A 
sunat ceasul să ne punem aceste 
întrebări.

►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

locul ►

►
►
►
►
►
► 
►

DORIN DIMITRIU

„FERICIRII»
Nimeni nu-1 întreabă nimic și 
atunci cînd îl întreabă (în ins
tanță) inculpatul răspunde „le 
băgăm adeverințele sub mînă di
rectorului și contabilului șef, a- 
tunci cînd erau foarte ocupați". 
Nestingherit, el se plimbă din ma
gazin în magazin f rus tind statul 
de peste 27 000 lei. Iacob Ion 
și-a primit pedeapsa — 5 ani în
chisoare corecțională — darrămî- 
ne un mister, cel puțin pentiu 
noi,€ cum poate cineva excroca în 
asemenea hal fără să fie depistat 
la timp ? Cum rămîne cu „elibe
rarea" adeverințelor ? Desigur nu

►
►

VIVA MARIA
rulează la Patria (orele 11,30 ;
13.45 ; 16,15 : 18,45 ; 21,15).

PIRAMIDA ZEULUI SOARE 
rulează la Republica (orele 9 ;
11,30 ; 14 ; 16,15 ; 18.45 ; 21,51) ; 
București (orele 14 ; 16.30 ; 19 ; 
21,15).

MINUNILE DOAMNEI VENUS 
rulează la Luceafărul (orele 
9 ; 11,30 • 13.30 ; 16.15 ; 18.30 ;
20.45) .

INTRE NOI
rulează la Capitol (orele 10 ;
12.15 ; 14.30 ; 16.45 ; 19).

DUELUL LUNG
rulează la Festival (orele 8.30 ; 
11 : 13.30 ; 16 . 18.30 : 21) ; Fla
mura (orele 9 ; 11,15 ; 13.30 ;
16 ; 18.15 ; 20.30) ; Cinemateca 
(orele 10 ; 12 ; 14 ; 16.30 : 18.45; 
21).

TAFFI SI VTNĂTORUL
rulează la Gri vița (orele 9 ;
11.15 ; 13 J0 ; 15.45 ; 18,15 ;
20.45) : Victoria (orele 8,45 ; 11 ;
13.15 ; 15 45 ; 18 15 : 21).

CINEMATOGRAFE
EDDIE CHAMPAN AGENT SE
CRET

rulează la Lumina (orele 8.30 ; 
15.45* 18.30 : 21).

PRIETENELE
rulează la Central (orele 9;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21). 

MONDO CANE
rulează la Timpuri noi (orele 
9—21 în continuare).

SFINTUL LA PÎNDA
rulează la Union (orele 15.30 ; 
18 : 20.30).

OSCAR
rulează la Doina (orele 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20.30). 

AVENTURIERn
rulează la Feroviar (orele 8.15;
10.30 ; 12.45 ; 15 ; 17.30 ; 20) ;
Excelsior (orele 9.30 ; 11,45 ; 14:
16.15 ; 18,45 ; 21) ; Melodia (ore
le 9 ; 11.15 ; 13 30 : 16 ; 1830 ;
20,45) ; Gloria (orele 9 ; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; Mo
dern (orele 9,30 ; 11,45 ; 14 ;

16,30 • 19 ; 21.15).
BLESTEMUL RUBINULUI NE
GRU

rulează la înfrățirea (orele 10 ;
15.30 ; 17.45 ; 20).

INIMĂ NEBUNA, NEBUNA DE 
LEGAT...

rulează la Buzești (orele 15,30;
18).

UN DOLAR GĂURIT
rulează la Dacia (orele 8; 

sîntem noi acei care să dăm solu
țiile. Credem însă că atitudinea 
de gură-cască a unora care sem
nează acte fără să știe ce anu
me semnează este de natură să 
faciliteze hoților accesul la banii 
Statului. Răspunderea materială 
în acest sens ar trebui să revină, 
credem, nu numai infractorului 
ci și celor care eliberează acte 
fără nici un pic de responsabili
tate. Nu ne permitem să glumim, 
dar dacă s-ar fi dat mașini în 
rate cine ar fi plătit statului des
păgubiri pentru Iacobii care mai 
sînt încă printre noi ? !

16.30-; 18,45 ; 21) ; Progresul (o- 
rele 11,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30)

ALEGERE DE ASASINI 
rulează la Bucegi (orele 9;
11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21). Au
rora (orele 8.30 ; 10,45 ; 13 ; 15;
17.30 • 20) ; Tomis (orele 9 ;
15,45 ; 18,15).

OBSESIA
rulează la Unirea (orele 15.30; 
18).

CE NOAPTE, BĂIEȚI
rulează la Lira (orele 15,30 ; 18)

PASĂREA TIMPURIE
rulează la Drumul Sării (orele 
15 ; 17,30 : 20).

EL DORADO
rulează la Ferentari (orele
15.30 ; 18 ; 20.30).

STUDIU DESPRE FEMEI 
rulează la Giulești (orele 15,30; 
18 ; 20,30) ; Arta (orele 9 ; 11,15; 
13 ; 15.45 ; 18,15).

FREDDY LOVEȘTE TU ÎNTÎI 
rulează la Cotroceni (orele
15.30 ; 18 ; 20,30).

VICONTELE PLĂTEȘTE PO-

LIȚA
rulează la Volga (orele 9 ;
15.30 ; 18 ; 20.30) ; Miorița (o- 

rele 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 15,45 ; 18.15;
20,45).

PRIN KURDISTANUL SĂLBA
TIC

rulează la Moșilor (orele 15,30; 
18) ; Rahova (orele 15,30 ; 18).

ZOLTAN KARPATHY
rulează la Popular (orele 15,30; 
18 ; 20,30).

CEI ȘAPTE SAMURAI 
rulează la Munca (orele 15 •
17.30 ; 20).

JENIA, JENICIKA ȘI KATIUȘA 
rulează la Flacăra (orele 15.30; 
18 ; 20,30).

BOMBA DE LA ORA 16 ȘI 10 
rulează la Vitan (orele 15,30 ; 
18 ; 20.15).

NEBUNUL DIN LABORATO
RUL NR. 4

rulează Ia Floreasea (orele 9 ;
11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). 
Viitorul (orele 15,30 ; 18 ; 20,30).

DOUA BILETE LA MATINEU 
rulează la Pacea (orele : 15.45 ; 
18 : 20..15)

ÎMPUȘCĂTURA
rulează la Crîngași (orele:
15.30 ; 18 ; 20,30).

UN TAXI PENTRU TOBRUK 
rulează la Cosmos (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

• ION PASCADI : „GUS
TURILE INTRE DA ȘI NU*4

Esteticianul Ion Pascadi a- 
bordează cu optimism o pro
blemă dintre cele, mai spi
noase : aceea a receptivității 
operei de artă de către ma
rele public; mare și eterogen, 
cuprinzînd o vastă categorie 
de oameni (tineri dar nu 
numai tineri) ce doresc a fi 
inițiați în tainele Frumosului.

Echilibrat și bine informat, 
Ion Pascadi avansează noțiuni 
și categorii metodic, făcînd 
numeroase precizări și discri
minări de rigoare, atent me
reu să răspundă la eventualele 
nedumeriri, obiecții ba chiar 
susceptibilități (p. 113) al» 
novicelului în complicata ac
țiune a degustării Artei. Pa
radox fericit, cartea nu e 
seacă ci vioaie, variată de la 
un capitol la altul, fiindcă 
autorul ei se vrea nu pe
dagog ci eseist. De unde o se
rie de portrete: Semidoctul, 
Simulantul, Naivul etc. Ma- 
nifestîndu-se ca om al civili- 
tații, autorul pledează pentru 
simțul măsurii și respectului 
față de alte opinii, pentru 
spirit de discernămînt și ge
nerozitate, și respinge reac
ția lipsită de simțul estetic al 
măsurii. Estetica fiind o dis
ciplină a spiritului care por
nește de la axioma că există 
anumite reguli ale Frumosu

de Adriana Iliescu
lui, decurge că acestea trebuie 
însușite. Lucrurile nu sînt 
simple dacă observăm că de-a 
lungul secolelor aceste reguli 
s-au modificat. De aceea, am 
fi dorit să găsim în această 
carte atît de riguros cons
truită un mai mare spațiu a- 
cordat inefabilei intuiții este
tice. Asta nu înseamnă că Ion 
Pascadi ar fi neglijat acest 
aspect: el averizează asupra 
necesității unui simț al pers
pectivei (p. 44) și devenirii 
gusturilor — în funcție de an
samblul dezvoltării social-cul- 
turale, ca parte componentă 
a noii spiritualități umane 
care se făurește (p. 54). Ci
clul de eseuri care compun 
această carte a fost publicat 
în „Scînteia tineretului".

• VALENTIN BERBE- 
CARU: „TRINITATE
CONFIDENȚIALĂ44.

Iată un volum de proză 
scris cu maturitate, fără 
fronde sterile, deși nu lipsit 
de pasiunea inovațiilor crea
toare. Vrem să spunem că 
autorul are ambiția să scrie o 
proză modernă avînd însă 
mereu ceva de spus. 11 pasio
nează investigațiile în con
știință și se ocupă, cu 
predilecție, de anii ele 
după ultimul război mondial. 
Să ne oprim la nuvela „Tri
nitate confidențială44: „trei
mea" despre care e vorba nu 
e nici magică nici sacramen
tală ci se constituie prismatic 
— pentru a putea releva a- 
numite imagini (ce n-au pre
tenția a fi și simboluri) din 
întîlnirea a trei bărbați. Un 
profesor, Gorovei, și un elec
trician, Stroie, se împiretenesc 
într-un sanatoriu. Primul din
tre ei moare lăsînd în urmă 
un jurnal în care e schițat 
profilul moral al celuilalt iar 
cel ce supraviețuiește trăiește 
un sentiment ciudat de con
topire cu prietenul dispărut: 

[ TELEVIZIUNE

117,30 — Pentru noi femeile 1 
18,00 — Actualitatea industrială. 
18,30 — Curs de limba franceză

119,00 — Șoimii — emisiune pentru tineret : Alpiniada de vară a 
tineretului.

19,30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Buletin meteorologic. — Publicitate

■ 20,00 — Trepte spre viitor : „Orizonturi*. Film realizat în Valea 
, Jiului.

20,20 — Tele-universîtate. Istoria civilizațiilor.

121,00 — Film artistic „Robii*4 — producție a studiourilor engleze.
22.40 — Vacanță pe portativ.
23,00 — Film documentar : Imagini poloneze.
23,15 — Telejurnalul de noapte.

