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MARȚI 23 IULIE 196?

A zecea locomotivă
(

electrică de 5100 kW

CONTEMPORAN
Luni a părăsit uzi

na Electroputere din 
Craiova, plecând pe 
prima magistrală fe
roviară electrificată 
a țării, cea de a 10-a 
locomotivă electrică 
de 51H kW fabricată

Creșterea gradului 
de calificare și a ex
perienței lucrătorilor, 
dotarea locurilor de 
muncă cu noi dispo
zitive și utilaje de, 
mare capacitate, în
sușirea unor proce
dee tehnologice avan-

sate s-aa concretizat 
în scurtarea cu circa 
J00 de zile a timpului 
de lucru la noua lo
comotivă, comparativ 
cu prima locomotivă 
de acest fel montată 
în uzina craioveană 
cu un an în urmă.

S U PREMA
RECUNOAȘTERE

în vale curge, tumultuoasă, 
Prahova, alături trec grăbite tre
nuri încărcate, iar sus pe deal, 
undeva departe, bănuim șoseaua 
Cîmpina—Comarnic, strecurîn- 
duse printre munții care o încor
setează, o gîtuie, o îngustează 
uneori pînă la desființare.

Noi am umblat pe ea. De la 
Podul Vadului pînă la Comaraie 
de-a lungul a câțiva kilometri as
faltul se și usucă sub umbrare. 
Restul e în lucru. Se sapă, se 
fac ziduri de sprijin și diguri, se 
descarcă și se răspândesc balas
tul, nisipul și piatra, se toarnă 
poduri, se aruncă în aer stânci, 
se concasează, se nivelează și se 
taluzează. în toată această for
fotă, alături de muncitorii șan
tierului, cot la cot cu ei, au lu
crat, în ultima lună, și brigadie
rii prahoveni.

Sîmbătă, la amiază, pe platfor
ma dintre rîu și munte, careul 
emoționat al celei de-a doua 
serii de brigadieri a salutat cu 
urale raportul comandantului, lu- 
îndu-și rămas bun de la drape
lul patriei și de la steagul brigă
zii iubite al cărei ostași au fost 
vreme de două săptămîni și pe 
care l-au purtat cu o demnitate 
presărată adesea cu — să nu ne

fie teamă s-o spunem — eroism. 
Brigada I Ploiești a cuprins în 
rândurile ei 120 elevi ai liceului 
„I. L. Caragiale" și ai Grupului 
școlar profesional „1 Mai“ din 
Ploiești. în urma lor rămîne un 
tronson de 2 km de autostradă.

I-am urmărit îndeaproape în 
activitatea lor În cele două.săp- 
tămîni am fost de cîteva ori pe 
șantier. Pe unii i-am cunoscut 
mai bine. .Am luat .parte la șe
dințele lor de analiză, la activi
tățile de club, am ascultat cîn- 
tecele și snoavele lor. Carnetul 
ca și memoria reporterului au 
înmagazinat imagini, momente, 
unele hazlii, altele dramatice, 
toate însă trădînd înaltă tensiune. 
Să-1 răsfoim împreună.

★

Prima seară de șantier. Băieții 
s-au întors de la lucru. Sînt rup- 
ți de trudă. Se face analiza mun
cii, timp în care își arată unul 
altuia pe furiș, dar cu vădită 
mîndrie însemnele de noblețe î 
bătăturile din palmă. Vor uita 
curînd de bătături, în cîteva zile 
nu Ie vor mai da nici o atenție, 
dar nu vor uita niciodată cred, 
momentul în care comandantul 
— un vrednic și dîrz ploieștean, 
Constantin Nițoc, le anunță că 
indicile de productivitate este 
de abia aproape 50 la sută. Alt
fel zis, ei n-au reușit să producă 
decît aproape- jumătate din ceea 
ce produc muncitorii angajați pe 
șantier. în bani — echivalentul 
costului mesei. Stupefacție, ciudă, 
nedumerire Și cînd te gîndești 
că ei credeau că au depășit cel 
puțin două norme !...

La masă se mînîncă fără pof
tă. De ce ne dați atîta' pîine ?, 
întreabă imul lăsând jumătate 
din ea pe masă. Bucătăreasa 
zîmbește. — Las-că vă văd eu 
mîine, spun ochii ei. Știe ea ce 
știe. A doua zi rația de 0,850 kg 
pîine dispare, înfulecată de tine
rii brigadieri, nemîneați parcă 
de-o săptămînă. Dar și pe merit. 
Pentru că în cea de a doua zi, 
membrii a două echipe reușesc 
să întreacă sensibil norma unui 
muncitor experimentat. Sinusoi
dala realizărilor va începe să 
capete curînd o unduire lină La 
bilanțul general se constată că 
brigada a atins un indice mediu 
de 0,93—0,95 la sută. ,,S-au ridi
cat la un nivel care constituie o 
problemă chiar și pentru un 
muncitor experimentat**, ne spu
ne, înaltul, grasul și inimosul șef 
de lot, Mihai Macovescu, om cu 
păr cărunt care a trecut, cred, 
prin toate marile șantiere ale 
țării.

O asemenea recunoaștere din 
partea bătrânului șef de lot, valo
rează cît o mare medalie. Ei i se 
adaugă medaliile oferite de tînă- 
rul inginer Liviu Vasiliu, con
ducătorul șantierului, „brigadier 
cu alte funcții". cum se reco
mandă, care ni-a spus textual: 
„Ne pare rău, foarte rău, că 
băieții pleacă. E păcat, pentru 
că lucrează bine și se cunoaște 
unde au pus ei mâna**.

...întrecerea dintre brigadieri» 
devenit acerbă, momentul ana-
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numeroase considerații 
toți factorii mai sus su-

o enigma?

Ing. Ilie Lepădat
prim-se creț ar al Comitetului județean ilfov

Cînd rostești Ilfov, imaginația 
desenează de îndată întinse 
ogoare cuprinse în cîmpii cu 
renume: Bărăgan, Burnas, Neaj- 
lov, Vlăsia, sate cu gospodari 
ale căror trăsături spirituale au 
fost transcrise în multe pagini 
emoționante de proză româneas
că (Zaharia Stăncu, Panait 
Islrati, Marin 'Preda, Fănuș 

.Neagu...) a căror hărnicie nu se 
^măsoară în altceva decît în re

colte mari de grîu și porumb, de 
floarea-soarelui și sfeclă de za
hăr, în lapte și carne. Și totuși, 
realitatea impune să fie corectată 
această imagine.

Pentru că, adîncile prefaceri 
pe care satul românesc Ie-a cu
noscut în anii construcției so
cialiste, se reflectă puternic și 
în acest județ de cîmpie. La Ol
tenița și Giurgiu — în anii pu
terii populare au fost ridicate 
două mari șantiere Navale; în 
zonele Roata și Cartojani s-au 
întins „câmpurile" de sonde pe
troliere ; la Valea Roșie a fost ri
dicată o modomă fabrică de 
conserve ; la Ulmeni, MiliăiTeșți, 
Mahîru, Perișu și Crevedia 
— crescătorii de pasări și 
animale de tip industrial, la 
Crovu, un uriaș depozit de fer
mentarea tutunului, 20 de între
prinderi pentru mecanizarea a- 
griculturii și tot atît cu întreprin
deri agricole de stat, vaste 
șantiere pentru îndiguirea Du
nării, pentru desecarea unor lacuri 
și bălți și pentru irigații... Si, în 
mijlocul puternicelor unități a- 
gricole de stat și cooperatiste, 
ca niște „piloți de încercare" se 
disting institutele de cercetări a- 
gricole de la Fundulea, Săftica, 
Ciolpani, Greaca, Băneasa și 
Moara Domnească, un însemnat 
număr de licee și școli tehnice 
agricole.

Firesc, toate acestea au con
diționat apariția în mediul rural 
al Ilfovului, a unor noi și noi 
prefaceri. Calificarea și adîncirea 
specializai ii în activitățile cotidie
ne, dar mai ales mecanizarea 
producției au generat și gene
rează schimbări importante în 
structura forței de munca a agri
culturii județului, eliberează noi 
brațe de muncă (majoritatea co
vârșitoare fiind tineri) care au fost 
sau sînt absorbite de noile unități 
industriale Adăugind la toate a- 
cqstea numărul important de ca
dre didactice tinere, faptul că de 
la un an la celălalt crește conside
rabil numărul tinerilor absolvenți 
ai liceelor teoretice yi de speciali-

tate, ai școlilor profesionale stabi
liți în localitățile rurale, diversita
tea îndeletnicirilor profesionale, 
ne putem forma o imagine asupra 
importanței ce o prezintă exclude
rea șabloanelor, a metodelor tip 
din activitatea educativă desfășu
rată de organizația U.T.C. — ca 
principal cadru de formare și ma
nifestare a tinerei generații — asu
pra problemelor majore legate de 
tocul și rolul pe care trebuie să-l 
aibă tînarul în viața satului con
temporan și cărora trebuie să le 
găsim răspuns.

Fără îndoială. în condițiile dez
voltării agriculturii la nivelul 
sarcinilor stabilte de partidul și 
statul nostru, cînd, prin mecani
zare, irigații, desecări, chimizare, 
organizare științifică a producției, 
în intervalul a mai puțin de zece 
ani, recoltele și cantitățile de 
lapte, came, lină vor trebui a- 
proape dublate față de nivelul 
actual, rolul tineretului nu este 
mare, ci HOTĂRÎTOR, iar locul 
său după părerea mea, este înain
te de toate pe- mașinile mult di
versificate și complexe cu care

presărată,adesea cu — să nu

(Continuare în pag. a lll-a)

yS^DISCUTAM DESPRE

M. RADIAN

(Continuare în pag. a V-a)

ICINECLUBUL
poate deveni

In asfinfit

Nenumărate dovezi materiale și spirituale compun un 
fundal fertil dezvoltării și înfloririi personalității, fac astăzi, 
în condițiile socialismului, imposibilă, în general, drama ne- 
realiz&riî care a făcut o bogată carieră socială și la noi.

Pornind ancheta de față, ne-am limitat investigația la 
sensul și condițiile educaționale ale personalizării, proces cu 
implicații majore deopotrivă în planul progresului general 
cît și-n cel individual ; realitate psiho-pedagogică de o deo
sebită complexitate, ea nu e lipsită încă de confuzii și con
tradicții păgubitoare Ia nivelul realizării sale concrete.

— E nevoie pentru aceasta 
de o dăruire totală științei, dă
ruire însoțita de entuziasm și 
aș zice de o eternă bună voie. 
Această dăruire creează la 
rîndul ei o anumită disciplină, 
o anumită concentrare nu nu
mai a inteligenței ci a spiri
tului întreg, adică a tuturor 
facultăților sufletești. Practica

PERSONAUTA TEA:
IN CE MĂSURĂ 

CONTRIBUIE ȘTIINȚA 
LA FORMAREA 

PERSONALITĂȚII 
SPIRITUALE ?

Ne-am adresat cu această 
întrebare profesorului univer
sitar D. D. Roșea, membru co
respondent al Academiei.

— Pentru a răspunde la a- 
ceastă întrebare este poate in
dicat să facem o deosebire în
tre conceptul de individualita
te și acela de personalitate, 
înțelegem prin individualitate 
o unitate naturală de particu
larități și însușiri diverse ale 
unei persoane. Altfel spus, in
dividualitatea nu este o crea
ție a conștiinței. Personalita
tea crește pe fundalul indi
vidualității și ea se crează prin 
lupta pe care o duce aceasta 
pentvu realizarea unor scopuri

...Cu spicul ca trestia și bobul ca vrabia

-AAAAAA A
Sta în fața noastră și pare un 

om ca toți oamenii. Vorbește 
frumos cu noi, se poartă ca o 
gazdă atentă, nedezmințind bine
cunoscuta ospitalitate moldove
nească. Dar cînd aflam un amă
nunt, unul singur, rămînem pur

ziua" lumii și vorbește frumos, 
așa cum vorbește cu noi, dar nu 
știe carte. Ascultă la radio piese 
de teatru și vești și te întrebi 
cum de le înțelege fără să știe 
carte.