„Prietenul, care mi-ar fi răs
puns la întrebări, s-ar fi în
fățișat, înfundat, în lodenul 
meu 'cafeniu. Dar lodenul era 
pe mine și ne înfășură pe 
amîndoi; cel de al doilea era 
desigur Gorovei". (p. 129). 
Jumglul lui Gorovei îi dă lui 
Ștroe o metodă cu care acesta 
gîndește despre sine, prin care 
se observă, se analizează, se 
cunoaște. Acțiunea e plasată 
apoi în anii marilor reforme, 
într-o stațiune de odihnă, 
după naționalizarea vilelor 
unde StToe e numit un fel de 
administrator și unde suportă 
greu chinurile analitice în ju
rul unei drame intime — fap
tul că soția l-a părăsit. Aici 
sosește un gazetar care, in
discret, citește jurnalul atri- 
buindu-i-l lui Stroe și făcîn- 
du-și o anume impresie (alta 
decît cea de pînă atunci) pe 
care apoi trebuie să o schimbe 
din nou căci constată că pa
ginile fuseseră scrise de o altă 
persoană. Pînă la urmă des
coperă însă că și sofisticatul 
electrician își face însemnări 
zilnice — în continuarea no
telor decedatului profesor — 
și are revelații tulburătoare pe 
care autorul, inspirat, nu le 
mai comentează, lăsînd toate 
sugestiile sale să curgă după 
cum le va interpreta citito
rul. Gîndurile celor trei băr
bați se rotesc lent în jurul câ
torva imagini comune și toți 
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trei — fiecare prin prisma 
unei alte biografii — au ob
sesia duratei psihice a timpu
lui.

• VALERIU ■ ANANIA: 
„MEȘTERUL MANOLE"".

E intr-adevăr uluitor cura
jul unui dramaturg de a scrie 
azi o piesă în versuri (cinci 
acte) cînd această specie, dra
ma romantică în versuri, apar
ține secolului al XlX-lea. 
V. Anania pornește de la 
binecunoscutul mit al Mește
rului Manole dar nu pentru 
a-i reda semnificațiile ci dim
potrivă, încercînd să reducă la 
comune dimensiuni omenești 
personajele mitologice. Astfel 
Meșterul Mano\e apare ca 
victima complotului a două 
femei — Simina (soția sa) și 
loranca îndrăgostită de un 
călugăr pictor, și acesta an
gajat pentru împodobirea zi
dirii. Cele două femei țin un 
sfat tainic și diabolic (una al
teia își zic ,^aiano“ — p. 120) 
și hotărăsc să biruie cugetul 
lui Manole făcîndu-l rob sim
țurilor (p. 121). Silueta impre
cisă și pură a soției lui Manole 
devine aici strict individuali
zată într-o oarecare creatură 
meschină, malefică și s-ar zice 
patologică căci e temătoare că 
mănăstirea va fi mai frumoasă 
decît ea (!) speriată că îi 
va răpi bărbatul, lnțelegînd 
cum stau lucrurile, Manole 
își amintește de jurămîntul 
vechi (așadar Meșterul ar fi 
un modem căci abia acum se 
face un plonjeu în mitologie) 
și, ■■ se specifică, păgîn, știind 
cu precizie că își va ucide so
ția. Domnitorul Neagoe, află, 
nu e de acord cu procedeul și 
hotărăște să se spargă zidul 
și să se facă toate investiga
țiile. Va trebui să renunțe 
însă, fiindcă meșterii, în 
frunte cu Manole, se sinucid 
pe loc, ducînd cu ei și secre
tul construcției unei opere ne
muritoare.

UN HAIDUC ÎN SECOLUL XX?

(VERSIUNE PRESCURTATĂ)
REZUMAT

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

Convins, Pantelimon nu mai insistă, nici nu mai face o per
cheziție minuțioasă, ci se mulțumește să scotocească de formă 
prin geanta cu hîrtii a conductorului, doar-doar găsește măcar 
o scrisoare de valoare. Dar slngpra scrisoare de valoare a as
cuns-o bine, din vreme, conductorul1W).

— Care va să zică am călcat cu stîngul !
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— Lasă coane Tudorică. nu fi supărat frate, că are să-ți dea 
Dumnezeu din altă parte ; iaca bunăoară conu Brăneanu are 
să-ți dea din buna dumisale plăcere 20 de franci.

Pantelimon rîde. vizitiul deasemeni, iar călătorul scoase o 
hîrtie de 20 de lei, pe care i-o dă oftînd, haiducului.

— Boierule, dacă-ți pare rău, ți-o dau înapoi.
— Nu, Pantelimoane; ți-i dăruiesc din toată inima.
Dar tu — ridică haiducul privirea către vizitiu — tu ce dai ?
— Ce să-ți dau eu, se scarpină Henric în ceafă. Am șapte 

copii : am să-ți dau trei și-am să rămîn numai cu patru.
— Dar ce-mi trebuie mie copiii tăi ? rîde din nou Pantelimon. 

Eu te întreb de parale.
— Parale ? ! Dacă-i vorba de parale, atunci coane Toadere, se 

cuvine să-mi dai dumneata ceva, misitie de la domul Brăneanu, 
căci dacă nu eram eu, erai să pleci cu gușa goală, dar așa tot 
ai luat acolo 20 de lei. Curat vorba aia, dacă nu curge, pică !

Toată lumea izbucnește în rîs.
Cum văd eu — zice în cele din urmă Pantelimon — numai 

cucoana și domnul conductor nu mi-au dat nimic. D. Brăneanu 
mi-a dat 20 de lei ; vizitiul a făcut pe misitul, vasăzică a făcut 
și el o treabă ; cucoana, fiind parte femeiască, nu voâesc s-o 
supăr ; a mai rămas domnul conductor, pe care-1 rog, de data 
asta frumos, să-mi dea ceasornicul de la brîu, ca să-1 păstrez ca 
amintire, și de cîte ori m-oi uita la ceas, să-ml aduc aminte 
de dumnealui.

Conductorul se execută numaidecît. întinzîndu-i totodată și 
cîteva prăjituri drept... tratație. Pantelimon mîncă prăjiturile 
cu poftă, ia ceasornicul după care dă bună ziua la toți, strîn- 
gînd fiecăruia mîna, și dispare în codru, pășind liniștit, fără să 
se uite înapoi, nici măcar cu coada ochiului, deși cei din dili
gentă, fiind înarmați, l-ar fi putut împușca pe la spate.

Exact la o săptămînă de la atacarea diligenței poștei Broșteni 
în noaptea de miercuri 29 spre joi 30 noiembrie, pe la ora unu 
și jumătate. Pantelimon e din nou prins (într-o colibă părăsită 
de pe muntele Bărnerelul, din Județul Suceava). Loc sălbatic, 
aproape inaccesibil ! Pantilimon doarme, istovit de mers, căci 
de două zile n-a mai închis ochii. E ud pînă la piele — ninsese 
abundent,— și de două nopți nu mai dormise de loc. Focul e 
aprins. Neavînd încotro (ger în noaptea respectivă) aprinsese 
focul și se culcase de-a dreptul pe pămînt ca să se zbicească. 
Cu armele lăsate de-o parte doarme.
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rit oehisei.t'

Judecătorul de instrucție J. A. Floareș cere, în mod expres ca 
„garda de la arest (arestul lui Pantelimon) să fie sporită cu cit 
veți crede necesar în tot timpul cit dînsul va sta încarcerat și 
totodată a se trimite pentru paza lui soldații cei mai buni și mai 
destoinici".

(Dor"~ul instrucției cazului Pantelimon — Arhiva istori i „ 
centrală — fila 22)

Două cărări — singurele — duc la colibă. Jandarmii înain
tează de-a lungul lor, descoperă pași pe zăpadă și, în cele din 
urmă, focul. Patru jandarmi înconjurară coliba, trag o salvă pe 
deasupra celui care doarme adînc și acesta, înțelegînd perfect 
în ce situație se află, ridică brațele * 147).

’*«) De 900 lei. ,
147) „Pe tot parcursul de la Broșteni la Fălticeni, țăranii cari se 

strînseseră anume ca să-I vadă, mai ales că era și duminică, l-au 
primit cu strigăte de: „Ura! Trăiască Pantelimon**, dîndu-i bani 
șl mîncare, acolo pe unde automobilul în care Pantelimon era, 
trebuia să se oprească** („Dimineața*4 4 decembrie 1913).

<VA » RMA)

La percheziție : o pușcă cu două țevi și cartușe calibrul 16, 
un revolver nichelat (calibrul 12), un cuțit, un toporaș cu coada 
lungă, o geantă de piele în care e praf de pușcă, 148 de lei 
(hîrtii. argint și 5 monede de aur, dintre care una jubiliară).

• - 147 - 

îmbrăcămintea : o flanea, bondița, două sumane, pantaloni de 
suman, opinci, ciorapi verzi și o căciulă de oaie.

Iată cum descrie capturarea șeful poterei jandarmerești (Pro
ces Verbal nr. 679, fila 170—171, în dosarul nr. 174 al Trib. Neamț 
— Arhivele Statului, Sect.P.Neamț) :

Astăzi, 1 decembrie anul 1913, noi plutonier major Chiuaru 
Ion comandantul plutonului 2 Grăniceri Broșteni... fiind infor
mat că banditul Pantelimon a ieșit înaintea diligenței pe mun
tele Stănișoara, mi-am închipuit că e posibil să treacă spre' 
Dorna și pare că o presimțire m-a îndemnat să mă duc și eu 
spre Mînăstirea Rarau, căci terminasem de făcut inspecțiile și 
încheierea actelor bănești și aveam nițel timp. Am plecat de la 
pluton în ziua de 30 noiembrie pe la orele 2,30 p.m., însoțit de 
soldatul Scarlat Cristache șl am ajuns la pichetul Cruce pe la 
orele 4,30 p.m. După ce am mai vorbit cu soldații, m-am dus 
la o dugheniță cam la 200 metri de pichet ca să caut ceva de 
mîncare. în acel timp aud vorbind niște oameni care veneau 
dinspre podul de peste Bistrița, că un om care pare a fi străin, 
îmbrăcat în negru cu armă și cu toporaș în mînă a fost văzut 
de către frînarii care veneau cu vagoane cu bușteni de brad, 
că mergea pe pîrîul Bărnărel... Pe la orele 2 am plecat spre 
Cruce și pe lă mijlocul distanței între Cojoci și Cruce văd că 
vine repede un soldat, mi-am închipuit numaidecît că a prins 
pe bandit și așa se și întîmplase, căci soldatul Dascălu Ianoș 
cînd s-a apropiat de subsemnatul, abia mi-a putut raporta de 
emoțiune ca patrula a prins pe Pantelimon. Nici nu știu cum 
am mers pînă la pichet unde l-am găsit pe Pantelimon legat 
lîngă sobă, bînd ceai cu pîine de la soldați, și lumea nu mai 
încăpea pe la poarta pichetului, dorind să-1 vadă pe Pantelimon. 
I-am făcut percheziție și am confiscat armătura și banii și tot 
ce s-a găsit asupra sa, dresînd un proces-verbal.

Banditul a fost prins astfel :
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CEHOSLOVAC i
Dragi tovarâți,

în numele Uniunii Tineretului Comunist, al Întregului ti
neret român, transmitem Uniunii Tineretului Cehoslovac, ti
neretului frate cehoslovac, un călduros salut tovărășesc și 
sincere felicitări cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la 
semnarea Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mu
tuală între România și Cehoslovacia. In cei 20 de ani de 
existență a tratatului, relațiile tradiționale de prietenie și 
colaborare Intre tineretul și popoarele noastre au cunoscut 
o întărire și dezvoltare neîntreruptă, în interesul nostru co
mun, al cauzei păcii și socialismului.