Nici nu știm cum să deschi-

DE CE ALEABEEGl 
RAME l/NEORI

și simplu încremeniți : femeia a- 
ccasta. pe numele ci Aurica Mi
ron, de fel din satul Petru Vodă, 
aflat pe undeva prin județul 
Neamț, NU ȘTIE CARTE. Nu 
are nici 32 de ani dar nu știe 
carte. Trece prin sat și dă „bună

cultura ca sa fie autentice tre
buie să se integreze toate pe 
linia de progres a poporului 
nostru și a întregii umanități. 
Adică atunci cind ele sînt rea
le ele constituie tot atîtea eta
pe de înaintare împotriva în
tunericului și forme legate di
rect sau indirect de ideea de 
dreptate socială. O știință care 
nu face loc înfăptuirii acestor 
exigențe nu mai reprezintă un 
sector al culturii umane ci este 
o barbarie, barbarie chiar dacă 
este barbarie savantă.

Fără îndoială că despre a- 
ceastă temă se pot face mult 
mal 
însă

dem discuția, cum să-i adresăm 
întrebarea. în sfârșit:

— N-ați urmat cursurile de al
fabetizare ? Erați foarte tânără 
pe atunci—

— M-au chemat de ctteva ori 
dar nu m-am dus—

Științifică precum si orice act 
de creație in domeniul valori
lor materiale si spirituale se 
vor integra în lupta poporului 
nostru pentru crearea unei 
lumi care să corespundă tot 
mai mult idealurilor de pro
pășire ale lui, proprii, ca și ale 
întregii umanități,

★

PERSONALITATEA, 
CA EXPRESIE A INDIVI

DUALITĂȚII CONCRETE 
În privința studierii compo

nentelor concrete ale persona
lității iată ce spune conf. univ. 
Elena Maftei de la catedra de

„o luptă continuă între ceea ce
sintem și ceea ce trebuie să fim"

ce o depășesc ca individ ; să 
numim aceste scopuri cu un 
termen general : valori de cul
tură. Această luptă dusă în 
deplină lumină a conștiinței 
ate drept condiție esențială 
conștiința eternei noastre in
suficiențe, conștiință care cre
ează o anumită tensiune spi
rituală. .

— în ce măsură știința — 
și bineînțeles filozofia — con
tribuie la formarea persona
lității, astfel înțelese ?

relativ mai îndelungată a cer
cetării științifice duce în cele 
mai multe cazuri ia o organi
zare lăuntrică in vederea în
făptuirii sus-amintitelor valori 
de cultură. In cazuri fericite 
ea atrage după sine și înfăp
tuirea unui stil de viață, cu 
adevărat personală. Nu cred 
că e nevoie să definim ce în
țelegem prin valoare de cul
tură.

Ceea ce este important Insă 
este faptul că aceste valori de

mar amintiți constituie forțe 
formative ale personalității 
spirituale. Și în lumina celor 
spuse înțelegem sensul cunos
cutelor cuvinte ale lui Goethe 
potrivit căruia „fericirea su
premă a fiilor pămîntului este 
personalitatea spirituală."

în concluzie deci, persona
litatea definită în sensul de 
mai sus se dobîndește prin 
lupta continuă între ceea ce 
sintem și ceea ce trebuie să 
fim. în felul acesta cercetarea

a Universitățiipedagogie 
București.

— Personalitatea însăși — 
în accepție psihopedagogică — 
nu trebuie înțeleasă ca punct 
terminus al devenirii și desă
vârșirii individualității umane, 
sub acțiunea și prin interac
țiunea unor factori optimali 
de ordin blo-psiho-sociai, ci în 
dinamica ei structurală, ca de-

V. ARACHELIAN
(Continuare In pag. a 11-a)

— Nu știu. Nu m-am dus.
Dezinteresul și nepăsarea pro

prii din urmă cu 15—20 de ani, 
ca și lipsa de înțelegere a părin
ților care au fost mai bucuroși 
s-o trimită cu oile decît la școa
lă, ca și îngăduința cu care au 
închis ochii cadrele didactice de 
atunci, se ascund acum după a- 
cest ,.nu știu", ca după un de
get Totul încape foarte bine în 
acest „nu m-am dus" spus cu 
regret acum. Cu regret ? Sigur 
că da. fără îndoială, măcar atît. 
Mai ales că dînsa e soția gestio
narului de la magazinul alimen
tar și cînd bărbatul ei pleacă 
după marfă, rămîne în locul lui 
să vândă. Și face socoteli în locul 
lui: „NU știu să le pun pe hîr- 
tie dar mă descurc, le fac bă- 
bește“. Băbește, foarte bine zis 
„băbește". Neștiința de carte te 
îmbătrânește parcă, fără să vrei, 
sau te așează în rândul celor bă- 
trini: nu ne putem imagina un 
om tânăr, de vârsta noastră, care 
să nu fie ân rând cu noi. îl pu
nem, oricât ne-am strădui să nu 
o facem, alături de părinții sau 
bunicii noștri.

ION CHIRIC 
D. MATALA

(Continuare în pag. a IV-a)
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În pag. a Il-a

o instituție 
de prestigiu

Un cal de o frumusețe rar 
întîlnită, poartă pe un drum 

I de țară o șareta. Număr po- 
zițiile-n care-l văd, poziții care 
reușesc să facă legătura intre 

I ochi și inimă, dind naștere 
I unui fior artistic subtil și ele

vat. Sint peste douăzeci. Și 
dacă prin minune spațiul pe 
care îl ocupă calul in pozițiile 
care-mi plac s-ar umple, fără 
să se tulbure vreo formă, cu 
marmoră sau gips măcar, s-ar 
naște fără doar și poate o lău
dată galerie de statui.

Dar... Un pocnet surd și-apoi 
lumina izbucnită deodată di
zolvă totul. Am din nou in 
față același perete cenușiu al 
camerei de la subsolul Casei 
tineretului din Iași in care 
viețuiește cineclubul, o încă
pere cam de 3'4 m., un fel de 
atelier și magazie cu materia
le specifice unui astfel de cerc 
a cărui existență, iși află sens 
și-ntr-o astfel de formă nu
mai datorită pasiunii conducă
torului acestui... CINECLUB.

— Nu a mai fost peliculă, 
ne zice dinsul, cum de altfel 
nu prea sint nici celelalte. De 
aceea sint și singur. Sper 
intr-o promisiune conform că
reia vom fi mutgți intr-un alt 
spațiu, adecvat. Ar fi ceva...

Intr-adevăr, în cămăruța-n 
care sintem nu încapi barem 
nici ca musafir și prin urmare 
cu atit mai puțin ai putea 
veni să desfășori aici activita
te ca membru al cineclubului. 
Insistăm totuși cu rugămintea 
de a ni se mai prezenta ceva, 
descoperind cu satisfacție în 
fiecare clipă că rolele ce ni se 
proiectează sint adevărate do
cumente ale vieții culturale 
ale acestei instituții și ale cen
trului universitar ieșean. Ar

fi putut fi prezentate foarte 
bine în fața unui public ori- 
cît de exigent și nu numai în 
cadrul clubului ci chiar și pe 
ecranele din Iași. Dar, din pă
cate, numai cîteva din ele au 
avut ocazia fericită de-a apă
rea în fața publicului și a- 
ceasta s-a întîmplat doar cu 
ocazia festivalurilor studen
țești, unde cineclubul ieșean 
a fost distins în cîteva rân
duri cu mențiuni. In aceeași 
situație sînt și cinecluburile 
care ființează pe lingă Casa 
pionierilor și Casa de cultură 
a sindicatelor, cu singura deo
sebire că acestea beneficiază 
de condiții ceva mai bune, și, 
prin urmare, s-au putut ceva 
mai binișor organiza. Dar atît, 
căci și strădaniile lor de a în
zestra memoria fidelă a peli
culei cu imagini din viața la
șului (citabile sînt în acest 
sens documentarele „Mozaic 
ieșean" și „Expediție în Car- 
po-ți", produse de cineclubul 
pionierilor și „Pe ulițele lașu
lui" produs la Casa de cultu
ră a sindicatelor) au rămas 
doar încercări necunoscute. 
Cu o astfel de finalizare a 
eforturilor și datorită dotației 
(cineclubul studențesc dispune 
de un singur aparat de filmat 
și de un aparat de proiecție și 
cel de la casa de cultură a 
sindicatelor doar de un apa
rat de filmat), ceea ce se 
cheamă cineclub și intr-un caz 
și în altul, exceptînd clubul 
pionierilor, înseamnă în reali
tate o singură persoană și 
nici aceasta cu pasiunea an
trenată de forța posibilităților. 
Așa stînd lucrurile, am spune

ION CHIRIAC

(Continuare in pag. a 11-a)

în pag. a V-a SPORT
• Sfirșitul romanului „Ochii doc

torului King"

• Pseudo-antinomil. Ideal și

în pag. a IV-a
Valea Teleajenului

real

I?
Juristul vă răspunde

Semnalul de alarmă n-a fost au
zit la conducerea trustului
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IDEAL Șl
REAL

Ion Pascadi
Greu s-ar putea găsi un cuplu 

care să reunească noțiuni atît 
de evidente situate la polii opuși. 
Idealul, de natură imaterială, 
asimilat adesea cu visul sau sim
pla dorință subiectivă, de o sta
bilitate și valabilitate ușor de 
pus în discuție, se opune într- 
adevăr realului considerat deo- 
bicei ca o prezență materială, 
determinată de factori obiectivi 
și asupra existenței căruia nu 
există nici un dubiu. La o tra
tare abstractă, strict logică, în- 
tr-adevăr problema se pune în 
asemenea termeni categorici, a- 
naliza concretă va observa însă 
că de obicei idealul prefigurează 
realul, fiind un fel de antepro
iect al acestuia, ba mai mult 
chiar, în procesul practicii idea
lul se poate transforma în real 
și intr-un anumit sens chiar 
idealurile sînt reale în măsura 
în care funcționează socialmen
te în ansambluri de valori ale 
unei epoci.

Falsitatea antinomiei dintre 
ideal și real poate fi demon
strată cel mai bine pe baza ana
lizei concrete a diferitelor do
menii ale practicii în care ele 
sînt prezente, relevînd astfel 
apropierile și distincțiile dintre 
ele ca și condițiile transformării 
lor dialectice.

Economia pare cea mai stră
ină lumii idealurilor părînd a 
fi prin excelență teritoriul în 
care stăpînește concretul, fapte
le, cifrele, realizările materiale. 
Intr-adevăr, în acest domeniu 
nesocotirea realității, înfrumu-, 
sețărea sau prezentarea ei trun
chiată se răzbună cel mai direct. 
Este o trăsătură fundamen
tală a unei politici economice 
realiste aceea de a porni nu de 
la conceptele abstracte sau mo
dele ideale care exprimă doar 
dorințe subiective, ci de la sen
surile și legitățile obiective.

■ Marea atenție acordată în pe
rioada actuală eficacității eco
nomice a întregii activități so
ciale, organizarea științifică a 
producției, perfecționarea me
canismului de conducere sînt 
tocmai semne ale întoarcerii

în acest domeniu totul 
supus nu ’ dorințelor subiective 
cj legilor. Așa pusă problema, 
evident, în știință nu se poate 
vorbi decît de realul constatat 
și verificat experimental. Și to
tuși, sub o formă specifică, ide
alul nu numai că este prezent 
dar absolut necesar. E vorba 
de ipoteza științifică, de proiec
tul mintal care precede orice in
vestigație concretă și fără de 
care de fapt aceasta din urmă 
nici n-ar fi posibilă. în cerce
tarea științifică sînt extrem de 
importante premisele teoretice, 
punctele de plecare, cu condiția 
ca ele să nu rămînă, așa cum se 
întîmplă adesea, doar la nive
lul intențiilor. Verificarea unor 
inovații sau invenții în prac
tica mai largă este de aceea ab
solut necesară și este condam
nabilă atitudinea de a lăsa lu
crurile doar la jumătate fără a 
urmări dacă în producție re
zultatele unei cercetări se con
firmă sau nu, dacă idealul de
vine sau nu real.