Urmărind cu profundă și caldă simpatie amplul proces 
de perfecționare a relațiilor politice și sociale din țara dum
neavoastră în scopul înfloririi democrației și consolidării 
orînduirii socialiste, al progresului general al societății ceho
slovace, tineretul român își exprimă solidaritatea deplină 
cu poporul și tineretul frate cehoslovac, încrederea nestră
mutată în forța și capacitatea sa de a făuri socialismul sub 
conducerea Partidului Comunist, corespunzător năzuințelor 
și aspirațiilor sale.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și co
laborare dintre organizațiile noastre frățești, dintre tinere
tul român și cehoslovac vor cunoaște o întărire și dezvol
tare continuă,

COMITETUL CENTRAL
AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Ieri pe Muntele Găina
De ani și ani, de vreme multă, 

de secole chiar, într-o anumită 
zi din an, în cea de-a treia 
săptămînă a lunii iulie, pe un 
platou aflat la aproape 1 500 m 
înălțime se adună oameni din 
Țara de piatră, la sărbătoarea 
tradițională a moților.

Date fiind numeroasele ipoteze 
asupra legendei, vom aminti va
rianta cea mai cunoscută și 
anume, că pe acest vîrf de 
munte se întîlneau moții la 
sfat în vremuri de restriște.. Era 
suficient să se audă sunetul pre
lung al buciumelor și muntele 
prindea ca prin farmec viață. 
Se știa atunci că moții s-au scu
lat Jga-și ceară dreptate. Și tot 
din vremuri îndepărtate se știe 
că aici vidrenii veneau cu mîn- 
căruri și băuturi alese și că de 
la aceste ospățuri pe iarba ver
de, s-a ajuns la celebrul „Tîrg 
de fete“, undfr fetele își căutau 
norocul în viață.

Dar despre aceste fapte nu 
a mai rămas decît legenda de un 
izbitor anacronism cu ceea ce 
se întîmplă, de fapt, astăzi a- 
colo.

★
La 21 iulie, pădurile mun-

MONOLOGURI |
(Urmare din pag. I)

zut de ce sînt în stare colegii 
mei I. Simionescu, I. Cioplea 
și alții care au lucrat cu o 
rîvnă pe care n-o cunoscusem 
la ei pînă atunci.
J Gabriel Geamănu — echipa 
nr. 1 : Nu sînt geamăn cu Ni
colae Geamănu, dar sîntem 
frați. Aceasta nu ne-a împie
dicat să ne luăm.la întrecere. 
Nu numai în cadrul brigăzii 
ne-am întrecut, ci și în cadrul 
echipei. A cîștigat el. Cu toate 
acestea sînt mulțumit de ceea 
ce am realizat. îmi voi a- 
minti totdeauna clipele pe
trecute aici. Cele două săp- 
tămîni pe șantier, reprezintă 
primul meu contact adevărat 
cu munca în urma căruia am 
devenit mai oțelit, mai puter
nic, mai încrezător în forțele 
mele proprii.

Dumitru Becheanu, echipa 
nr. 4 : Știu că mulți dintre voi 
credeți că aici o să vă plicti
siți. Impresia asta am avut-o 
și noi, dar ne-am înșelat. în 
timpul liber am organizat nu
meroase concursuri de șah, 
întreceri de volei și chiar 
fotbal (am găsit totuși o 
porțiune de teren netedă), iar 
seara ascultam muzică inter
pretată la acordeon și fluier 
de către unii colegi de-ai 
noștri. Am „descoperit* aici 
o probă sportivă foarte pa
sionantă, care ne-a captivat pe 
toți: alergarea pe scara ce 
duce spre tunel. Să recunoaș-

(Urmare din pag. I) 

conducerii Uzjnei „Policolor" din 
Capitală, care a livrat 20 de 
tone de rășini poliesterice (nece
sarul Uzinei „Color“ pe 6—7 
zile), abia în ultimele 2 zile alo 
lunii iunie ( ? I).

Asupra consecințelor sistemu
lui defectuos de aprovizionare la 
Uzina „Color", vom reveni.

Ne mutăm pentru cîteva mo
mente aria discuțiilor^ la Uzi
na „Electromagnetica". Referin- 
du-ne la aceeași problema — a- 
provizionarea —• consemnăm opi
nia tovarășului inginer șef ad
junct, Gheorghe Woinarovsky.

_  Na știu de ce trebuie sa 
înregistrăm, de fiecare dată, ace
leași deficiențe în aprovizionare: 
emiterea repartițiilor de materia
le, de către forul tutelar, 
(D.G.A.D. din M.I.C.M. — n.a.). 
cu multă, prea multă înlîrziere. 
Las la o parte faptul că în tri
mestrul II, la centralele telefo
nice automate, o serie de mate
riale (laminate feroase și nefe
roase, sîrmă de cablaj etc.) au 
venit cu o lună întîrziere (ceea 
ce a determinat nerealizarea a 
25—30 de rame de centrale te
lefonice), dar, situația se repetă 
și în prezent, cînd, din lipsa 
unor repartiții sîntem în postura 
de a nu putea realiza planul în 
ultimele două luni ale trimes
trului III.

Trebuie să adăugăm că situa
ția nu este nicidecum singulară.

! 
I
3
I
I
I
I
s
i
i
i 
i

ții încremeniți în tăcerea lor, 9 
capătă viață. Poienele se umplu FM 
de o mare suflare de oameni. 123 
De cu seară, pe zeci de cărări ga 
urcă neîncetat grupuri de vizita- 9 
tori, din toate colțurile țării. 
Dimineața se ivesc moții. Pe 
caii lor mici aduc obiecte de H 
artă populară, fluiere, buto- 9 
iașe, plosci, obiecte din lut ars. 38 
își dau aici întîlnire iscusiți lu- Sj 
crători în lemn din Vidra și 9 
Avram Iancu, cu meșterii olari ■ 
din Cristior, Obîrșa și Hălmăgel.

rino. In virtutea acestui program 
conducerea clubului a solicitat ca 
partida din etapa a IlI-a, de la 
25 august, să se devanseze cu 
cîteva zile, adică să aibă loc pe
21 sau 22 august.

RAPIDUL n-are perfectat decît 
un meci, deocamdată cel cu echi
pa vest-germană Allemania Aa
chen, cînd probabil Ion lonescu 
va apare pentru prima dată • în 
postura de., adversar al Rapidu- 

timpul de lucru nu este folosit 
la valoarea lui maximă. Indicele 
de utilizare a fondului de timp 
se ridică de abia la... 90,5 la 
sută, iar valoarea timpului ne
utilizat se cifrează la 226 358 
om-ore. Analizînd lucrurile înde
aproape, iată ce constatări se 
pot face cu privire la secția me
canică II : un număr de mașini 
(7—8) nu funcționează din „lipsă 
de comenzi", „mici reparații", 
schimbarea reperului (aici tre
buie să insistăm asupra faptului 
că atenția conducerii uzinei n-a 
fost în suficientă măsură îndrep

tată spre întocmirea unor pla
nuri operative, viabile, raționale, 
a căror menire să fie asigurarea 
desfășurării ritmice a întregii fa
bricații — n.a.), de multe ori 
se pierde timp prețios cu ascu
țirea sculelor, plimbările inu
tile prin secții întregesc și mai 
mult volumul timpului nefolosit 
etc., etc.

începutul celui de al II-Iea 
semestru reclamă menținerea u- 
nui ritm susținut, sporirea efor
turilor fiecărei unități economice 
în asigurarea tuturor condițiilor 
desfășurării normale a procesu
lui de producție. Cu mici excep

• Cînd soarele se ridică de a- |H 
cum cu cîteva palme bune, for- Affl 
fota încetează ca prin farmec.
Un cîntec melodios, prelung, iz- gl 
vorît din tulnicele moațelor de 13 
la Avram Iancu, răsună. Esem- 9 
naiul care în fiecare an ves- „ 
tește începutul programului ar- S 
tistic.

în decorul pitoresc al unui

I
amfiteatru natural, s-au adunat 
mii de oameni, s-au întrecut în 
măiestria interpretativă sute de 
artiști amatori din județele 
Alba, Bihor, Cluj. Hunedoara 
și Mureș.

MIHIȚ ION |

tem, nu e simplu să urci în I 
fugă 100 de trepte. în clipele | 
de răgaz am admirat peisaje , 
de o raba frumusețe pe care j 
cei mai mulți dintre noi 
acum le-au văzut întîîa oară, 
în plus, am avut și fericirea 
să facem cunoștință cu... 
ursul. De multe ori venea 
pînă lingă dormitorul nostru 
și ne privea minute în șir tă
cut și posomorit. îl chinuia 
probabil, singurătatea.

Nicolae Geamănu, < 
nr. 1 : Deși plecăm de pe șan
tier, activitatea noastră de 
muncă voluntară-patriotică nu 
contenește. O vom continua și 
mai intens la Tg. Jiu. Avem 
multe de făcut și acolo. T 
curînd, la liceul nostru va 
începe construcția unei săli 
de sport, complexe, la care 
va trebui să ne aducem și 
noi contribuția.

Gindurile sînt multe, i 
siile sînt deosebit de bogate 
și puternice. Fiecare ar avea 
ceva de spus, o observație de 
făcut, o impresie de împăr
tășit. Se consideră acum oa
meni cu ( , 
prin încercări și capabili — 
dea oricînd un sfat bun.

Mașinile au tras însă l 
cantină, semn că pregătirile 
de plecare s-au încheiat. Ne-am 
luat rămas bun de la a doua 
serie de brigadieri cu convin
gerea că vorbele lor vor fi in- n 
terceptate de cei in cauză. 9 
Luate împreună, ele redau 9 
cronica zilelor fierbinți trăite m mina 5a 
pe șantier. 9 posibilă o deplasare pentru

Iinireprmae un turn 
tire și verificare — 
ri/iJo riirs rn/irii) C. 

consideră acum oa- M 
experiență, trecuți 9 
cari și capabili să 9

I susțină, acasa, un meci cu ecrupa 
braziliarță Portuguese Rio.

ECHIPA DINAMO BUCU-

IREȘTI va susține și ea partide în 
Berlinul occidental — primul joc 

e perfectat pentru 27 iulie 
Herta Berlin, cel de-al doilea 
mind să se aranjeze ulterior.

Deficiențele existente în asigu
rarea .cu repartiții de către 
D.G.A.D. se constată și la siste
mele de curenți purtători.

Este îndeobște cunoscut că, în 
fiecare unitate economică, în fie
care întreprindere industrială, 
asigurarea la timp cu materii și 
materiale, cu semifabricate, pe 
baza unui plan de aprovizionare 
rațional întocmit, constituie o 
condiție fundamentală a folosi
rii depline a capacităților de 
producție, a mașinilor și instala
țiilor, a timpului de lucru. Care 
sînt consecințele aprovizionării 

Scurt — circuitul
tehnico-materiale defectuoase a- 
supra bunului mers al activității 
economice în cele două unități ?

Am arătat că în prima deca
dă a lunii iulie a.c. la Uzina 
„Color", ritmicitatea producției 
este sub orice critică (10 la sută). 
Ce înseamnă aceasta ? „înseam
nă că la secția a IlI-a, de exem
plu, trebuie să se lucreze în 
prezent cu un schimb (secția 
avînd capacitatea de lucru de 
trei schimburi), iar spre sfîrșitul 
perioadei de plan (decada a 
III-a) să se folosească... trei 
schimburi.

Dacă vorbim de folosirea ca
pacităților de producție, conse-

SPORTIV
• IN PRIMA rundă a tur

neului final al campionatului 
mondial studențesc de șah au 
fost înregistrate rezultatele: 
Cehoslovacia — S.U.A. 2,5— 
1,5; Bulgaria — România 
2,5—1,5; Islanda — Iugo
slavia 2,5—1,5. în grupa B: 
Israel — Finlanda 2—2; Bra
zilia — Grecia 2—1 (1); El
veția — Irlanda 3—1.

• CEL DE-AL 55-lea Tur 
ciclist al Franței s-a încheiat 
ieri la Paris cu victoria olan
dezului Jan Janssen. Campion 
mondial de fond, cîștigător 

numeroase curse clasice, 
J. Janssen, în vîrstă de 28 
de ani este primul olandez 
care își înscrie numele în 
palmaresul celei mai mari 
întreceri a sportului cu pe
dale.

• PE TERENURILE clu
bului Progresul din Capi
tală s-au încheiat ieri între
cerile zonei românești, pen
tru competiția de tenis 
„Cupa Galea“, rezervată e- 
chipelor de tineret (jucători 
pînă la 21 de ani). Pe locul 
întîi s-a clasat selecționata 
României care a învins în ' 
ultimul meci cu S—0 repre
zentativa Turciei. In ulti
mele două jocuri de simplu 
Hărădău l-a întrecut cu
5— 4, 6—2 pe Ambar, iar Co- 
din Dumitrescu a cîștigat cu
6— 2, 13—11 în fața lui
Ramzy.

(Agcrpres)

O într-o reuniune ce a avut loc

Bjoi, la prînz, la Federația română 
de fotbal, la care au luat parte 
și reprezentanți ai presei, condu
cători ai cluburilor bucureștene

I STEAUA, DINAMO, RAPID și 
ai F. C. ARGEȘ, au prezentat fi
nele informări asupra programului 

i'1 9 pregătire și competițional al 
a y echipelor precum și unele...' do-

echipa 9
ie san-

leanțe.
Din contextul celor abordate în 

cadrul succintei discuții se des- 
I prinde, un atractiv și important 

calendar fotbalistic centru perioa
da imediat următoare, prilej de 
bucurie și satisfacție pentru nu
meroșii iubitori ai disciplinei cu

?m ■IhI
va ■

■ așa denumitul „obiect rotund".
Deci...

im pre- 9
bogate 9

Intre 25 iulie și 5 august ECHI
PA CAMPIOANĂ, STEAUA, va 
întreprinde un turneu de pregă- 

- întîlnirile ofi
ciale din cadrul C.C.E. se apro
pie vertiginos — in Iugoslavia. 
Dar înainte de plecare e posibil să 
susțină, acasă, un meci cu echipa

cu 
ur-

E 
un

cințele sînt și mai grave : de 
unde la începutul lunii utilajele 
sînt folosite în proporție de 
40—50 la sută, spre încheierea 
ultimei decade, indicele de utili
zare atinge 70—80 la sută, ca 
să scadă apoi, la începutul lunii 
viitoare, din nou, la 40V». In 
același timp, șefii de secții tre
buie să facă o adevărată... echi
libristică în repartizarea oameni
lor (dintre ei, mulți sînt califi
cați I) în alte locuri de muncă 
ce nu reclamă o pregătire pro
fesională cît de cît.

La „Electromagnetica-, la

principalele grupe de ma
șini timpul de inactivitate 
prezintă o pondere destul de 
ridicată la fondul total de 
timp al mașinilor. Este sufi
cient să precizăm că indicele 
de utilizare a mașinilor prezintă 
variații destul de pronunțate: 
de la 30,8 la sută (strunguri re
volver) la 40,3 la sută (freze uni
versale). Ceea ce, evident, ne 
formează o imagine clară a im
portantelor rezerve nevalorifica
te, existente în folosirea mașini
lor și instalațiilor.

Aruncîndu-ne privirea asupra 
structurii fondului de timp la 
aceeași uzină observăm că

De ce nu fac sport tinerii din 
Cîmpeni ? Iată cîteva păreri :

C. I. Aici la noi nu se organi
zează decît din an în paști cîte o 
activitate. Și aceea în cinstea 
vreunui eveniment sau cînd vin 
indicații de Ia județ.

A. R. Ne pierdem vremea că 
n-avem ce face. Practic, n-avem 
posibilități. Doar un cinematograf 
și acela cu filme proaste, cu vi
zionări în condiții — vai de lume. 
Cînd e sezon de fotbal — avem 
o echipă, „Arieșul", în campiona
tul județean — ne bucurăm și noi 
de o zi frumoasă la două săpta- 

Cit va amina Comitetul 

orășenesc 11 L C. Cîmpeni 

rezolvarea dorințelor ti

nerilor de a practica sportul

mini: că la toți ne place fotbalul, 
sportul în general.

D. N. Adevărul este că și cînd 
e vorba de sport, toți înțeleg prin 
acesta numai fotbal. Dar chiar 
așa fiind ne întrebăm deseori de 
ce organizația U.T.C. nu orga
nizează competiții pentru tineri 
chiar și de fotbal ? Mie, spre ex
emplu, îmi place atletismul, aler
gările. Dar ai pistă unde să te 
antrenezi ? Am colegi — eu sînt 
elev — cărora le place boxul, te
nisul de masă, luptele, handbalul 
și chiar baschetul. Unde să prac
tici aceste sporturi ? Cu ce r Nu 
există baze sportive, nu există 
nici materiale sportive, nu se in
teresează nimeni de așa ceva.

Aici în Apuseni, există frumoa
se tradiții ale activității sportive. 
Numeroși tineri au devenit 
sportivi de mare performan
ță, fotbaliști (Crețu — ,,U“-Cbti) 
luptători (Emil Culda) apoi schi
ori, șahiști, voleibaliști și atleți 
etc. La CROSUL TINERE
TULUI : Dorica Resiga, locul 

meci în Turcia cu echipa Fener
bahce care l-a „înpămîntenit", 
așa1 cum se știe, pe dinamovistul 
Ion Nunweiller pentru o perioadă 
de 2 ani. Dar e certă participarea 
dinamoviștllor la Turneul pentru 
„Cupa de aur" organizat în Ita
lia (26—28 august) unde vor în- 
tîlni în primul meci, pe Bologna 
iar apoi probabil pe Juventus To- * 21 

FOTBALUL
ÎN FEBRA 

ACTUALITATII

I la faza județeană, Eva Prața 
locul 8 la finala pe țară. în sate
le din munți cum ar fi Gîr- 
da, Albac, Avram Iancu, Va
dul Moților, Bistra, se orga
nizează și se desfășoară, cu o 
destul de asiduă continuitate, di
ferite întreceri și concursuri spor
tive, la care sînț angrenați zeci de 
tineri ce alcătuiesc echipe de fot
bal, volei, handbal, șah» etc.

Cauza principală a slabei acti
vități sportive la Cîmpeni — a 
reieșit dintr-o discuție cu tov. 
Nicolae Drăgoi, secretar al comi

tetului orășenesc U.T.C. — stă în 
aceea că cei chemați să se ocupe de 
organizarea și desfășurarea activi
tății sportive de masă, activiștii 
U.T.C., membrii comitetelor aso
ciațiilor sportive nu se achită în 
modul cel mai responsabil și 
conștiincios de sarcinile pe care 
le au. De la fazele Cro
sului tineretului — deci de mai 
bine de 2 luni de zile — nu 
s-a organizat absolut nimic. Din 
peste 1200 de uteciști, cîți 
sînt în Cîmpeni —* plus, poate 
altă mie de tineri — doar vreo 
sută și ceva au participat la faza 
de masă a Crosului tineretului. 
La începutul lunii iulie, cînd tre
buia să fi avut deja loc, primele 
întreceri în cadrul „CUPEI TI
NERETULUI DE LA SATE", 
tovarășii din cadrul comitetului 
U.T.C., responsabilul cu sportul, 
inginerul ION POPESCU, nici 
nu se gîndeau să organizeze faza 
de masă dar să se mai preocupe 
și de alte activități sportive.

Se invocă, pe bună drepta- 

lui, al lui Dumitriu et comp. Me
ciul va avea loc între 18—25 sep
tembrie. Tot ce se poate ca să 
mai fie organizat încă un meci 
probabil cu Borussia Neuerkirken 
sau S. K. Stuttgart. La începutul 
sezonului e prevăzută și întîlni- 
rea între Rapid și una din echi
pele iugoslave, Partizan sau S. K. 
Beograd în cadrul „C.O.T." La

28 iulie rapidiștii vor evolua în 
compania echipei belgiene, Beer- 
schoot finalista din acest an a 
„Cupei Belgiei".

Intre I și 4 august, cu prilejul 
celei de a 15-a aniversări a clu
bului, F. C. ARGEȘ organizează 
la Pitești, un turneu la care în 
afară de echipa Rapid vor mai 
participa și 2 echipe străine ne
desemnate încă, dintre cele cîte- 

ții, se constată că, colectivele 
de conducere a întreprinderilor, 
forurile lor de resort — Ministe
rul industriei chimice și Ministe
rul industriei construcțiilor de 
mașini — nu acordă toată aten
ția valorificării la maximum a 
capacităților de producție, a 
timpului de lucru, în fiecare 
subunitate din cadrul acestor 
uzine.

Deficiențelor, semnalate cu 
atîtea prilejuri, existente în sis
temul aprovizionării tehnico- 
materiale, li se răspunde cu mă
suri anemice (atunci cînd totuși, 
se iau I), nu sînt trase la răs
pundere unitățile furnizoare care 
nu-și respectă obligațiile contrac
tuale, se admit, în continuare, li
vrări de produse care nu sînt 
necesare întreprinderilor benefi
ciare, în sfîrșit, se constată mari 
întîrzieri în emiterea repartițiilor 
de materiale de către D.G.A.D.- 
uri.

Nu există preocupări serioa
se din partea întreprinderilor 
(este cazul, mai ales, al Uzinei 
„Electromagnetica"), în ce pri
vește asigurarea unei ritmicități 
normale a întregii fabricații în 
aplicarea unor planuri operative, 
științific fundamentate, în scopul 
asigurării, încă de pe acum, a 
condițiilor necesare realizării in
tegrale a planului trimestrial.

Iată cîteva concluzii asupra că
rora cei profund interesați tre
buie să înțeleagă că nu este ca
zul să mediteze prea mult. 
Timpul costă bani I 

te, motivul că, exceptînd sta
dionul Arieșul unde urmează 
să se amenajeze, intr-un vii
tor apropiat, pistă de atletism 
nu există baze sportive. Nici în 
comunele de pe cele două văi ale 
Arieșului nu existau : dar tinerii, 
să fie, îl denoaă yi acest aspect: 
inimoși și întreprinzători, și-au a- 
menajat terenuri de fotbal, volei, 
handbal, gropi de sărituri etc. 
prin propria lor contribuție patrio
tică. Există în Cîmpeni, pe malu
rile Arieșului, spațiu excelent pen- 

tru asemenea amenajări. To
rentul Arieșului oferă bune 
condiții pentru organizarea u- 
nor întreceri de înot, cu pu
ține amenajări. Dar nimeni nu se 
gîndește la o atare posibilitate.