Situația cea mai complexă in
tervine poate în artă. Fără în
doială — conștient sau nu, fie
care creator pornește de la un 
anumit ideal estetic, de la anu
mite intenții artistice mai mult 
sau mai puțin clare. Drumul 
acestora pînă la opera finită — 
care reprezintă realul în acest 
caz — este desigur sinuos și 
contradictoriu astfel îneît une
ori sînt greu de redescoperit in
tențiile inițiale în produsul ar
tistic realizat. Pornind de aici 
numeroși teoreticieni, ca și scri
itori sau artiști, s-au grăbit să 
nege existența idealului în artă 
punînd-o în întregime sub sem
nul hazardului și imprevizibi
lului. Că nu avem de-a face 
cu un mod logic care se rea
lizează ca atare este evident — 
intervin aici numeroși factori 
afectivi și senzoriali — dar a 
scoate arta din cadrul oricărei 
finalități este nu numai neînte
meiat dar și dăunător. Spon
taneitatea nu exclude conștiința, 
afectul nu îndepărtează rațiu
nea, fără riscul de a da naștere

(Urmare din pag. 1)

Gingășie

(Urmare din pag. I)
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că la nici una din cele două 
case de cultură ieșene nu exis
tă cineclub ci numai un... „to
varăș cineclub", care, pînă 
una alta, nu-și poate făuri de
cît speranțe.

Pe de altă parte numărul 
celor pasionați de film, dor
nici să pătrundă în procesul 
intim al producerii filmelor, 
care au văzut în aceste clu
buri nucleele necesare siste
matizării și dezvoltării pasiu
nii lor, dar care convingîn- 
du-se despre. ce e vorba le-au 
abandonat, este impresionant 
de mare. Un sondaj făcut în 
rindul tinerilor din centrul 
universitar, Uzină metalurgi
că și Uzinele mecanice Nico
tină și cu precădere printre 
fotoamatori, scriitori, pictori, 
compozitori și actori a înscris 
în carnetul nostru deziderate 
de genul acestora: „Organiza
rea cine cluburilor în adevăra
tul înțeles dl cuvîntului, reali
zarea acelei structuri necesa
re și definitorii pentru acestea 
conform căreia este de ne con
ceput lipsa cel puțin a secții
lor de creație, regizori, scena
riști, scenografi, tehnicieni", 
„Declanșarea și accelerarea 
procesului de autonovnizare a 
cineclubului, trecerea lui prin 
toate încercările necesare pen-

tru a funcționa in alte condi
ții decît celelalte cercuri", 
„Introducerea în circuit a ce
lor mai realizate producții" 
etc. Considerăm că, chestiuni
le care țin de organizare in
tr-un oraș ca lașul nu sînt lu
cruri pentru a căror rezolva
re ar trebui aduși cu cheltuia
lă oameni din... cer. Sînt for
țe destule, de toate felurile; 
ba chiar mai mult decît forțe, 
și de aceea nici nu dorim să

problema unei eventuale auto
finanțări. Realitatea existentă 
in Iași promite o rezolvare po
zitivă a acestora. Nu sînt pu
ține cazurile cînd jurnalele de 
actualități ce cuprindeau as
pecte surprinse de -peliculă la 
Iași au atras spre cinemato
graf mai mult decît ar fi putut 
atrage filmul zilei. Și s-ar pu
tea începe cu aceașta: cu 
jurnalele de actualități ieșene 
pe care publicul abia le-aș-

CINECLUBUL
mai comentăm. Dar dacă lu
crul acesta poate fi cu ușu
rință subînțeles și la Iași și 
oriunde, nu ne putem explica 
in baza căror 
subînțelege că 
poate funcționa 
singur aparat .. ...
atît. Se pune desigur proble
ma unor fonduri, și e firesc 
să se pună. Și legat de inves
tirea acestora se ridică și 
problema caracterului fruc
tuos sau nu al investiției fă
cute și (de ce nu ?) chiar și

argumente se 
un cineclub 
doar cu un 

de filmat și
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MODESTIA O SURDINA

A INTELIGENȚEI ?
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17.30 — TV. pentru elevi. 
Consultații la matematici 
(clasa a VIII-a).

18,00 — Reportajul econo
mic „Tehnică și peisaj**.

18.30 — Curs de limba en
gleză — reluarea 
a 2-a.

19,00 — Pentru cei 
Ecranul cu păpuși 
pețiile marinarilor 
și Reflux** de Gh. Scripcă.

19.30 — Telejurnalul 
seară.

I
I

PSEUD0ANT1N0MI
atenției spre real, dar aceleași 
exemple pledează și în favoarea 
justeței ' idealurilor, a pla
nurilor făcute dinainte atunci 
cînd ele reușesc să .surprindă 
trăsăturile autentice ale dez
voltării. Orînduirea noastră per
mite, prin natura ei, o asemenea 
consonanță între ideal și real 
acordînd celui dinții o funcție 
socială excepțională cu condiția 
ca formularea sa să se înteme
ieze nu pe simple aspirații ci 
pe o pătrunzătoare și inteligentă 
prevedere.

în politică, în activitatea so
cială, în genere locul și rolul 
idealului apare mai evident iar 
transformarea acestuia — în , 
anumite condiții — în real, a 
fost în mod pregnant subliniată 
de Marx atunci cînd el arăta 
că ideile devin o adevărată for
ță materială atunci cînd cuprind 
masele. Pentru ca idealurile 
să poată funcționa socialmente 
în mod durabil și constant ele 
trebuie însă să exprime o poli
tică în concordanță cu sensul 
legilor progresului pentru că 
altfel, mai devreme sau mal tîr- 
zîu, practica socială va dovedi 
infirmitatea lor, înlăturîndu-le. 
Este extrem de important însă 
ca pornind de la idealuri rea
liste oamenii să nu creadă 
că ele se realizează automat, în 
afara unei intense participări 
creatoare și că dorințele, chiar 
și cele mai legitime și justifi
cate trebuie să fie puse în co
relație cu posibilitățile reale de 
împlinire evitînd astfel idilis
mul. O politică științifică poate 
fi dusă 
meierea 
obiective 
analiza 
a momentului dat, fără a face 
abstracție de toate obstacolele 
pe care o idee, chiar justă și 
necesară, le poate întîmpina în 
procesul realizării ei practice. 
Simțul realității în politică nu 
contravine idealurilor, dar cere 
judecarea lor în funcție de con
dițiile sociale care le exprimă 
șau pe care încearcă să le anti
cipeze.

Năzuințe, ambiții, speranțe, 
n-au ce căuta după unii în știin
ță. Fiind un domeniu al exac
tității. al rigurozității, ea n-ar 
permite nici un fel de idealuri,

numai prin înte- 
strictă pe legile 
ale dezvoltării, pe 

concretă și corectă

unor obiecte haotice care ies 
din sfera artei tocmai pentru că 
nu mai exprimă nimic. Chiar 
neclaritatea trebuie să se con
figureze într-o structură limpe
de, descifrabilă ! De altfel su
praaprecierea factorilor incon
știenți, imprevizibili nu este o 
simplă joacă a teoreticienilor, 
rezultatul ei — dorit sau nu — 
este încercarea de a scoate arta 
din ansamblul sistemului de 
valori, preconizînd independen
ta ei față de societate, poziție 
ideologică deloc lipsită de sem
nificații. a cărei acceptare nu 
poate avea decît consecințe ne
gative asupra conținutului și 
valorii creației artistice.

Funcția majoră a idealului, 
locul său principal se află însă 
în sfera moralei. Aiei, mai mult 
ca oriunde, problema relației 
dintre intenții și atitudini, aspi
rații și acțiuni se pune pe pri
mul plan devenind criteriul 
principal de apreciere. Dacă, de 
pildă, în artă pînă la urmă ne 
interesează valoarea finită și pu
tem chiar face abstracție de 
intenții, în morală o apreciere 
corectă presupune neapărat am
bele momente. Se vorbește mult 
de idealul moral al tinerei ge
nerații și unii cred că acesta 
poate fi format prin simpla 
transmitere sau impunere a 
unor norme etice uitîndu-se că 
alături de intenții trebuie luată 
în considerare neapărat și rea
lizarea lor. Educatorii care dim
potrivă rămîn indiferenți la 
ceea ce a dorit tînărul luînd 
în considerație doar ceea ce a 
făcut greșesc, de asemenea, pen
tru că personalitatea etică a in
dividului nu poate fi desprinsă 
de această dublă ipostază a sa. 
Pînă la urmă desigur nu vom 
rămîne prizonierii vorbelor, ai

lecției

I
mici. 

„Peri- 
Flux

I
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20,00 — Filmul serial „Thi
erry la Fonde“.

20,26 — Opinia dumnea
voastră...

20,45 — Filmul artistic...Pe 
gheața subțire “ (I) — pro
ducție a studiourilor so
vietice.

22,10 — Soarele, muzica, 
marea și noi — divertis
ment muzical cu Aura 
Urziceanu și formația de 
muzică ușoară Horia Mo- 
culescu.

22.50 — Telejurnalul 
noapte.

venire, ca expresie a unei stări 
și mișcări procesuale de la in
form și rudimentar spre o fi
zionomie tot mai configurată, 
spre un comportament tot mai 
integrat, mai lucid, mai orien
tat de înaltele principii ale 
vieții, ale unui anumit crez 
filozofic și social. în conse
cință, este firesc să ne preo
cupe nu numai în ansamblu 
profilul unui anumit tip de 
personalitate, ci în detaliu și 
în profunzime particularități
le, mecanismele, legitățile for
mării ei. De asemenea s-ar cu
veni să fie înțeles și mai adec
vat faptul — de altfel de ob
servație banală — că nu exis
tă un prototip abstract, o per
sonalitate în genere, ci numai 
personalitatea ca expresie a 
individualității concrete, a u- 
nui ansamblu specific, inedit, 
nerepetabil de însușiri și cali
tăți psiho-fizice aflate pe o 
anumită treaptă de evoluție 
ontogenetică. Această idee — 
deseori ignorată nu numai sub 
aspecț^l ei teoretic, <ar și ini 
practica vieții și a educației' 
— este însă fundamentală 
pentru orientarea procesului 
de formare a personalității. în 
acest domeniu nuanțat și sub
til, șabloanele, elișeele meto
dologiei educative, principiile 
generale stereotipe își de
monstrează mai curînd ine
ficacitatea decît utilitatea și 
oportunitatea. Dar, din păcate,

teoria și practica pedagogică, 
puțin receptive la achizițiile 
psihologiei, n-au depășit încă 
frontierele abstractului uni
versal, ale generalului de lar
gă iradiere. înrîuririle educa
tive exercitate pe diferite căi 
asupra individualității copilu
lui, preadolescentului, adoles
centului, și chiar adultului nu 
pot fi eficiente, formative — și 
acest elementar adevăr ar tre
bui înscris în optica vieții cu 
majuscule — dacă se ignorea
ză nivelurdezvoltării persona
lității, tipul specific de perso-

Școala, alături de familie, 
este prima — cronologic și ca 
importanță — dar nu și ulti
ma instituție care stimulează 
înflorirea personalității.

— Omului de la catedră 
ne spune prof. D. Șerbănescu, 
de la liceul „Al. I. Cuza“, din 
Ploiești — i se cere o deose
bită finețe în găsirea acelei 
linii de echilibru între mani
festarea autorității sale și a- 
cordarea libertății de mani
festare individuală elevilor, 
între capacitatea de a se face 
ascultat, respectat și pricepe
rea de a deschide orizonturi

declarațiilor frumos ticluite ci gll 
trebuie să urmărim drumul lor“ 
către realitate.

După cum se poate vedea în 
toate cazurile idealul și realul 
intervin în mod specific dar ig
norarea unuia sau altuia ne vă- 
duvește de însăși înțelegerea do
meniului respectiv al vieții ma
teriale sau spirituale. Este ne
cesară o viziune dialectică care 
subliniind unitatea lor nu va 
exclude nici contradicțiile, ne
potrivirile posibile.

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).

INTRE NOI
rulează la Capitol (orele 10 ;
12.15 ; 14,30 ; 16.45 ; 19) ; Lu
ceafărul (orele 9 ; 11,30 ; 13,30 ;
16.15 ; 18,30 ; 20,30).

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 ȘI VÎNĂTORUL
rulează la Grivița (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ;
20,45) : Victoria (orele 8,45 ; 11 ;
13.15 ; 15.45 : 18.15 : 21).

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).

Union

Doina
18,15 ;

(orele

(orele
20.30).

15.30 ;

11,30 ;

SFÎNTUL LA PlNDĂ
rulează la
18 ; 20,30).

OSCAR
rulează la
13.45 ; 16 ;

AVENTURIERII
rulează la Feroviar
8,15 >— 15 în continuare ; 17,30 ; 
20) ; Excelsior (orele 9,30 ;
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21) ;

(orele

HARALAMB ZINCĂ

(JLKiI
doctorului

KING
ROMAN

O» 1,2»
Roman stătea la fereastră, cu fruntea lipită de geam. Părea că 

doarme în picioare. Auzi, cînd, sub supravegherea medicului le
gist, cadavrul lui Lăptoiu fu scos din încăpere, dar nu se clinti 
din loc.

Cîteva minute se scurseră într-o tăcere deplină.
— Mai rămînem ? întrebă Rășcanu ostenit. Să ne ducem să ne 

odihnim ?
— Să deschidem mai întîi caseta, propuse Roman. Nici o clipă 

nu m-am gîndit la un asemenea deznodămînt. Să moară ! Să 
ceară apă și să moară! !...

Rășcanu se apropie de birou și privi gînditor cum Roman în
cerca să găsească cheia casetei. în cele din urmă, potrivi una și 
deschise caseta, nu fără o anumită teamă lăuntrică.

— Ah, asta-i bună ! exclamă Roman. Dacă Tom ar fi trăit, ar 
fi avut la ce să răspundă... Devize... Dolari... Franci elvețieni... 
Cecuri străine... își aminti de Virginia Munteanu și, automat, 
făcu o legătură. Iată și un pașaport străin...
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teaptă; care-ar avea în mod 
incontestabil asupra vieții 
social-spirituale a lașului o 
eficiență similară cel pu
țin cu aceea a cotidianului 
județean. S-ar face astfel mult 
mai lesne legătura între pu
blic și instituțiile de cultură 
(teatru, filarmonică, operă, 
case de cultură etc.) legătură 
pe care, după cum se poate 
constata, afișul nu prea reu
șește să 
rut. Nu 
semenea

o jacă la nivelul ce- 
ne-ndoim apoi că a- 
jurnale ar deveni un

ajutor de preț modern și efi
cient în munca pe care orga
nizația de tineret o desfășoa
ră în scopul formării și educă
rii tinerei generații, în com
baterea acelor manifestări 
străine eticii noastre. O an
chetă întreprinsă de comite
tul municipal Iași al U.T.C. 
prin unitățile comerciale in 
care s-a folosit și aparatul de 
filmat a început deja să co
recteze încă înainte de a avea 
loc discuția publică finală la 
care se intenționează și pre
zentarea argumentelor consem
nate pe peliculă. Dar din pă
cate aceasta-i doar o tentativă 
încă timidă de a alcătui ima
gini pentru

ca m w 
unor asemenea jurnale e ne
cesar să se treacă prin birouri 
specializate în aprobări. Spe
răm că acestea nu și-au termi
nat cerneala necesară semnă
turilor și că le vor da. Se 
spune că pentru a începe lu
crurile la cineclub sint nece
sare apoi materiale. Sperăm 
că și acestea vor veni și-aici 
unde,'incontestabil, locul este 
potrivit. La urma urmei roa
dele promise de înființarea 
unui adevărat cineclub la 
Iași cresc cu siguranța în po
mul înțelepciunii și pot ispiti 
pe oricine.

un jurnal, . Se 
pentru difuzarea

k.
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— pune limite gîndirii, lasă 
bariere în calea inițiativelor, 
inoculează neîncrederea în pă
rerile personale .ale acestora. 
Astfel, nota devine o sperie
toare, ora de dirigenție un 
lung rechizitoriu, un lanț obo
sitor și penibil de rapoarte, de 
sancțiuni, refuzîndu-și condi
ția sa esențială de a stimuja 
setea de cunoaștere, setea' de 
ă fi, regimul zilnic o îngrădire 
în care elevul execută con
știincios, cuminte, stereotip, ce 
i se „dictează** de la catedră. 
Dacă în „laboratorul** în care 
se plămădesc viitoarele perso
nalități domnește o atmosferă 
de frică, dacă „maestrul** pre- . 
tinde o ascultare oarbă, dacă 
privirile lui îngheață iar vor
bele lui șuieră, aripile tinerilor

anii acumulărilor considerabi
le de cunoștințe, anii înfloririi 
spiritului de discernămînt, ge
nerează în sufletul tinerilor 
un sentiment nou, acela al in
dependenței față de cei ce 
le-au călăuzit pașii. Adoles
cenților le face plăcere să-și 
afirme independența, sînt în
clinați să-și judece mentorii, 
să-i privească critic. Uneori 
ei dau spiritului de indepen
dență Un conținut fals, de 
frondă, alteori, fiindcă nu se 
pricep să-și susțină părerile 
prin argumente, sau nu le au, 
recurg la unele atitudini sau 
expresii tari. Pedagogul stăpîn 
pe psihologia adolescentului 
nu va recurge la ironii, nu va 
încerca să-1 „dea gata“ el se ,A- 
va, apropia cu înțelegere de

PERSONALITA TEA
nalitate, arhitectonica ei in
ternă, configurația structurală 
și dinamica diferitelor ei la
turi și însușiri: inteligență, a- 
fectivitate, temperament, ca
racter, interese, aptitudini, fi- 
najitate. Cu alte cuvinte, nu 
putem forma personalitatea, 
fără a cunoaște profund și 
multilateral individualitatea, 
particularitățile și tendințele 
interioare, relațiile de viață, 
de muncă, adică psihobiogra- 
fia fiecărui ins. Acțiunea for
mativă — contrar unor prac
tici uzitate — se cere strict 
individualizată, continuu ra
cordată la starea psihologică.

largi de manifestare originală, 
creatoare ucenicilor săi. învă- 
țamîntul contemporan pune 
mare accent la noi pe cultiva»- 
rea creativității, pe dezvolta
rea capacității de acțiune teo
retică și practică independen
tă, pe dezvoltarea flexibilității 
gîndirii, a curajului părerii o- 
riginale, a soluțiilor noi, în
drăznețe. E de neconceput o 
dezvoltare a însușirilor pozi
tive — o înflorire a lor — în 
condițiile în care omul de la 
catedră prin lipsă de tact pe
dagogic sau capacitate de în
țelegere a elevilor săi — care 
în fapt înseamnă același lucru

• ••

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).

CINEMATOGRAFE
Melodia (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,30 ; 20,45) ; Gloria (orele
9 ; 11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ;
20,30) ; Modern (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;

CE NOAPTE, BĂIEȚI
rulează la Lira (orele 15.30 ; 18)

PASAREA 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 
rulează Ia 
18 ; 20,15).

NEBUNUL 
RUL NR. 4

rulează la _
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)

LA ORA 10 ȘI 10 
Vitan (orele 15,30 ;

DIN LABORATO-
Floreasea (orele 9 ;

nu se vor putea dechi.de larg 
pentru zborul la mari distanțe, 
la mari înălțimi pentru care-i 
creditează, pe de o parte, cali
tățile lor native, iar pe de altă 
parte societatea animată de 
vitala idee de progres.

Prof. univ. D. D. Roșea de* 
finea procesul personalizării 
ca o „luptă continuă între 
ceea ce sîntem și ceea ce tre
buie să fim“. Iată ce ne spun 
doi tineri : „Nu am avut nicio
dată ocazia ca ceea ce mi-am 
propus să nu realizez. Cum am 
reușit ? întotdeauna nu mi-am 
propus ceva care să-mi depă
șească posibilitățile/* (desena
tor — Arad); „Nu. Nu am avut 
de ce să-mi dau seama de a- 
cest lucru pentru că nu mi-am 
propus lucruri care să-mi de
pășească posibilitățile. (Aten
ție ! Nu trebuie să cerem de 
la noi ceea ce ne depășește !)“ 
(Sibiu).

Nu este greu de observat că 
modestia ca dat moral este 
convertită în temperarea în
cordării spirituale ajungînd să 
fie chiar principiu pentru pro
priul comportament intelec
tual. Angajarea formativă a 
personalizării implică' nemul
țumirea superioară, încorda» 
rea tuturor resurselor în a de
păși mîine stadiul în care te 
afil azi, în proiectarea unoro- 
biective care să stimuleze pu
nerea în valoare a resurselor 
interioare. S-ar putea spune că 
părerile celor doi tineri sînt 
Realiste**.

Preceptul moral al modes
tiei trebuie însă aplicat numai 
asupra cultivării dragostei de 
muncă, numai asupra sacrifi
cării conștiente a vanității în 
favoarea aportului obștesc, și 
nicidecum să devină o surdină 
a inteligenței. Aceasta se cere 
exprimată original'și cu „voce“ 
normală, în fapte pozitive.

— Anii adolescenței — ne 
spunea prof. D. Șerbănescu —

elev, va încerca să-î câștige în
crederea nu prin purtare ad
ministrativă ci prin calitatea 
sa intelectuală și-i va fi apoi 
ușor sări dirijeze fără tutele 
mărunte dezvoltarea calități
lor acestuia. Cicăleala, s-a spus 
deseori, retează elanurile, des
curajează, prin lipsa de credi
tare a capacităților tinere, nu 
lasă loc dezvoltării responsabi
lităților majore.

Iritarea retează, în cele mai 
frecvente cazuri, puntea de 
legătură implicată procesului 
educativ sau...

— O măsură, o modalitate ă 
de înrâurire eficientă intr-un 
caz — ne spune oonf. univ. 
Elena Maftei — poate genera 
în alte împrejurări efecte ne
gative, reacții paradoxale și 
ultraparadoxale îngrijorătoa
re. Exemplele de neconcordan- 
ță între cauză și efect, între 
natura nemijlocită a stimulă
rii și cea a reacției sînt de 
domeniul constatărilor curen
te. Sînt frecvent sesizate unele 
dereglări de comportament la 
copii, la tineri și chiar la unii 
adulțl ca : negativismul, încă- 
pățînarea, blazarea, violența, 
invidia, grosolănia 
oricât de neplăcut 
cunoaștem — sînt 
gic al unor , greșeli i 
al unor cumulări j, 
psihice nerezolvate în timp u- 
til. Înrîurirea adecvată a fiin
ței omenești presupune pe lin
gă dragoste nețărmurită și exi
gență, pe lîngă o intuiție fină 
și o atitudine rațională, o te
meinică cultură psihologică șl 
pedagogică. Personalitatea u- 
mană nu poate fi formată la 
întîmplare, fără știință, după 
metoda încercărilor și erori
lor, ci numai prin cunoașterea 
ei temeinică. Și din păcate — 
cît de mult se subestimează 
încă necesitatea pregătirii psi
hologice a celor investiți cu 
răspunderea de a forma omul!

. ș.a. Ele — 
ar fi să re- 
reflexul lo
de educație, 
și tensiuni

Luă pașaportul sâ-1 cerceteze — era în alb. Nici un nume, nici 
o fotografie... O singură viză de ieșire din tara care eliberase pa
șaportul...

— Ne-a scăpat un infractor de mare clasă, oftă Roman. Și unde 
mai pui că drumul spre doctorul King ne-a fost barat...