Fondurile destinate amenajări
lor sportive (furnizori : cooperati
vele de consum, consiliul local 
sindical, celelalte unități) întîrzie 
să fie livrate organelor și organi
zațiilor U.T.C. pentru cheltuirea 
lor în asemenea scopuri. E o ches
tiune care trebuie reglementată 
urgent, conform hotărîrilor în vi
goare a legii privind dezvoltarea 
activității de educație fizică și 
sport. Dar dacă alți factori, adia- 
cenți în stimularea activității 
sportive înțeleg mai greu rolul și 
obligațiile pe care le au organiza
țiile U.T.C. n-au dreptul, sub nici 
un motiv, să frusteze masa de ti
neri de activități atît de plăcute 
și reconfortante cum sînt activi
tățile sportive.

V. cabulea

va care au făcut oferte să joace 
în România în această perioadă.

între 22 iulie și 3 august fotba
liștii de la PROGRESUL vor în
treprinde un-turneu în U.R.S.S., 
iar echipele „U* Cluj (27 iulie— 
3 august) Minerul Baia Mare și 
Politehnica Galați, în Polonia.

UN progAam bogat au 
LOTURILE REPREZENTATI
VE. Astfel, echipa de tineret va 
întîlni la 28 august cea similară a 
U.R.S.S. La 15 august, la Vichy, 
naționala României tyi dă un ren- 
dez-vouz cu St. EHene, campioa
na Franței. La 5 septembrie un 
nou meci: Bratislava—București 
— unde se includ selecționabilii 
iar la 25 septembrie returul la 
București. F.R.F. organizează o 
excursie (1—6 septembrie la Bra
tislava pentru iubitorii și susțină
torii fotbalului: costul unui loc 
—1 000 lei. înscrierile se pot face 
la federație pînă la 27 iulie.

Unul dintre cuplajele bucureș
tene cele mai atractive ale aces
tui început de sezon se va con
suma la 18 septembrie cînd pe 
Stadionul ^23 August" se cor in- 
tîlni în prima manșă a „C.C.E." 
și „Cupa cupelor" echipele 
Steaua — A. B. Copenhaga și, 
respectiv, Dinamo București — 
F. C. Kdln.

Și ca doleanță comună: condu
cătorii cluburilor vizate pentru în- 
tîlnirile oficiale din competițiile 
europene au solicitat Federației 
să înlesnească deplasări ale cîte 
unui antrenor pentru a urmări a- 
casă cît și în deplasare, jocul vii
toarelor noastre adversare.

Vom avea 
antrenori străini?

Organele de specialitate ale 
Federației de fotbal — și nu 
numai ele — au discutat în re
petate rînduri problema unor 
antrenori străini. Analizînd ex
periența mai multor țări care 
atestă că această soluție dă re
zultate (tiezi munca de pregăti
re a cehoslovacului Vitlacyl cu 
echipa reprezentativă a Bulga
riei, a lui Bella Soos la cea a 
R. D. Germane, ca sa nu mai 
vorbim de celebre echipe an
trenate de H. Herrera, Gut- 
mgn, etc.) — specialiștii noștri 
n-au respins această posibilita
te. De aceea. ne-a informat 
într-o discuție recentă, tovară
șul ION ȘICLOVAN. secretarul 
general al Federației române 
de fotbal, F.R.F. a stabilit o 
serie de contacte cu unele fe
derații străine în vederea reco
mandării unor antrenori care 
să lucreze ,1a echipele noastre 
selecționate.

Deși nu ne-a putut concretiza 
nici un nume, domnia sa ne-a 
declarat: în mod sigur pînă la 
începutul campionatului vom 
avea la conducerea reprezentati
velor antrenori străini.

SiMBĂTĂ LA POIANA BRAȘOV

„INTERNAȚIONALELE14 
DE ATLETISM

In stafiunea montană Poiana-Brafov, la sflrfitul acestei 
«Iptârnini — 27-28 iulie — va avea loc una dintre manifestă
rile atletice de anvergură ale acestui an, nu numai din (ara 
noastrd ci chiar de pe continent. Pledează pentru însemnăta
tea acestei reuniuni atletice participarea deosebit de valoroa
să — numeroși recordmeni naționali, europeni șl mondiali 
— și condițiile de climă si altitudine (1040 m.) tn care te 
desfășoară sensibil identice cu cele de la J. O., de la Ciudad 
de Mexico.

Oricine află că o asemenea competiție este organizată 
intr-o stațiune turistică de munte e tentat tă-și pună între
barea dacă există condiții optime pentru desfășurarea nor
mală a întrecerilor — astfel ca rezultatele să poată fi luate 
fn considerație fără eehtvoc.

Poiana Brașov dispune de o bază sportivă excelentă pen
tru întreceri atletice de prim rang. In plus, aici stau la dis
poziția sportivilor hoteluri moderne, spațiu de cazare tn vile 
cochete, confortabile.

Pentru informarea cititorilor noștri asupra Internaționa
lelor de atletism de la Poiana Brașov, am solicitat tovarășului 
VICTOR FIREA, secretarul general al Federației române d« 
atletism, un succint interviu.

— Din punct de vede
re al organizării ce s-a 
întreprins ?

— In primul rînd, am avut 
în vedere pregătirea bazei 
sportive. Astfel, stadionul, pis
ta din Poiana Brașov au fost 
complet reamenajate, s-a lăr
git spațiul culoarelor — <nâ- 
ri-ndu-se numărul acestora' de 
la 5 la 8 și corectîndu-lf-se di
recția în linie dreaptă — s-a 
pus zgură nouă, au fost con
struite, din beton, tribune pen
tru spectatori și s-a ' împrej
muit — cu gard din mesteceni 
— stadionul. Transportul con- 
curenților și oficialilor se va 
face din București și de la 
hoteluri la arena sportivă, cu 
autocarele

— Ce ne puteți spune 
despre numărul și valoa
rea participanților ’

— La această întrecere, a. 
17-a ediție a Internaționalelor 
de atletism ale României — se 
înregistrează cea mai mare și 
valoroasă participare din isto
ria competiției : 20 de țări din 
Europa, America Latină și A- 
frica. Alături de cei circa 100 
de atleți români vor lua star
tul diferitelor probe 150 de 
atleți de peste hotare Dintre 
oaspete, cea mai puternică e- 
chipă. este cea a R. D. Germa
ne. Printre „vedetele" de mare 
valoare se numără : cubanezul 
ENRIQUE FIGUEROLA cu 
excelentul rezultat de 10 se
cunde pe 100 tn. plat, corecord- 
man mondial, care a ocupat lo
cul II la Olimpiada de la To
kio ; tunisianul MOHAMED 
GAMOUDI. cu 13'30” la 500 m.. 
de asemenea locul II la J. O. 
de la Tokio ; IVAN MORENO 
(Chile) cu 20,8 la 200 m plat, 
campionul America latine la 
această probă ; MANFRED 
MATUSHEWSKY, (R.D.G.), 
campionul european la 800 m 
1 : 45.9 sec.. RIEDO DANIEL 
(Elveția) cu 14 secunde la 110 
m.g.. apoi MORALES, cu a- 
celași timp și FIMLAND HA- 
KON (Norvegia) eu 14,1.

Acestora li se adaugă alți 
valoroși sportivi printre care i

Un profesor repetent 
la materia „cinste!"

Nu demult s-au desfășurat la 
Bucurdști, finalele campionate
lor «colilor profesionale la dife
rite discipline sportive, între 
care și la handbal. N-am mai 
reveni asupra lew dacă un anu
me aspect — reeditat prea frec
vent în întrecerile elevilor din 
acest final de ■ sezon sportiv 
nu ne-ar atrage atenția.

Dar să povestim întîmplarea. 
Echipa Școlii profesionale Tex
tila Arad antrenată de profeso
rul Gheorghe Grămescu a im
presionat de la bun început. Nu 
atît prin jocul echipei, cît mai 
ales, prin cel al unei jucătoare 
— Rodica Bădin. O jucătoare 
excelentă. Și totuși, curios, nu 
era folosită decît în meciurile 
cheie, sau atunci cînd plana pe
ricolul unei înfrîngeri. Așa s-a 
întîmplat și în partida cu școala 
tehnică agricolă din Huși. Ne- 
introdueînd-o de la început pe 
Bădin, echipa antrenată de pro
fesorul Grămescu a avut o com
portare extrem de slabă și sco
rul la pauză, 2—8, dădea spe
ranțe certe de cîștig fetelor de 
Ia Huși. Dar a intrat Rodica 
Bădin, care, cu cîteva clase 
peste toate celelalte reușește să 
tranșeze situația pentru ară- 
dence. Meciul se încheie cu 9—8 
și astfel cu această victorie e- 
chipa profesorului Grămescu o- 
cupă locul II'pe țară. Are loc 
festivitatea de premiere# ocu
pantele locului II împreună cu 

OLIVERA (Cuba) cu 50,8 se
cunde la 400 m.g., SANTIAGO 
GORDON (Chile) cu 51,3, NE
UMAN (R.D.G.) la triplu salt 
cu 16,82 m, LUIS A RET A 
(Spania) cu 16,46 și ȘERB AN 
CIOCHINA cu 16,50. La arun
carea ciocanului concurează 
SAMUELS (Cuba), cu 68,79 m 
și URLANDO (Italia) cu 
66,50. Ar mai fi de menționat 
concurenții PAPANICOLAU 
(Grecia) la prăjină cu 5,20 m, 
MIGUELINE COBIAN (Cuba), 
11,3 la 100 m plat. La această 
probă trebuie fâcutâ mențiunea 
că participă 12 fete care au 
realizat performanțe între 11,3 
și 11,9 secunde. Din Olanda, 
la 400 m fete, participă AME
LIA HINTEN (53,4) apoi WIE
CZOREK (R.D.G.) la lungime, 
fete cu 6,48 m, colegele ei' 
SCHULZE, Ia înălțime cu 1.83, 
o excelentă performanță i 
Lfitage, campioana europea
nă la suliță cu 59.29 m ; și 
SPIELBERG la disc cu 61.64. 
m. reeordmenă mondială, lată, 
deci, o carte de vizită impre
sionantă pentru actuala edi
ție a Internaționalelor de at
letism ale României

— Cum explicați in
teresul pe care îl acordă 
concurenții. federațiile 
de specialitate de peste 
hotare, întrecerilor de la 
Poiana Brașov ?

— Este poate cea mai impor
tantă țntilnire atletică înainte 
de Olimpiada din Mexic, eu 
care ocazie majoritatea sporti
vilor care au acceptat să vină 
vor să-și verifice stadiul de 
pregătire, nivelul performanțe
lor. ca să știe ce mai au de fă
cut pînă în octombrie, cu ce 
șanse călătoresc în Țara azte
cilor. Și în ce ne privește aș
teptăm cu nerăbdare să vedem 
cum se comportă atleții și at
letele noastre în acest concurs 
— în compania unor valori at
letice, așa cum s-a putut vedea 
din înșiruirea de mai sus — 
veritabile. întrecerea de la Po
iana Brașov constituie, totoda
tă. un bun prilej pentru mulți 
concurenți să obțină norma o- 
limpică.

C. VAS1LE

profesorul-antrenor primesc 
premii în obiecte, articole de... 
îmbrăcăminte și materiale spor
tive. Și, bineînțeles, onorurile ' 
de rigoare, felicitări etc. Și, cu 
aceasta, totul se isprăvește cu 
bine, sportivii se întorc fericiți 
acasă.