— Nu uita ft-l avem pe Traian Grigorescu...
— Care însă nu știe drumul spre King, îi aminti căpitanul cu 

o voce amară... Frunzărind pașaportul, adăugă : N-are viza or
ganelor noastre de frontiera și asta mi se pare și mai ciudat...

— Poate că Traian Grigorescu ar putea să ne furnizeze vreo 
informație...

Roman nu răspunse imediat. De la obiectele din casetă, privi
rile îi alunecară pe actele lui Lăptoiu. „Domiciliat în Constanța... 
funcționar la O.R.A.C.A.", gîndi el. Bine dar se cer luate cîteva 
măsuri... Ce naiba, mi-am pierdut capul ?

— Adu-mi-1 pe Traian Grigorescu, ordonă Roman înviorat. Și 
încă o chestie. în noaptea asta trebuie să aflu dacă Tom a fost 
căsătorit... Ce mai, o descindere se impune de la sine... Pun pe 
cineva să se intereseze... Rozelor 23...

— Apropo ! își aminti căpitanul pe neașteptate. Unde domi
ciliază Tom ?

— Cum, unde ? tresări bătrînul supărat, în București.
— îi știi adresa ?
— Nu...
— Practică vreo profesiune ? Unde era încadrat ?
— Știu că-i posesorul unei diplome... e economist, dar nu 

știu să lucreze undeva... răspunse el, oarecum jignjt că, după 
prinderea lui Tom, declarațiile sale erau puse sub semnul în
doielii.

— îți menții declarația cu avionul ?
— Da ’
Țîrîitul prelung al telefonului izbucni pe neașteptate. Roman 

ridică receptorul. Era Rășcanu care-1 informa că nici un ins 
cu numele de Lăptoiu Petre nu domicilia pe strada Rozelor 23. 
„Mda, zise Roman, d limpede ; atunci, vino rapid înapoi. Mai 
avem de lucru**.

—Ce e cu pașaportul din casetă? reveni Roman la problema 
principală.

— Nu știu... De ce nu-1 întrebați pe Tom ? Confruntați-mă 
cu dînsul... O să constatați în ce măsură am spus sau nu ade
vărul...

Din păcate nu-1 mai pot întreba... Tom nu mai e în viață.
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— Cum, nu ma, e în viață ? sări arestatul de pe scaun ? A 
opus cumva rezistență și...

Fața bătrînului deveni stacojie. Buzele îi tremurară. Ochii 
sîngerii i se holbară.

— Nu, îi mărturisi Roman, totul a mers normal. Așa cum ai 
prevăzut, l-an. luat ca din oală. N-a spus nici pîs.J Spune-mi, 
suferea cumva de inimă ?

— Cum ? se învioră arestatul. Taurul acela. ?
— Aici, în mijlocul biroului, i s-a făcut rău... a căzut și...
— ...a murit, îl întrerupse „Aristotel** și, spre uluirea lui 

Roman, izbucni intr-un hohot nesfîrșit de rîs. Rîdea pleznin- 
du-se cu palmele peste genunchi. în sufletul lui Roman, spai
ma luă locul ultiirii. „Ala a murit, ăsta înnebunește, și totul... 
într-o. singură noapte !“. Din rîs, arestatul dădu în tuse. Apoi 
se potoli. Sîngele îi năvăli în obraji congestionîndu-1. Era roșu, 
la față, de parcă toată noaptea ar fi băut.

— Domnule căpitan, îmi sînteți tare simpatic, de aceea aș 
vrea să mai fac o declarație... Cît e ora ? Unu și jumătate... 
Ei bine la ora...

Ora 3,10
Bătrînul paznic al morgii năvăli în camera de gardă a me

dicului, strigînd îngrozit :
— A dispărut mortu’ ! Tovarășe doctor... Mortu’a...
Medicul, (e vorba de cel care constatase moartea lui Lăp

toiu Petre) numai ce ațipise cu fruntea pe un tom deschis la 
capitolul „Moartea prin asfixie**. Se uită buimac la fața răvă
șită de groază a paznicului. In clipa aceea fu convins că omul 
își ieșise din minți.

— Mortu’. tovarășe doctor, nu mai e... a dispărut.
— Care mort, nene Tache ? ! îl luă doctorul cu duhul blîn- 

deții, încercînd să-și amintească, în același timp, dacă avea 
sau nu în trusă un calmant.

— N-ați adus un mort ? De la miliție... Am găsit fereastra 
deschisă.

Doctorului îi veni să rida, dar se stăpîni; înțelese la vreme 
că ar ațîța, fără .să vrea, criza de nervi a bătrînului.

— Și cum, nene Tache, găsiși fereastra deschisă ? întrebă el 
cu blîndețe.

— Da, și mortul, ia-1 de unde nu-i. N-am mai pomenit una 
ca asta.

— Adică, vrei să spui că... Nene Tache, nu înțeleg.
Se ridică în picioare pentru orice eventualitate.
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— Dacă nu mă credeți, veniți să vedeți, îl îndemnă pazni
cul. Să^ mă bată Dumnezeu dacă vă mint. Și, dornic să-1 con
vingă. începu să-și facă semnul crucii.

Medicul, luă în sfîrșit, o hotărîre. închise tratatul de me
dicină legală cu un gest categoric și ieși din camera de gardă 
îndrepțîndu-se, însoțit de paznic, spre sala de disecție. Pazni
cul i-o luă înainte gîfîind și deschizîndu-i ușă după ușă.

Ajunseră. Mai întîi, doctorul văzu un cearceaf aruncat ne
glijent pe ciment, apoi masa goală... simți cum părul i se face 
măciucă. în clipa următoare însă își regăsi, calmul și se repezi 
la fereastra deschisă... Strada, la ceasul acela nedefinit, cînd 
zorile prind a miji cu timiditate, era pustie.

Ora 4.15
O grădină modestă, îngrijită cu pricepere de mîinile harnice 

ale stăpînului, împrejmuia căsuța care parcă străjuia marginea 
orașului; Dominau , trandafirii — se cățăraseră pe zidurile 
micuțului imobil transformîndu-le în straturi verticale de flori.

Strada mai dormea încă... Un bărbat înalt, îmbrăcat într-un 
frumos și elegant costum de tenis, ieși în pragul casei, însoțit 
de o tînără femeie. Rămaseră amîndoi o clipă pe loc, fermecați 
parcă de mireasma proaspătă a trandafirilor, de liniștea zorilor. 
Bărbatul, judecind după valiza din mină, părea pregătit de drum. 
Femeia, numai în capot, îl conduse pînă la poartă. Acolo se 
îmbrățișară și-și luară rămas bun. Ea zîmbea, dar nu eu bucurie, 
ci cu tristețe și suferință. îl sărută tandră, iar bărbatul răs
punse cu aceeași afecțiune. în cele din urmă, el se desprinse din 
brațele ei, deschise hotărîț poarta și ieși în stradă. De acolo, 
îi mai aruncă femeii o căutătură după care se despărți în 
grabă, luînd-o în direcția gării. După vreo zece — cinsprezece 
pași se uită în urmă — femeia plecase de la poartă. Descoperi, 
în schimb, venind din josul străzii, o „Volga** neagră. încă 
de departe, îi făcu semn șoferului să oprească. N-avea de unde 
să știe că, oricum,' șoferul tot ar fi oprit... Mașina veni lin 
chiar lingă bordura trotuarului. în același timp, doi inși 
săriră fulgerător din mașină cu revolverele întinse.

— Sus mîinile, domnule Tom. Așa ! zise Roman • vîrîndu-i 
pistolul în coaste. O singură mișcare și ajungi de-adevăratelea 
ge cealaltă lume !... Locotenente, pregătește cătușele...

SF1RȘIT
Romanul — text integral șe află tn curs de apariție la 

Editura Militară.
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LA I. A. S. GOEȘTI
Succesele obținute în dezvol

tarea creșterii animalelor, ca și 
deficientele ce există în multe 
unități agricole în acest dome
niu, sînt strîns legate de modul 
cum este organizată producția. 
Neglijarea unui singur factor al 
producției, poate avea urmări 
din cele mai nefavorabile cu 
atît mai mult cu cît în această 
ramură avem de-a face cu un 
mijloc de producție de un mod 
deosebit, animalul, a cărui for
mare are loc într-un timp mai 
mult sau mai puțin îndelungat. 
Astfel de urmări, resimțite în- 
tr-o perioadă oarecum critică 
pentru rezultatele economice ale 
unor unități agricole din Trustul 
I.A.S. Craiova, au avut și altfel 
de implicații, generînd o falsă 
părere că zootehnia — și în spe
cial creșterea vacilor cu lapte 
— nu poate ține pasul cu cele
lalte, sectoare, dînd astfel apă la 
moară superficialității, lipsei de 
răspundere și un „argument" în 
plus justificării pierderilor. In- 
cercînd o explicație, inginerul 
șef zootehnist din cadrul Trus
tului, Nicolae Angliei, găsea că 
acest lucru s-ar datora în pri
mul rînd faptului că zootehnia 
încă este considerată o „auxL- 
Ilară" a producției agricole chiar 
și acolo unde există o speciali
zare accentuată.

Printre unitățile din cadrul 
Trustului I.A.S. Craiova care de 
ani de zile înregistrează nejus
tificat pierderi, un regres în ni
velul producțiilor de lapte, se 
numără și ferma zootehnică de 
la I.A.S. Goești. întrebarea 
care se pune : poate fi sau nu 
rentabilă, această, ramură își pă
șește răspunsul pozitiv în ana
liza pe mai multi ani a cîtorva 
indicatori.

Primul argument care se a-

motiv că la finele anului tre
buia să raporteze un anume e- 
fectiv.

Dacă s-a ajuns la pierderi ce 
uneori au depășit 1200 lei de 
fiecare animal, aceasta se dato- 
rește și faptului că viței s-au 
obținut de la mai puțin de 80 
la sută din cele 650 de vaci în
grijite. Faptul că un animal 
care dă 2—3 litri de lapte zilnic 
și un vitei la doi ani dacă nu 
chiar la trei, a fost hrănit la fel 
ca celelalte, nu mai are nevoie 
de comentarii. Si astfel de 
exemplare care nu dau produc
ții pe măsura furajării, sînt la 
Goești peste 100. Un calcul ne 
dovedește că numai din această 
cauză s-au pierdut aici peste 
300 000 lei (considerînd cu maxi
mum de tolerantă că pentru fie
care animal întreținut fără rost 
s-au cheltuit, nu 5 300 lei cît 
s-a înregistrat efectiv, ci numai 
3 000 lei).

Cauzele ar putea fi enume
rate în continuare (hrănire ne
diferențiată pe loturi de anima
le corespunzător cu producțiile 
ce le dau și în funcție de stările 
fiziologice, întocmirea rațiilor 
prin tatonări, fără ca să se re
curgă la simplele niodele mate
matice etc.) dar toate la un loc, 
nu sînt decît cauze derivate, 
mai bine zis‘urmările uneia sin
gure, organizarea defectuoasă a 
muncii. Dacă trustul ar fi ur
mărit mai îndeaproape mersul 
acestei unităti. dacă ar fi între
prins o cît de atentă analiză în 
vederea luării de măsuri, și-ar 
fi putut da seama, că aici, cu 
bună știință se ascund adevăra
tele cauze prin însuși modul de 
informare și prezentare a reali
tății. Și pe cel mai neinițiat e- 
conomist sau cadru tehnic, care 
ar fi privit cu atentie fie și

LAPTELE
POATE FI 

UN PRODUS
RENTABIL

duce aici, în justificări, este 
costul ridicat al fui»jelor. Fap
tul că pentru ele s-a cheltuit 
cu mult mai puțin în perioadele 
cînd pierderile au fost mai mari, 
demonstrează, însă, că nu este 
el principalul motiv. E drept, 
că într-o fermă zootehnică fu
rajele- constituie componentul 
principal al cheltuielilor de pro
ducție dar, oricît de ieftine ar 
fi și oricît de multe, dacă nu 
sînt dcfeate si folosite rațional, 
dacă reproducția nu este atent 
dirijată și dacă selecția este ne
glijată, producțiile animaliere nu 
numai că nu cresc corespunză
tor furajării dar și scad, deter- 
minînd chiar degenerarea cali
tăților <de rasă ale animalului. 
Și, aici, la ferma zootehnică a 
I.A.S. Goeștî tocmai acest lucru 
s-a întîmplat. Exemplare care 
eu ani în urmă dădeau producții 
de trei și patru mii litri de lap
te, au început să nu mai cores
pundă calităților inițiale, ajun- 
gînd chiar la jumătate.

Contrar practicii și Indicații
lor care prevăd că reformele 
anuale trebuie să fie anual de 
10—12 la sută, zootehniștii din 
Goești. au reformat în anii din 
urmă doar 2—3 la sută din efec
tiv, deși starea de îmbătrînire 
sau necorespunzătoare a marii 
părți din efective era evidentă. 
„Nuni s-au dat aprobări" — se 
argumentează. „Da, — se con
firma la trust — pentru că nici 
noi nu putem să raportăm Con
siliului Superior al Agriculturii 
micșorarea efectivelor". Firește, 
ar fi o mare greșeală să admi
tem reducerea numărului de a- 
nimale, și aceasta dintr-o plura
litate de motive. Dar nimeni, nu 
i-a oprit pe tovarășii din condu
cerea fermei, a întreprinderii ca 
din 400—500 vitei obținuți anual, 
de la exemplarele ce se dove
diseră de mare productivitate, 
să treacă la turma de bază ne
cesarul oentru înlocuirea refor
melor. Și, deși indicațiile Ple
narei C.C. al P.C.R. din martie 
1967 cu privire la îmbunătățirea 
conducerii, planificării, finanță
rii și organizării gospodăriilor 
agricole de stat, stabileau că 
este imperios necesar să se trea
că fără întîrziere la înlăturarea 
practicilor dăunătoare care aduc 
pierderi activității unităților, 
aici s-a continuat cu bună știin
ță să se furajeze 75 de vaci 
„pensionare" — care, practic nu 
aduc alt avantaj decît pe acela 
că se află la număr — la un 
loc cu celelalte, pentru simplul

numai scriptele unității l-ar fi 
izbit vădita intenție de „ajus
tare" a indicatorilor care reflec
tă activitatea economică. Așa, de 
pildă, de unde și cum se pre
zintă, că prețul de cost pe hec
tolitrul de lapte, care e baro
metru! activității, scade în 1965 
față de 1964 și în 1967 fată de 
1966 din moment ce cheltuielile 
cresc, iar producțiile scad sau 
cresc neproportional ?

COST
PRODUCȚII MEDII
CHELTUIELI

Puțin „deranjați" de cel care 
au datoria să-i tragă la răspun
dere, ei perpetuează practici ce 
se cereau de mult înlăturate în 
vederea rentabilizării producției 
de lapte. Așa se explică faptul, 
că și pentru anul 1968 produc
țiile medii planificate a le rea
liza nu depășesc nici nivelul 
anului 1964.

Poate fi considerat în acest 
fel, planul o măsură mobiliza
toare din moment ce se merge 
pe linia planificării producțiilor 
la nivel de acum 4—5 ani ?

Posibilități sînt suficiente pen
tru ca ferma zootehnică a I.A.S. 
Goești să obțină beneficii. Ele 
însă trebuie valorificate. „Cau
zelor", trebuie să li se opună 
însă măsuri practice și eficiente.

N. COȘOVEANU
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RIDICAREA CALIFICĂRII 
MUNCITORILOR-IMPERA

TIV AL CREȘTERII EFI
CIENȚEI ECONOMICE

— De curînd — ne informea
ză tovarășul Lucian Roman, șef 
serviciu CTC al Uzinei de lami
nate neferoase „Laromet“ din 
Capitală — am primit în dotare 
două utilaje din import. Carac
teristicile lor tehnice superioare, 
faptul că se utilizează pentru 
prima oară în întreprindere, im
pun muncitorilor care le deser
vesc o seamă de cunoștințe pro
fesionale suplimentare capabile 
sa optimizeze legătura om-ma- 
șină, să permită folosirea între
gii capacități de care dispun. în 
aceste condiții, firesc a apărut 
necesitatea organizării unor 
cursuri de specializare la cate 
lectorii — ingineri sau maiștri — 
studiind atent documentația le
gată de funcționarea acestor uti
laje, pe baza ei, să instruiască 
lotul de muncitori care vor acțio
na nemijlocit asupra acestor a- 
gregate.

Fragmentul de discuție rela
tat are numeroase puncte de con
vergență cu altele, purtate în 
diverse unități economice. Lu
cru perfect normal, dacă ne gîn- 
dim că principala caracteristică 
a dezvoltării industriale în etapa 
actuală este reprezentată de fap
tul că ea se desfășoară în con
textul unei extrem de puternice 
revoluții tehnico-științifice, fe
nomen care atrage după sine 
inevitabile schimbări esențiale 
ale peisajului și structurii între
prinderilor. Mecanizarea comple
xă, automatizarea, chimizarea

proceselor de producție, creșterea 
caracterului aplicativ al științe
lor considerate cîndva abstracte, 
face ca un anume stadiu de pre
gătire profesională, considerat 
altădată valabil pe o durată în
tinsă de timp, să nu mai fie su
ficient, în mod obligatoriu fiind 
necesară continua perfecționară 
a cunoștințelor în raport cu ce
rințele progresului tehnic. Evi
dent, în acest proces de ridicare 
a ștachetei calificării sînt direct 
interesați atît întreprinderea în 
sine, cît și fiecare muncitor în 
parte. întreprinderea, pentru că 
de modul în care își va organi
za diverse acțiuni în acest sens 
— calificare, specializare, ridica
rea calificării, policalificare — vor 
depinde în mod direct rezulta
tele sale economico-financiare. 
Muncitorul, pentru că altfel teh
nica modernă îl va depăși, pu- 
nîndu-1 în situația de a nu mai 
putea face față noilor cerințe, cu 
repercusiuni atît asupra produc
ției cît și, nu neapărat în ulti
mul rînd, asupra veniturilor sale 
bănești. Neîndoielnic, în aceeași 
ordine de idei, ambilor parteneri, 
le revin o serie de obligații în 
acest sens, obligații care nu tre
buie neapărat să decurgă dintr-o 
reglementare legică, ci mai ales 
din înțelegerea exactă a eficien
ței unor astfel de preocupări.

Deziderat care, din păcate, 
cum ne-a arătat o recentă an
chetă efectuată la două mari u- 
zine bucureștene „Timpuri Noi"

și „Laromet" — n-a fost 
decît în prea mică măsură apli
cat în practică. în prima între
prindere doar 54 de tineri frec
ventează cursurile de calificare 
cu durată de 10 luni. Precizăm 
că este vorba de muncitori ne
calificați angajați special în acest 
scop. Restul pînă la 352, cît nu
mără uzina ?

— Pentru absolvenții școlii 
profesionale — ne spune tovară
șul Gheojghe Georgescu, tehni
cian cu probleme de învățămînt 
— ne-am propus să deschidem, 
din septembrie, opt cercuri de 
ridicare a calificării pe meserii.

— De ce atît de tîrziu ? De 
la începutul anului au trecut deja 
șase luni. în acest interval, o 
promoție putea deja să încheie 
un ciclu.

— Desigur, dar... mulți sînt 
seraliști, vara este anotimpul 
concediilor, randamentul ar fi 
fost minim.

Apelînd la cifre, aflăm că de 
fapt doar 92 de tineri frecven
tează diverse forme de învăță- 
mînt seral. Și, de altfel, în uzină 
lucrează peste 1700 de munci
tori. Oare nu este necesar ca 
și aceștia să-și perfecționeze cu
noștințele ? Nu sîntem adepțri 
principiului conform căruia sa- 
iariații unei întreprinderi tre
buie toți o dată să fie in
cluși obligatoriu în astfel de 
cursuri sau că organizarea lor 
neapărat să țină cont de date 
calendaristice ferme, dar, de aici

Combinatul chimic Rm. Vilcea. Instalația ’de cristalizare a sării
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va fi dotată agricultura, în zoo
tehnie, la irigații, oriunde se 
pretinde CALIFICARE DE 
MAISTRU, HĂRNICIE Șl E- 
LAN, în cîmpurile experimenta
le și de cercetare, în formațiile 
artistice, în brigăzile permanente 
de muncă patriotică ce vor avea 
ca principal obiectiv extinderea 
irigațiilor, înfrumusețarea satelor, 
realizarea acelor lucrări edilitare 
— alimentări cu apă, pavarea 
străzilor și trotuarelor etc. — care 
să asigure urbanizarea și în for
ma exterioară a localităților ru
rale.

De-a lungul anilor, organiza
țiile U.T.C. de la sate au dobîndit 
o bună experiență în organizarea 
și conducerea tineretului, exercită 
o influență pozitivă asupra desfă
șurării muncii acestuia. Ca ur
mare, în cele mai multe dintre 
unitățile noastre agricole: Gir- 
boci, Vedea, Gurbănești, Uoria, 
Valea Măcrișului, Chirnogeni, 
Epurești — să dau numai cîteva 
exemple — organizațiile U.T.C. 
mobilizează tinerii la toate ac
țiunile ce sînt întreprinse de că
tre consiliile de conducere; ele 
însele inițiază numeroase acțiuni 
în scopul realizării la timp a lu
crărilor agricole, a grăbirii ame
najărilor pentru irigații, la. trans
porturi, stăvilirea eroziunii etc.; 
în ideea dezvoltării producției a- 
gricole, în general și a creșterii 
valorii zilei-muncă. Și, rezultatele 
bune n-au întârziat să se arate. 
In ultimii 4—5 ani, producțiile 
medii la principalele culturi s-au 
menținut constant peste cifrele 
planificate, iar în zootehnie, în 
aceeași perioadă, s-a înregistrat 
aproape o dublare a cantității 
de lapte, carne și lină valorifi
cate la contracte. Aceasta și 
ca urmare a faptului că 
s-au angajat cu tot elanul lor, 
cu toată priceperea și puterea de

muncă la îndeplinirea obiective
lor stabilite prin planurile de 
producție.

Viața ne dovedește că cu cît 
satul progresează mai mult din 
punct de vedere economic și cul
tural, problemele de rezolvat în 
ceea ce privește educarea și mo
bilizarea tineretului devin mai 
complexe. Numai cunoscînd via
ța tineretului în strînsă legătură 
cu preocupările sale, formele și 
metodele corespunzătoare condi
țiilor ce se creează. Consi
der că satul trebuie privit 
în complexitatea problemelor și 
fenomenelor ce se ridică, a stări
lor și frămîntărilor ce se ivesc. 
In condițiile dezvoltării și diver
sificării impetuoase a bazei tch-

împreună cu instituțiile specia
lizate, comitetul județean U.T.C. 
ar trebui să desfășoare an
chete sociale largi în rîndul 
tineretului. Că este necesar ne-o 
dovedește însuși faptul că la ora 
actuală pe lingă cei peste 15 000 
de tineri din comunele județului 
Ilfov ce s-au calificat într-o me
serie și lucrează în unitățile in
dustriale sau economice din agri
cultură, s-au strecurat și mulți 
alții, așa-ziși plimbăreți, care nu 
lucrează nici în întreprinderi și 
nici în cooperativele agricole. De 
cele mai multe ori aceștia trăiesc 
din munca părinților, deșt se află 
la vîrsta cînd pot să-și asigure 
singuri existența. Sînt, de ase
menea, și unii tineri ce aleargă 
după munci ușoare, ce depun

ți pînă la ignorarea în perioade 
mari de timp — în care au 
avut loc destule transformări 
în diverse secții de produc
ție — a acestei probleme este 
o diferență. Se pare însă, 
că rezultatele economice destul 
de bune au constituit motivul 
neîntemeiat al trecerii pe un plan 
secundar â preocupărilor în di
recția amintită. Este foarte bine 

■ că realizările întreprinderii sînt 
meritorii, dar să ne gîndim la 
cuantumul lor în condițiile îi) 
ca7e fiecare muncitor, la fiecare 
loc de muncă și-ar fi desfășurat 
activitatea la întreaga gamă a 
posibilităților acum latente. Un 
exemplu asupra urmărilor favo
rabile ale bunei pregătiri profe
sionale ni-1 dă experimentul e- 
fectuat în secția turnătorie. Obiș
nuit, aici procentul de rebut se 
ridică la 6—7 Ia sută” din valoa
rea producției turnate. în ace
leași condiții, o echipă de contro
lori, mai bine instruită a reușit 
să-l reducă la numai 2—3 la sută. 
Comentariile sînt de prisos.