Numai profesorul Vasile Un- - 
gureanu, antrenorul echipei de ■ -7 
la Huși , pleacă pe un alt 
drum defcît cel spre casă. în 
timpul turneului final, i s-a pă- ’ " 
rut ceva în neregulă, a prins - 
un fir și pe cheltuială proprie 
— în numele restabilirii unui ; 
adevăr, al dreptății face un 
drum la Arad. Se interesează Iâ“** 
secretariatul școlii profesionale 
Textila de eleva Rodica Bădin. ._ 
Stupoare. In școală nu există o 
elevă cu acest nume. Nici nu 
era cu putință. Rodica devenise 
„elevă“ a școlii doar pentruF1 a- 
ceastă finală. Deci...

Ministerul învățămîntului. di- 
recțiile de resort, analizînd si- 1 
tuatia, urmează să elaboreze • 
dispozițiile de rigoare pentru ‘ 
reașezarea locurilor în clasa- ■ 
mentul final și preluarea pre
miilor de la sportivele arădence 
și predarea lor colegelor din • 
Huși care le merită de fapt. 
Socotim însă că ar fi binevenită 
o măsură care să-1 privească și 
pe inventivul pedagog și antre
nor din Arad care ca educator 
ar trebui să-i fie cît de cît fa
miliară și noțiunea de cinste. 
Nădăjduim că nici aceste mă- 
suri nu vor întlrzla.



Solidaritate fră Mitingul prieteniei de la Javorina

tească cu poporul
cehoslovac

Generația tînără a României 
socialiste, asemeni întregului 
nostru popor, urmărește cu un 
interes deosebit evoluția eve
nimentelor din Cehoslovacia fră
țească, manifestîndu-și calda 
simpatie față de eforturile pe 

‘ care poporul cehoslovac sub con
ducerea Partidului sad Comunist 
le depune pentru perfecționarea 
orînduirii socialiste. Săptămîna 
aceasta — în care s-au împlinit 
20 de ani de la semnarea Trata
tului de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală dintre Româ
nia și Cehoslovacia — a prile
juit o puternică afirmare a le
găturilor de trainică prietenie și 
profundă solidaritate care unesc 
popoarele noastre, cele două țări 
socialiste. Aceste legături sînt 
clădite pe fundamentul trainic 
al comunității orînduirii, ideolo- 
giei-marxist leniniste, al identită
ții de țeluri, stimei și respectului 
reciproc, deplinei egalități, in
dependenței, suveranității și nea
mestecului în treburile interne. 
Poporul român privește cu în
credere procesul amplu de per
fecționare a relațiilor sociale și 
politice din Cehoslovacia, inițiat 
și condus de Partidul Comunist, 
proces ce își propune să înlăture 
fenomenele negative din trecut 
și să asigure dezvoltarea largă a 
democrației socialiste, mersul îna
inte al societății cehoslocace. A- 
cest proces progresist ' exprimă 
năzuința de a întări rolul con
ducător al partidului în societa
te, de a consolida cuceririle is
torice ale poporului cehoslovac 
pe drumul socialismului.

Un popor care prin luptă grea, 
plină de jertfe, și-a cucerit in
dependența și a înlăturat jugul 
exploatatorilor, un popor cate 
pășește pe drumul socialismului 
nu poate fi abătut de pe acest 
drum, nu poate fi readus în tre
cutul de împilare și exploatare. 
Conducerea de partid și de stat 
a României socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu personal, au 
exprimat ferma convingere că 
țările care construiesc socialismul, 
popoarele care au scuturat pen
tru totdeauna jugul moșierilor și 
capitaliștilor, care și-au cucerit 
atît libertatea socială, cît și in
dependența națională, vor ști 
să-și apere și să-și consolideze 
mărețele lor cuceriri revoluțio
nare, să asigure progresul neîn
cetat al societății socialiste.

Experiența istorică a dovedit 
în modul cel mai convingător că 
examenul decisiv pe care trebuie 
să-1 treacă fiecare partid,, garan
ția reușitei sale în aspra luptă 
revoluționară, constă în capaci
tatea de a îmbina adevărul ge
neral al marxism-leninismului cu 
practica revoluției Și construcției 
în fiecare țară. Stabilirea strate
giei și tacticii, a formelor și me
todelor prin care sînt rezolvate 
problemele concrete din fiecare 
etapă reprezintă dreptul im
prescriptibil și inalienabil al fie
cărui partid comunist. în exer
citarea acestui drept se exprimă 
responsabilitatea istorică pe care 
fiecare partid comunist și-a
asumat-o față de clasa muncitoa
re, față de poporul din care
face parte, față de cauza genera
lă a socialismului. „Obligația 
primordială a fiecărei țări este 
aceea ca opera de construire a 
orînduirii sociale socialiste, să 
corespundă intereselor și nevoilor 
propriului său popor'4 — spunea 
premierul O. Cemik Singurul în 
măsură să cunoască realitățile 
țării sale, să aprecieze modalită
țile prin care trebuie soluționate 
problemele specifice, să deter
mine dezvoltarea politică și so
cială este partidul comunist din 
țarft respectivă.

Partidul se verifică prin pro
priul său popor, prin adeziunea 
acestuia la politica sa, expresie 
a aspirațiilor sale majore. Pro
gresele pe care fiecare țară so
cialistă le înregistrează în cons
trucția socialistă, dezvoltarea e- 
conomică și culturală, perfecțio
narea relațiilor sociale. înflorirea 
democrației socialiste, au drept 
rezultat nu numai întărirea ță
rii respective, ci a întregii co
munități socialiste mondiale, am
plifică influența pe care socia
lismul o exercită în lume. Pro
cesul de dezvoltare ya Cehoslo
vaciei socialiste, proces com
plex, cu o multitudine de aspec
te este condus cu fermitate de 
Partidul Comunist. Documentele 
Partidului Comunist din Cehoslo
vacia, dezbaterile recentei ple
nare a C.C. al P.C.C au subli
niat cu claritate că, în pofida u-

nor dificultăți, nu există temei 
pentru ca actuala evoluție 
a evenimentelor să poată 
fi apreciată drept „contrarevolu
ționară" sau să se facă afirmații 
despre o amenințare directă la 
adresa societății socialiste din 
Cehoslovacia. P.C.C. și-a afirmat 
hotărîrea de a zădărnici cu cu
raj și hotărîre planurile forțelor 
de dreapta, antisocialiste ca și 
ale celor conservatoare, sectariste. 
Existența acestor forțe nu con
stituie trăsătura caracteristică a 
actualei situații din Cehoslovacia. 
Nota dominantă o oferă hotă
rîrea poporului cehoslovac de a 
perfecționa viața socială și de 
stat, de a dezvolta democrația so
cialistă, de a elimina fenomenele 
negative din trecut.

Plenara C.C. al P.C.C. decizînd 
în unanimitate de a sprijini po
litica partidului a demonstrat a- 
deziunea largă a comuniștilor, a 
poporului la actualul proces 
progresist care se dezvoltă în 
Cehoslovacia. Sprijinul impresio
nant pe care poporul cehoslovac 
l-a dat conducerii de partid și 
de stat, încrederea de care se 
bucură politica sa constituie 
o garanție a faptului că in
teresele socialismului au apă
rători de nădejde in Partidul 
Comunist din Cehoslovacia. To
varășul A Dubcek spunea la 
plenara C.C. al P.C.C.: „Noi, 
membrii conducerii partidului, 
ne dăm seama în fiecare zi, în 
activitatea noastră, că nu am fi 
capabili să stăm în fruntea po
porului nostru dacă nu ne-am fi 
contopit prin întreaga noastră fi
ința cu dorințele și aspirațiile 
poporului nostru și nu le-am fi 
pătruns și dacă nu am ști să le 
îmbinăm cu interesele mișcării 
comuniste internaționale44. Mun
citorii de la uzina de va
goane „Tatra" din Ceska Lypa 
scriau în legătură cu poziția 
Prezidiului C.C al P.C.C. privind 
scrisoarea celor cinei partide co
muniste, ai căror reprezentanți 
s-au întrunit recent la Varșovia, 
că „toți oamenii muncii au primit 
cu satisfacție răspunsul calm și 
concret care exprimă nu numai 
voința tuturor comuniștilor, ci și 
a întregului popor de a rezolva 
problemele prin propriile forțe".
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Partidul nostru, întregul popor 
român, își manifestă deplină în
credere frățească în Partidul Co
munist din Cehoslovacia, capabil 
să ducă la bun sfîrșit opera mă
reață pe care a inițiat-o. Orice 
imixtiune din afară în probleme 
ce privesc fiecare partid, fiecare 
popor, este inadmisibilă, contra
vine principiilor ce stau la baza 
relațiilor dintre țările socialiste. 
Pe bună dreptate conducerea 
P.C.C. a subliniat că „orice pre
siune în scopul de a impune par
tidului alte acțiuni, adică de a-i 
impune să rezolve principalele 
probleme ale politicii la un alt 
forum și într-o altă perioadă de- 
cît la cel de-al XIV-lea Congres, 
o considerăm primejdia princi
pală pentru consolidarea cu 
succes a rolului conducător al 
partidului în R.S. Cehoslovacă".

în situația actuală din Cehos
lovacia amestecul din afară poa
te avea urmări profund dăună
toare, poate complica relațiile 
dintre Cehoslovacia și alte țări 
socialiste, poate avea repercusi
uni negative în mișcarea comu
nistă mondială.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia că „poporul nostru, Par
tidul Comunist Român nu îm
părtășesc părerea acelora care 
manifestă îngrijorare față de 
ceea ce se întâmplă în Cehoslo
vacia și care consideră că trebuie 
să se intervină în procesele de 
perfecționare a societății socia
liste ce au loc în Cehoslovacia. 
Noi avem deplină încredere în 
Partidul Comunist Cehoslovac, 
în clasa muncitoare, în țărăni
mea, în intelectualitatea. în po
poarele ceh și slovac și sîntem 
convinși că sub conducerea par
tidului lor comunist, a conduce
rii de partid și de stat, vor ști 
să edifice socialismul în Cehoslo
vacia, corespunzător năzuințelor 
și aspirațiilor lor".

Tineretul român, poporul nos
tru în întregul său, își afirmă so
lidaritatea sa activă cu poporul 
Cehoslovaciei, convingerea că 
acesta sub conducerea Partidului 
său Comunist va soluționa pro
blemele construcției socialiste din 
Cehoslovacia conform propriilor 
năzuințe și aspirații, va asigura 
mersul hotărît înainte spre vic
toria deplină a socialismului în 
Cehoslovacia.