O stare de lucruri asemănătoa
re în ce privește caracterul spo
radic al preocupării pentru ridi
carea calificării oferă și uzina de 
laminate neferoase „Laromet". în 
afară de cei 15 tineri care urmea
ză în prezent cursurile de cali
ficare pentru meseria de lamina
tori tablă subțire, în ultimele 
șase luni nu s-a făcut nimic 
vizînd perfecționarea cunoștințe
lor muncitorilor. Afirmăm acest 
lucru, întrucît nu considerăm că 
diversele „conferințe" ținute 
cînd și cînd în vreo secție ar 
avea eficiență în acest sens, ele 
dovedindu-se forme perimate în 
care nimeni nu prea are ce în
văța în mod concret. Urmările 
unei atari situații ? Se desprind 
convingător și dintr-o anchetă de 
sociologie economică efectuată 
recent de către Arța Rusu si Ol tea 
Mișcol — cercetători la Institu
tul de filozofie al Academiei, re
feritoare la fluctuația forței de 
munca.

— La „Laromet". cel mai mare 
procent îl dau fluctuanții califi
cați prin școli tehnice și profe
sionale. Apelînd la datele obți
nute din corelația vîrstei cu for
mele de obținere a calificării, a- 
jungem la precizări suplimentare. 
Cel mai mare procent de fluctu
ant calificați îl dă tineretul in
struit înainte de a fi angajat în 
întreprinderea respectivă, mobi
litatea lui crescînd o dată cu 
vîrsta. Aceeași concluzie se de
gajă și din compararea celor 
două grupe de vîrsta la nivelul 
fluctuanților necalificați. Cu alte 
cuvinte, în prima grupă de ”îr- 
stă (16—29 ani) atît muncitorii 
calificați, cît și cei necalificați, a- 
testă o tendință mai accentuată 
de instabilitate. Este interesant 
poate de menționat faptul că nu
mai o parte mică din cei de cu- 
rind angajați sînt în curs de per
fecționare în cadrul întreprinde
rii.

Iată deci, că dacă ne referim 
numai la una din repercusiunile 
lipsei de interes pentru instrui
rea și ridicarea pregătirii profe
sionale a muncitorilor, aceasta 
este în măsură să ne dea dimen
siunile negative ale acestei stări 
de fapt. Lucru de care se pare 
că s-a convins, în sfîrșit, și con
ducerea întreprinderii atunci cînd 
a hotărît înființarea în perioada 
imediat urrpătoare a cursurilor 
de ridicarea calificării pe mese
rii și de specializare. Cu riscul 
de a ne repeta, subliniem încă o 
dată necesitatea acționării feime 
de către conducerile întreprinde
rilor industriale în direcția antre
nării unui număr cît mai mare 
de muncitori în complexe forme 
de perfecționare a cunoștințelor 
profesionale. Imperativ obligato
riu în condițiile organizării știin
țifice a producției și a muncii, 
premisă a creșterii continue a e- 
ficienței economice.

GH. GH1DRIGAN

tiv, vizite, întâlniri — schimbări 
în bine însă nu prea s-au obser
vat. Și în acest caz consider că 
e necesar să se acționeze pe un 
plan mai larg, cunoașterea părerii 
unor sociologi, psihologi, econo
miști, fiind absolut necesară.

Cred că și Uniunea Națională 
a Cooperativelor Agricole ar tre
bui să studieze posibilitatea îm
bunătățirii formelor și mijloace- 

*lor de cointeresare a membrilor 
cooperatori, dezvoltarea unor 
secții anexe, care să valorifice 
mai bine condițiile existente. 
N-ar fi lipsit de interes dacă s-ar 
studia problema îmbunătățirii for
mei actuale de pregătire din punct 
de vedere agricol al masei de 
cooperatori, întrucît cursurile 
agrozootehnice — foarte eficiente

Nu poate fi evitată

Mașina se oprește și dealu
rile parcă te invită să le esca
ladezi. Tentația este prea mare 
și urmăm săgeata care ne in
dică — spre cabana Bodi. Ser
pentina dulce și vegetația lu
xuriantă fac din urcuș o plă
cere. Dar ? In fața noastră ob
servăm plantate pe toate po- 
-tecile tăblițe pe care este de
senată vechea stampă a pi
raților — capul de mort — 
sub care stă scris cu litere 
mari de culoare neagră. Aten
ție, teren gazat! Și intr-ade
văr, cu cît urcăm mai sus, ve
getația s-a micșorat, iarba s-a 
îngălbenit, arboreții au deve
nit parcă mai mici, iar casta
nii, care printr-un miracol s-au 
menținut pînă astăzi, au în
ceput să se usuce. Cauza ne-a 
indicat-o chiar tăblițele, foarte 
frumoase — terenul este ga
zat — deci atmosfera este po
luată. Poluarea sau maladia 
industrială, cum mai este de
numită, se pare a fi boala se
colului nostru.

Dezvoltindu-se brusc, indus
tria s-a grupat în diferite cen
tre care, din păcate, pe lîngă 
muncă a adus și o viciere pro
nunțată a atmosferei. In lume 
sînt cunoscute cîteva curiozi
tăți — smogul englez care pro
voacă foarte multe boli pulmo
nare și decese — cauzate de 
ceața care nu lasă să se ridice 
noxele industriale, smogul din 
Los Angeles in timpul căruia 
este interzisă chiar circulația 
autovehiculelor și poluarea 
intensivă a aerului capitalei 
japoneze împotriva căreia se 
luptă cu aparatele de respirat 
oxigen plasate în diverse 
locuri. La noi în țară există o 
hotărîre de Stat care interzice 
poluarea apei, însă în ce pri
vește poluarea atmosferei, lu- 
prurile stau altfel. Sînt cî
teva orașe în care cimentul, 
negrul de fum sau plumbul au 
depășit de foarte multe ori 
norma internațională admisă.

Cum se luptă împotriva lor ? 
Ne aflăm la Baia Mare, im
portant centru al industriei 
noastre neferoase. Două fa
brici își revarsă zi și noapte 
în împrejurimi noxele. Este 
vorba de Combinatul chimico- 
metalurgic „Gh. Gheorghiu- 
Dej“ și Uzina de plumb „1 
Mai" — Femeziu. După cum 
ne spunea dr. Nadav Carol — 
șeful secției Igiena comunală 
din Inspectoratul sanitar de 
stat Baia Mare, folosirea piro- 
metalurgiei ca metodă de ob
ținere a metalelor duce la im- 
purificarea aerului din oraș 
cu plumb mult mai mult decît 
norma admisă. Un fapt curios 
este și felul cum s-a înțeles 
purificarea aerului in incinta 
uzinelor. Filtre puternice ab
sorb noxele rămase în secții 
pe care le aruncă deasupra o- 
rașului. .Și astfel s-a ajuns la 
situația de a se găsi plumb în 
proporție mult mărită față de 
norma admisă în jurul fabricii 
de pîine sau în piața de ali
mente din Femeziu. E adevă
rat că Uzina „1 Mai“ — Fer- 
neziu este construită pe locul 
actual din 1844 și ca atare 
multe din procedeele de ob- 
ținere a metalelor sînt înve
chite, dar Combinatul chimico- 
metalurgic „Gh. Gheorghiu- 
De,j“ este nou. Utilajele noi 
nefuncționînd, conducerea a

Rezultatul poluării atmosfe
rei de către cele două uzine 
băimărene nu sînt îmbucură
toare. In urma cercetărilor fă
cute de Institutul de igienă- 
Cluj s-au găsit diverse modi
ficări și în special la copii. 
In ce privește fauna și flora, 
analizele făcute de același In
stitut au găsit influențe ne
gative.

Intr-un proces verbal în
cheiat de Inspectoratul de stat 
al Județului Maramureș la 
data de 4 martie 1968 și sem
nat de dr. Cionca Gh., dr. Ma
rian Felix și asistentul Silaghl 
Coloman se arată că la Uzina 
„1 Mai“ — Ferueziu se găsesc 
în afara noxelor de plumb și 
noxe de oxid de carbon (de 
trei ori mai mult decît nor
mal), bioxid de sulf și arse- 
niu. La întrebarea noastră — 
ce se va întreprinde pentru 
purificarea atmosferei de no
xele industriale, organele care 
se ocupă de rezolvarea aces
tei probleme ne-au dat un răs
puns care ne-a mirat. „N-ar fi 
rațional să se aducă utilaje 
perfecționate pentru captarea 
și purificarea noxelor, deoare
ce pînă în 1972—1974 Uzina 
„1 Mai“ — Femeziu se va des
ființa". Dar pînă atunci în
seamnă că populația este obli
gată să respire noxele pentru 
că „n-ar fi rațională" comba
terea lor? în plus de pe su
prafețele gazate, s-ar putea 
scoate o producție de cîteva 
mii de lei la hectar. Ce părere 
au forurile în drept ? N-ar tre
bui să existe o lege care să 
normalizeze această pro
blemă ?

In ce privește apa Săsarului, 
altă dată curată ca un cristal, 
și plină cu păstrăvi, lucrurile 
merg tot așa de „bine". Uzina 
„1 Mai" — Ferneziu, Combina
tul chimico-metalurgic „Gh. 
Gheorghiu-Dej" și gospodăria 
orașului impurifică apa prin 
apele industriale și menajere. 
Prevederile legale în vigoare 
interzic poluarea apei și sanc
ționează pe cei care nu le res
pectă dar ?... intervine iarăși 
acel dar — s-au dat derogări 
ca pînă în 1970 toate între
prinderile să-și construiască 
stații de epurare. Dar ritmul 
în care se execută aceste lu
crări la Combinatul chimico- 
metalurgic „Gh. Gheorghiu- 
Dej" face puțin probabilă ter
minarea lor pînă în 1972—1973.

Gospodăria orașului și-a ter
minat stația de epurare dar a- 
ceasta nu va putea fi folosită 
la întreaga capacitate pînă nu 
vor fi gata canalizările în în
treg orașul. O altă problemă 
s-a ridicat odată cu darea în 
folosință a noii uzine de apă. 
Neavînd deversor, apa acumu
lată în barajul de Ia Firiza 
trece în filtre și de acolo pe 
conducte spre consumatori.

Ce se face pentru remedieri? 
După cîte ne-am dat seama 
nimic. Comitetul de Stat al A- 
pelor are sediul la Satu Mare 
dar deplasările pe teren pen
tru constatarea diverselor de
ficiențe se pare bă sînt prea 
rare. Neexistînd o prevedere 
legală, care să interzică impu- 
rificarea aerului cu noxe in
dustriale, acestea vor continua 
să se reverse deasupra ora-

fost nevoită să revină la me
toda pirometallirgică și astfel, 
cuptoarele W. J. aruncă dea-

șului. Pînă cînd ? Așteptăm 
răspunsul factorilor răspunză
tori.

supra orașului noxele.V ȘTEFAN I. GANESCU
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tate tineretul în brigăzile specia
lizate.