EUGENIU OBREA

Cuvîntarea președintelui

R. S. Cehoslovace
Luînd cuvîntul duminică în 

cadrul mitingului tradițional al 
prieteniei dintre cehi și slovaci, 
care se organizează anual la Ja
vorina localitate situată la fron
tiera dintre Slovacia și Moravia, 
Ludvik Svoboda, președintele 
R. S. Cehoslovace, a declarat : 
„Preocupările actuale ale repre
zentanților statului nostru, ale 
Partidului Comunist și ale între
gului Front Național constau în 
satisfacerea necesităților tuturor 
cetățenilor republicii noastre, în 
formarea unei asemenea organi
zări juridico-statale care să fie 
bazată pe particularitățile juridi
co-statale și pe respectarea condi
țiilor economice și culturale ale 
cetățenilor noștri. De aceea, a 
spus vorbitorul, mă adresez tutu
ror cetățenilor Republicii Ceho
slovace chemîndu-i să rezolve în 
mod chibzuit aceste probleme, a- 
vînd întotdeauna în vedere binele 
patriei noastre comune, Republi
ca Socialistă Cehoslovacă. Noua 
organizare juridică de stat, a ară
tat vorbitorul, va consolida unita
tea țării, va acorda drepturi egale 
popoarelor ceh și slovac și, desi
gur, responsabilități egale în con
ducerea dezvoltării Cehoslovaciei.

Arătînd ca Cehoslovacia va 
continua să rămînă o verigă trai
nică a Tratatului de la Varșovia, 
L. Svoboda a precizat că ea va 
tinde spre dezvoltarea și aprofun
darea colaborării multilaterale 
prietenești în domeniul politic, e- 
conomic. militar și cultural cu U- 
niunea Sovietică, care în ultimii 
50 de ani a jucat un mare rol în 
dezvoltarea progresului social. 
După ce a vorbit de dorința 
Cehoslovaciei de a continua și 
dezvolta relațiile multilaterale cu 
celelalte țări socialiste, Ludvik 
Svoboda a spus : „considerăm că 
acest lucru nu ne împiedică în 
nici un fel să dezvoltăm relațiile 
cu celelalte țări ale lumii, dacă* 
acestea sînt cointeresate, pe baza 
principiilor avantajului reciproc și 
egalității în drepturi, fără nici un 
amestec în treburile noastre in
terne".

Vorbitorul a arătat că procesul 
de renaștere și democratizare din 
Cehoslovacia se află în centrul 
atenției unor dușmani ai socialis
mului care ar dori să-1 folosească

în scopul distrugerii unității țări
lor socialiste. „Putem declara, a 
spus președintele R. S. Ceho
slovace, că aceștia greșesc pro
fund și că asemenea speculații 
sînt sortite eșecului". în ultimele 
zile poporul nostru a declarat 
limpede că în deplin acord cu 
conducerea Partidului Comunist 
și cu guvernul, își va împlini cu 
consecvență toate obligațiile care 
decurg pentru Cehoslovacia din 
alianțele și tratatele de prietenie. 
Totodată, a afirmat el, poporul 
nostru a declarat limpede că se 
situează ferm pe pozițiile socia
lismului și că țelul lui îl consti
tuie construirea societății socialis
te și cu adevărat democratice, 
care să corespundă condițiilor și 
tradițiilor Cehoslovaciei. Subli
niem, a spus în continuare L. 
Svoboda, că organizarea internă 
și dezvoltarea diferitelor țări so
cialiste își au particularitățile lor 
specifice. Respectarea acestor par
ticularități și condiții specifice 
trebuie să constituie o parte inte
grantă a politicii internaționaliste 
a țărilor socialiste în eforturile lor 
de construire a socialismului 
și consolidare a unității și re
lațiilor de prietenie dintre ele. 
Așa privim noi relațiile noas
tre cu prietenii și aliații noș
tri și sîntem convinși că în a- 
celași mod vor înțelege și ei re
lațiile lor de prietenie și alianță 
cu noi. înțelegem, de asemenea, 
că pot apărea păreri diferite în 
ceea ce privește desfășurarea vii
toare a construcției socialismului 
în diferite țări. Dar aceste deose
biri de păreri nu trebuie să exer
cite în nici un fel o acțiune nefa
vorabilă asupra relațiilor lor reci
proce. Deosebirile de păreri tre
buie să fie clarificate în discuții 
și schimburi de păreri reciproce.

L. Svoboda a arătat apoi că 
numeroasele scrisori și telegrame 
care exprimă sprijinul oamenilor 
muncii din Cehoslovacia pentru 
poziția adoptată de Prezidiul C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia față de 
scrisoarea reprezentanților celor 
cinci partide comuniste și munci
torești participante la întâlnirea 
de la Varșovia, constituie un spri
jin și un îndemn pentru continua
rea consecventă a procesului de 
renaștere, pentru înlăturarea tutu-

I
i
iror aspectelor negative ale activi

tății anterioare din Cehoslovacia.
Baza care îi unește pe toți cei 

care au o atitudine cinstită față 
de .republică și față de socialism, 
a spus L. Svoboda, o constituie 
programul de acțiune al Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia, al 
Guvernului și Frontului Național. 
Acei care ar dori să abuzeze de 
procesul de democratizare, folo- 
sindu-1 împotriva intereselor so
cietății noastre socialiste, împotri
va .politicii Partidului Comunist 
și al Frontului Național, vor ră- 
mîne izolați, nu vor primi nicio
dată sprijinul cetățenilor cinstiți 
ai republicii noastre ; în aceeași 
situație se vor afla și cei care ar 
dori să reîntoarcă țara noastră la 
condițiile dinainte de ianuarie.

Momentul pe care îl trăim — 
a spus președintele R. S. Ceho
slovace — cere de la noi toți con- | 
știința deplinei responsabilități | 
cetățenești pentru acțiunile noas
tre, pentru i 
statului nostru 
plinirea cu cinste a sarcinilor de 
muncă, în primul rînd în dome- I 
niul economiei naționale. L. Svo- E 
boda a adresat o chemare tuturor

i
i
i
i
i
i

respectarea legilor | 
u socialist și înde- |

Ion Iliescu
în Iugoslavia

La invitația Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Iugo
slav, tovarășul Ion Iliescu, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., mi
nistrul pentru problemele tinere
tului al României, a făcut între 
17 și 20 iulie o vizită în Iugo
slavia. în cursul vizitei, Ion 
Iliescu a avut convorbiri cu 
Ianez Kociancici, președintele 
Prezidiului Uniunii Tineretului 
Iugoslav. El a vizitat, de aseme
nea, orașele Budva și Titograd, 
și a avut convorbiri cu Rato 
Dugonici, președintele Conferin
ței Federale a Uniunii Socialiste 
a Poporului Muncitor din Iugo
slavia, și cu Veselin Djuranovici, 
secretar al Comitetului Executiv 
al C.C. al Uniunii Comuniștilor 
din Muntenegru. Convorbirile, 
relatează agenția Taniug, s-au 
desfășurat într-o atmosferă foar
te prietenească și cordială.

* ★
Duminică a sosit în Capitală 

înapoindu-se de la Belgrad, to
varășul Ion Iliescu, prim-secretar 
al C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tineretului, 
care la invitația C.C al U.T.I a 
făcut o vizită în în R.S.F. Iugo
slavia.

La sosire în Gara de Nord au
muncitorilor, țăranilor, intelectua- I fost prezenți Vasile Nicolcioiu, 
lității muncitoare, tinerei genera- | Gheorghe Stoica și Valter
ții, a poporului cehoslovac să-și 
folosească întreaga capacitate și 1 
experiență pentru îndeplinirea | 
tuturor obiectelor care să asigure 
dezvoltarea viitoare a Republicii 6 
Socialiste Cehoslovace.

secretari ai C.C. al U.T.C., acti
viști.

A fost de față, de asemenea, 
Milorod Komatina, consilier al 
ambasadei R.S.F. Iugoslavia la 
București. s /

Noi atacuri ale patrioților 
sud-vietnamezi

Agențiile de presă relatează că 
sîmbătă după-amiază și dumini
că dimineața detașamentele F.N.E. 
au continuat atacurile asupra po
zițiilor deținute de trupele ame
ricano-saigoneze. Astfel, patrioții 
sud-vietnamezi au bombardat 
sîmbătă seara depozitele și insta
lațiile petroliere de la Nha-Be, si
tuate la aproximativ 2 km sud de 
Saigon. Agenția Associated Press 
menționează că, potrivit primelor 
rapoarte, au fost atinse mai multe

SENATORUL Eugene 
Carthy a acceptat să participe 
la o dezbatere televizată asupra 
problemei vietnameze cu vice
președintele Hubert Humphrey. 
După cum se știe, cei doi oa
meni politici își dispută învesti
tura Partidului democrat pentru 
viitoarele alegeri prezidențiale. 
McCarthy a spus că l-a însărci
nat pe conducătorul campaniei 
sale electorale să înceapă trata
tive cu reprezentanții lui Hum
phrey și ai societății de televi
ziune „Columbia Broadcasting 
System" pentru a stabili deta
liile acestei întîlniri.

Senatorul McCarthy, 
de rezultatele a două 
ale opiniei publice, a ______
sîmbătă că șansele sale de a ob
ține candidatura democrată „par 
să se îmbunătățească pe zi ce 
trece".

VINERI și sîmbătă a avut loc 
la Kinshasa o reuniune ministe
rială a celor 18 țări africane

încurajat 
sondaje 
declarat

asociate la Piața comună vest- 
europeană. Reuniunea urma să 
pregătească sesiunea Consiliului 
de asociere, din care fac parte 
delegații țărilor asociate și ai 
statelor membre ale C.E.E., 
prevăzută să înceapă marți. Su
biectul principal dezbătut de 
miniștrii întruniți la Kinshasa 
a fost reînnoirea tratatului de 
asociere, care expiră la 1 iunie 
anul viitor. Surse apropiate re
uniunii au relevat că mai mulți 
delegați au propus constituirea 
unui ~ '
examineze toate 
să redacteze un 
constatărilor sale.

grup de lucru care să 
problemele și 
raport asupra

Munchen. Dirijorul a decedat 
curînd după ce a fost transpor
tat la spital.

PILOȚII companiei americane 
„Lokheed" au efectuat cu succes 
sîmbătă cel de-al treilea zbor 
de încercare al avionului de 
transport „C-5 Galaxy" consi
derat cel mai mare din lume. 
Avionul, care s-a aflat în aer 
timp de trei ore, a avut la bord 
o încărcătură de 275 tone, ceea 
ce constituie un nou record 
mondial de decolare.

dirijor vest-CUNOSCUTUL 
german Joseph Keilberth, direc
torul Operei din Munchen, a su
ferit un atac de inimă simbătă 
seara în timp ce se afla la 
pupitrul orchestrei operei, care 
interpreta „Tristan și Isolda“ de 
Wagner. Spectacolul avea loc cu 
prilejul festivalului muzical din

COMANDAMENTUL general 
al forțelor armate braziliene a 
ținut o reuniune in cadrul căreia 
a fost examinată situația politică 
din țară. Reuniunea, care a fost 
prezidată de ministrul forțelor 
armate, generalul Lyra Teveres. 
a discutat măsurile ce urmează 
să fie luate de armată pentru a 
reprima demonstrațiile studen- - - • - - - Sao

rezervoare de benzină i peste 
200 000 de galoane cu combusti
bil au fost incendiate. Acesta este 
al doilea atac consecutiv în ulti
mele 48 de ore asupra acestei 
importante baze de aprovizionare 
a trupelor americano-saigoneze. 
De asemenea, detașamentele 
F.N.E. au atacat cu mortiere po
ziții întărite ale trupelor saigone- 
ze din locailtatea Go-Cong, din 
regiunea fluviului Mekong, situa
tă la 50 km sud de Saigon. Tot 
în apropierea capitalei sud-viet- 
nameze, tirul artileriei F.N.E. a 
lovit în plin o companie de artile
rie a S.U.A. care apără podul în 
formă de y, punct strategic deo
sebit de important pentru apăra
rea Saigonuluî.

în provinciile de coastă, la a- 
proximativ 260 km nord-est de 
capitala sud-vietnameză, patrioții 
au atacat cîteva concentrări de 
trupe americano-saigoneze în a- 
propiere de orașul Phan-Rang. Pe 
de altă parte au fost semnalate 
lupte violente pe frontul din re
giunile septentrionale ale Vietna
mului de sud, la 7 km sud-vest 
de baza de la Con Thien.

în același timp, avioane ameri
cane de tip „B-52" și-au conti
nuat raidurile de bombardament 
asupra mai multor regiuni din 
zona Saigonuluî, unde se presu
pune că s-ar afla concentrări ale 
forțelor patriotice.

tești și grevele din statul 
Paulo.

PHILIP BLAIBERG, pa
cientul care a supraviețuit 
cel mai mult unei grefe car
diace, continuă să facă „pro
grese excelente", anunță un 
buletin publicat sîmbătă de 
spitalul Groote Schuur din 
Capetown. Atît complicațiile 
pulmonare, cît și tulburările 
hepatice au dispărut, arată 
buletinul. „Dacă el va con
tinua să progreseze, doctorii 
îi vor permite să plece din 
spital de îndată ce vor con
sidera că acest lucru este in
dicat", conchide buletinul.

Sudul industrial 

al Poloniei

Astăzi se sărbătorește a 24-a aniversare a renașterii Poloniei

O călătorie prin locurile ce 
alcătuiesc vasta zonă geogra
fică a „Srleziei Malopolska" 
îi dă vizitatorului prilejul să 
se întîlnească cu imaginile 
noi ale sudului industrial, cu 
realitățile unui amplu proces 
dc dezvoltare.

Aceste teritorii alcătuiesc 
baza carboniferă a Poloniei, 
fiind unul dintre cele mai im
portante bazine huilifere din 
Europa. Rezervele de cărbu
ne de aici aflate Ia adincimi 
de pînă la 1500 m sînt a- 
preciate la cca 225 miliarde 
tone. Complexul carbonifer 
cuprinde 500 de straturi, 
dintre care 100 exploatabile.

Cărbunii au un rol consi
derabil în industrie, în trans
porturile feroviare și fluviale, 
în exportul țării Importanța 
cărbunelui în economia Polo
niei reiese și din faptul că cir
ca 96 Ia sută din cantitatea 
totală de energie electrică se 
produce în termocentrale. 
Creșterea în ritm susținut a 
industriei carbonifere este 
una din sarcinile de bază ale

pentru industria metalurgică 
și minieră, motoare electrice, 
etc. Tot aici pulsează intens 
o viață științifică și culturală. 
Katowice este sediul unor 
importante institute de cer
cetări în ramura minieră și 
metalurgică.

Nu mai puțin remarcabilă 
este activitatea edilitară și 
urbanistică ce se desfășoară 
în acest oraș. Arhitectura 
noilor imobile poartă trăsă
turi specifice. Se întrevăd în
cercările de a se alătura stilu
lui nou tradițiile locale. Ase
menea complexe de locuințe 
ca acelea construite la în
ceput în cartierul „Koszutza" 
se ridică astăzi în multe alte 
puncte ale orașului. Katowice 
crește cu repeziciune, tinzîmd 
să-și facă o centură de nuclee 
urbane. Sasnowiesc, Charzow, 
Siemana, Swietochlowive, 
Zabrze, sînt doar cîteva din
tre ele.

Părăsind acest complex in
dustrial, șoseaua trece prin 
Dabrowa Gomieza, Boleslaw 
și Olkusz, iar după cîteva

Imagine din Cracovia

Vizita lui Fazii Kuciuk 

in Turcia
Fazii Kuciuk, vicepreședinte al 

Ciprului, lider al populației 
turce din insulă, a sosit sîmbătă 
într-o vizită de 40 de zile în 
Turcia. Este prima vizită în 
Turcia a liderului cipriot de la 
izbucnirea conflictului între cele 
două comunități ale insulei. La 
Istanbul, Kuciuk a fost întîmpi- 
nat de președintele Turciei, Cev- 
det Sunay. El a declarat că pri
ma fază a negocierilor dintre re
prezentanții comunităților greacă 
și turcă va lua sfîrșit în viitoa
rele două săptămîni. După o 
pauză, care va permite negocia
torilor să facă un bilanț, va fi 
redactat un protocol asupra pro
blemelor susceptibile să facă o- 
biectul unui acord. A doua fază 
a negocierilor se va referi la di
vergențele de vederi, și partici- 
panții vor tinde spre realizarea 
unui compromis, a precizat Ku
ciuk.

A 26-a transplantare de inimă
Echipa de chirurgi 

condusă de Dr. Den
ton A. Colley a efec
tuat sîmbătă cea de-a 
6-a operație de trans
plantare a inimii. Pa
cientul este Fred C. 
Everman, în vîrstă de 
58 de ani din Arling
ton, statul Virginia, 
căruia i-a fost grefată 
inima Evelynei Kir- 
korian, în vîrstă de 33 
de ani, decedată din

cauza unei afecțiuni 
renale. Un comunicat 
al spitalului St. Luke 
din Houston, unde a 
fost făcută operația, 
anunță Că noua inimă 
a pacientului a în
ceput să bată fără sti
mulent electric.

La o jumătate de 
oră după operație, 
toate funcțiile vitale 
erau restabilite și se 
așteaptă o însănătoși-

re fără complicații.
Everman a fost in

ternat în spital, pen
tru a doua oară, la 29 
iunie, suferind de in
suficiență cardiacă și 
afecțiuni arteriale. El 
a avut mai multe a- 
tacuri de cord.

Transplantarea rea
lizată sîmbătă la 
Houston este a 26-a 
operație de acest gen 
din lume.

ÎNTR-UN comunicat dat publicității la Paris, „Comitetul 
apărare a poporului grec" arată că, în săptămîna în care a__
publicat proiectul noii constituții, în Grecia s-a înregistrat un nou 
val de arestări în rîndul persoanelor bănuite de a fi ostile actua
lului regim militar.

în comunicat se arată că printre cei arestați se află Spyros 
Plaskovits, scriitor cunoscut, Dimitri Evrigenis, profesor de drept 
internațional privat la Universitatea din Salonic. Stelios Nestor, 
avocat al baroului din Salonic. De asemenea, au fost arestați nu
meroși studenți și cadre didactice de la universitățile din Atena 
și Salonic.

de 
fost

Kuweitul este prima țară 
arabă care a recunoscut noul 
regim din Irak. Pînă în 
prezent, cercurile oficiale a- 
rabe au evitat să exprime' 
vreo părere asupra loviturii 
de stat din Irak. Observato
rii consideră că vizita ne
așteptată la Cairo a ministru
lui de externe iordanian, Al 
Rifai, ar fi destinată, între 
altele, și stabilirii unei pozi
ții comune față de noul re
gim irakian. Ziarele ira
kiene de sîmbătă, citate de 
postul de radio Bagdad, afir
mau că noul guvern irakian 
își va menține trupele sta
ționate în Iordania de la răz
boiul din iunie anul trecut. 
Aceste trupe au un efectiv 
de 10 000 de oameni.

ANGLIA: Centrul comercial al orașului Huli

actualului plan cincinal al 
Poloniei (economia Poloniei 
se află în al treilea an de în
făptuire a planului cincinal 
1966—1970).

în Silezia un accent deose
bit se pune pe dezvoltarea 
chimiei. Natura a înzestrat 
regiunea cu numeroase și va
riate zăcăminte de metale ne
feroase. Tot aici s-ar mai 
putea adăuga bogatele zăcă
minte de sare existente în 
subsolul său. In plus o serie 
de întreprinderi ale industriei 
chimice își bazează produc
ția pe prelucrarea lemnului 
existent din belșug în pădu
rile Sileziei.

Resursele naturale ale po
dișului au favorizat în mare 
măsură dezvoltarea unor pu
ternice centre industriale. 
Dintre acestea fără îndoială 
cel mai important este Kato
wice.

Capitală a voievodatului cu 
același nume, avînd o popu
lație ce depășește 280 000 lo
cuitori, el se înscrie astăzi în 
rindul marilor centre urbane 
poloneze. Aici sînt concen
trate uzine constructoare de 
mașini grele, de agregate 
energetice, de produse elec
trotehnice, fabrici ale indus
triei ușoare. Locul micilor 
ateliere a fost luat de între
prinderi mari, cu hale spați
oase dotate cu tehnică mo
dernă. Astăzi la Katowice se 
realizează o gamă largă de 
produse : mașini automate de 
alezat și rectificat, utilaje

★

ocolișuri în zare apare bă- 
trîna Cracovie.

Pe fundalul vechiului tablou 
care poartă patina vremii și 
semnele unor stiluri sobre, 
au apărut culorile proaspete 
ale noului. Cracovia de astăzi 
este un oraș dinamic, cu car
tiere moderne, un centru al 
marii industrii, al vieții știin
țifice și culturale poloneze. 
Zonele industriale de Ia peri
feriile orașului formează ade- 
vărați sateliți industriali. Cel 
mai tînăr dintre aceștia, No- 
wa Hutta, care a luat' ființă 
în anul 1949, numără astăzi 
130 000 de locuitori. Spre 
deosebire de Cracovia, a că
rei fizionomie arhitectonica 
contopește într-o originală 
sinteză stilul vechilor clădiri 
cu noutatea construcțiilor 
moderne, în Nowa Hutta 
blocurile masive din beton și 
sticlă, edificiile științifice și 
culturale, întreprinderile in
dustriale, poartă pecetea 
noului, a* schimbărilor care 
au avut loc în viața oameni
lor. Aici se află cel mai mare 
combinat metalurgic polonez 
a cărui producție anuală în
trece cu mult întreaga pro
ducție a uzinelor poloneze 
dinainte de război.

Sudul Poloniei, cunoscut de 
veacuri pentru frumusețea 
peisajului, prin tradițiile lui, 
și-a cîștigat în anii puterii 
populare, prin dezvoltarea sa 
economică remarcabilă, un 
nou renume.

DR. BENONE ZOTTA

★ j
Cu ocazia celei de-a 24-a aniversări a renașterii Poloniei, tova

rășii Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România și Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, 
au adresat tovarășilor Wladyslaw Gomulka, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, Marian 
Spychalski, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare 
Polone, și Jozef Qvrankiewicz, președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Polone, o telegramă de felicitare, în care 
se spune printre altele :

„Poporul român se bucură din inimă de realizările obținute 
de poporul prieten polonez în construcția socialistă și îi urează 
noi succese în opera de înflorire multilaterală a patriei sale.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și colaborare 
dintre P.C.R. și P.M.U.P., dintre R. S. România și R. P. Polonă vor 
cunoaște o dezvoltare continuă, în interesul popoarelor noastre, 
al unității țărilor socialiste și mișcării comuniste internaționale, 
al cauzei socialismului și păcii în lume".

★

Cu același prilej, Comeliu Mănescu, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, a trimis o telegramă de felici
tare lui Jozef Winiewicz, conducătorul Ministerului Afacerilor 
Externe al Republicii Populare Polone.
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