In satul contemporan, ro
lul și locul tînărului sînt dintre 
cele mai importante. Trebuie să 
triumfe însă principiul: omul po
trivit la locul potrivit. Ridic a- 
ceastă idee ginaindu-mă la faptul 
că în satele județului nostru se 
află peste 1500 de tineri ce au 
absolvit licee teoretice sau de spe
cialitate, școli tehnice sau profe
sionale și care, în prezent, in 
majoritate, nu muncesc sau au tre
buit să se recalifice. De ce această 
ignorare din partea forurilor 
competente a forței de muncă 
cu o pregătire teoretică mai ridi
cată ? De ce asistăm la o părăsire 
a muncii în agricultură de -căite 
tineri mecanizatori și tehnicieni

Locul și rolul tînărului
nico-materiale a agriculturii, cînd 
gama de lucrări executate meca
nizat se extinde tot mai mult, este 
firesc sa se elibereze forță de 
muncă care se impune a fi 
îndreptată către alte sectoa
re de activitate, ale C.A.P. 
sau dirijată spre industrie, 
construcții etc. Plecarea ti
nerilor pe șantiere, în întreprin
derile orășenești, este un proces 
firesc în satele și comunele noas
tre care nu trebuie să îngrijoreze. 
Se impune însă ca acest proces 
de migrare către industrie a tine
retului de la sate să fie bine 
condus și cu justificare economică 
maximă. Cum ? Prin ce forme și 
mijloace ? Iată întrebări cărora, 
practic nu le putem răspunde la 
ora actuală. De aceea cred că

eforturi nu numai directe dar și 
prin intervenții să ocupe posturi 
cu răspundere minimă dar cu 
pretenții mari la retribuție.

Cu totul anormală este situația 
în unele localități rurale din jurul 
Capitalei, la Domnești, Cioro- 
gîrla, Călugăreni, Bolintin, Bră- 
nești, spre exemplu, unde numă
rul fetelor apte de muncă este 
mare dar acestea nu lucrează, 
munca considerînd-o ca înjosi
toare. Ce trebuie să facă organi
zația U.T.C. în scopul schimbării 
acestei optici complet deformate 
la o categorie atît de largă de 
tineri ? Am încercat discutarea 
în ședințe a acestor cazuri, pen
tru ei s-au organizat schimburi 
de experiență, dezbateri în colec-

la un moment dat — se dovedesc 
depășite acum. Promovarea în 
munci de răspundere, ca briga
dieri, șefi de echipă, socotitori 
a celor mai bine pregătiți dintre 
tineri ar trebui făcută cu mai 
mult curaj. Totodată, se cere ca 
îndrumarea celor mai merituoși 
dintre aceștia spre principalele 
sectoare de producție să se facă 
permanent și fără nici o reținere. 
Motivarea că tinerii sînt mai 
puțin pricepuți, se dovedește din 
capul locului nu tocmai adevă
rată. O dovedesc însăși rezul
tatele celor peste 2500 de tineri 
ce lucrează acum în sectoarele 
zootehnice din județul Ilfov, pro
ducțiile mari legumicole obținute 
de către acele cooperative agri
cole ce au promovai cu regulari-

agronomi, veterinari, zooteh- 
niști ? în bună parte această si
tuație se explică și prin salariza
rea inferioară a acestora, prin 
condițiile deosebite — deși s-ar 
putea și altfel — în care sînt ' 
obligați să-și desfășoare activita
tea. Neînțelegerea ce dăinuie de 
ani de zile între cooperativele 
^agricole și întreprinderile pentru 
mecanizarea agriculturii gene
rează și acum condiții de muncă, 
cazare și hrană a mecanizatorilor 
dintre cele mai vitrege. De ase
menea, mulți tehnicieni sînt în
drumați să lucreze ca purtători 
de atelaje sau simpli muncitori 
în cîmp deși în muncile de bri
gadieri se mai află încă țărani cu 

pregătire inferioară. Numai re
zolvate aceste probleme, s-ar asi

gura o permanentizare a cadrelor 
specializate în agricultură.

In drumul său continuu 
ascendent spre urbanizare, sa
tul concentrează — și mai 
ales va concentra — tineri 
de diverse profesii, cu toții însă 
dornici să devină cît mai utili 
dezvoltării societății noastre. în 
scopul utilizării la maximum a 
capacității lor de muncă, a satis
facerii setei de cultură, de dis
tracții, de odihnă, organizației 
U.T.C. îi revin sarcini dintre cele 
mai deosebite. Pentru1 a acționa 
în cunoștință de cauză și eficient 
se cer însă clarificate problemele 
ce acum au încă așezat în dreptul 
lor semnul întrebării. Forma pre
gătirii profesionale, de pildă, 
numirea sectoarelor care, crea
te, ar putea absorbi pe ab
solvenții liceelor teoretice și ai 
școlilor, tehnice, în-ce să se ma
terializeze, mai eficient pentru in
teresele comunei, activitatea ca
drelor didactice, în general, a in
telectualilor din mediul rural — 
iată doar cîteva din problemele 
în care desfășurarea unor vaste 
anchete sociale ar putea aduce 
lumină. Pentru că, lucrînd și ac- 
ționînd separat, întreprinzînd ac
țiuni a căror perspectivă nu este 
clară, îmbătîndu-ne cu succesele 
de moment facem mai mult rău 
decît bine. Educația prin muncă 
și pentru muncă a tineretului de 
la sate — în sensul cel mai cu
prinzător al său — trebuie să fie 
principiul care să guverneze. A- 
ceasta întrucît cel mai potrivit 
LOC de manifestare a tînărului 
de la sat este unitatea agricolă, 
comuna în ansamblul ei, iar 
PiOLUL fiind elementul va
riabil, însemnînd: specialist, me
canizator, zootehnist, muncitor în 
cîmp. Dar și rolul este variabil 
numai oa profesie, conținutul 
fiind foarte precis: APORT 
MAXIM.



PAGINA 4 SClNTEIA TINERETULUI

Semnalul de alarmă 
n-a fost auzit 
la conducerea 

trustului
La sfîrșitul lunii iunie, ac. 

L.M., pensionar din Craiova 
scria ziarului nostru: „în luna 
noiembrie 1966, aproape 40 de 
gestionari și vînzători de la 
centrele de pîine au fost an
chetați împreună cu un distri
buitor și un contabil de la 
Trustul de panificație care nu 
știu cum scoteau pîine din 
fabrică și o facturau la centre
le de pîine, iar deverul se 
împărțea.

Cite va zile mai tîrziu» în sala 
fostei Direcții regionale căi 
ferate Oltenia, 2 000 de lucră
tori din unitățile Ministerului 
Industriei Alimentare, invitați, 
priveau cu indignare șt dez
gust 45 de oameni veniți să-ți 
primească „răsplata". Dosa
rul 5631 / 1968 cîntărește... 70 
de kg, și în el sînt cuprinse 
faptele murdare ale celor care 
învestiți cu răspunderea de a 
asigura aprovizionarea popu
lației cu pîine au furat ca in 
codru. Justiția a făcut dreptate 
pedepsind pe delapidatori eu 
închisoare de la 6 luni, închi
soare corecțională, la 20 de ani 
muncă silnică, totalizînd 229.8 
ani din care 151,3 ani cu exe
cutare. De două ori vinovați, 
pentru suma de 204 697,50 lei 
cu care au frustrat statul și 
pentru cele 83 825 zile sustrase 
producției sociale.

45 de inculpați. Mai mult de 
jumătate erau salariați cu 
munci de răspundere : conta
bil șef la trust, șeful secției 
I, magazioneri, maiștri de pro
ducție, distribuitori etc. Hoții 
se-nțelegeau de minune. în no
tele de livrare se specifica 
..Pîine neagră cu cartofi 2.50 
lei". Abia ieșea mașina pe 
poarta secției și dintr-o întor
sătură de condei pîinea deve
nea simplă (fără cartofi) 2 lei. 
în buzunare aluneoau astfel 
de la fiecare pîine 0,50 lei. 
Deseori cetățenii Craiovei 
și-au exprimat nemulțumirile 
față de calitatea piiniî. Cine 
să le audă ? Și iată că venitu
rile ilicite au provenit și din 
aprovizionarea cu produse sub 
greutate, pîine crudă etc. Lip
sa de răspundere cu care uu 
fost privite sesizările a netezit 
drumul celor 45 și nu numai 
al lor.

La Tribunal mi se spusese 
că Nicolae Chiliei a fost creie
rul acestei bande, sau să folo
sim chiar expresia inculpatu
lui Marin Florea, condamnat 
la 17 ani muncă silnică și con
fiscarea tptală a averii (fapta 
avea o încadrare ce prevedea 
o pedeapsă criminală) „tagmă 
de hoți". Ghilici, condamnat 
la 20 de ani muncă silnică și 
confiscarea totală a averii, a

deținut postul de șef de secție. 
Ciudat ni se pare faptul că 
această răspundere nu a reve
nit unui specialist ci unui om 
cu studii minime. Dar mai 
mult decît aceasta se pune în
trebarea : nu era datoria con
ducerii fostului Trust să cu
noască că „șeful" fusese con
damnat în 1948 la un an în
chisoare pentru sustragere, și 
în anul următor suferise o con
damnare penală pentru sabo
taj ? Mai trebuie căutate alte 
argumente care să justifice 
lipsa de organizare, haosul din 
secție devenită un fel de sat 
fără dini in care fiecare putea 
lua cită făină dorea fără forijie 
de predare ? Cu ajustări se 
punea la punct scriptologia și 
astfel punctajul între magazie 
și producție ieșea.

Această întîmplare, s-o nu
mim nefericită, în care au fost 
cuprinși și mulți tineri, a în
semnat un vot de blam pentru 
conducerea trustului, din care 
se vor trage concluziile nece
sare. Așa gîndeam în clipa 
cînd am plecat la Craiova pe 
urmele scrisorii.

Am în față două adrese da
tate 8 și 12 iulie (prima cu o 
zi înainte de citirea sentinței, 
a doua după) cu antetul O.C.L. 
Alimentara —- director M. Co- 
lovai) nr. 5 638 adresată Trus
tului de panificație a județului 
Dolj în care se semnalează că 
la centrul nr. 50 au fost date 
18 pîini albe 3/4 cu miezul 
mucilaginos și cu miros de al
terat ; și nr. 6861 adresată zi
arului „înainte". De ce a fost 
schimbat destinatarul ? lată 
ce se spune printre altele i 
„...Intrucît tovarășul director 
Segărceanu, din partea Indus
triei de panificație, refuză să 
țină cont de sesizările noastre, 
în ceea ce privește calitatea 
produselor livrate în rețeaua 
noastră de desfacere, vă tri
mitem o dată cu prezenta un 
număr de 4 bucăți pîine albă 
3/4 livrate în noaptea de 7/8 
iulie 1968, la centrul de pîine 
nr. 110 unde se mai găsesc 26 
de bucăți din aceeași livrare 
și în aceeași situație, pentru a 
constata și dv. că pîinea are 
650, de gr. în loc de 750 gr., 
este necrescută, fără formă, 
crudă...“

La Inspecția comercială dis
cut cu tovarășul Carol Popes
cu, inspector. Dînsul îmi pune 
la îndemină dosare cu procese 
verbale. Sancțiuni, amenzi 
pentru calitatea necorespunză
toare a plinii și pastelor făi
noase. Așadar, situația se re
petă intr-un sens, la o scară 
redusă, firește.

In orașul Craiova funcțio
nează peste 90 de centre de 
pîine. Situația aprovizionării 
acestora este asemănătoare. Se 
pierde prea mult timp cu 
așteptarea. La Ml în ziua de 
13 iulie, aproape de orele 10 
nu era pîine și oamenii aștep
tau. Lipsa unei aprovizionări 
ritmice creează mari neajun
suri, frustrînd pe oamenii mun
cii de o cantitate însemnată de 
timp. Și lucrurile nu se întâm
plă numai dimineața. In ziua 
de 12 iulie mă aflam la ceiltrul 
123, între orele 15-18 peste 30 
de nersoane au venit să caut a 
pîine neagră. „Mai veniți, n-am 
primit încă, trebuie să vină!". 
De zeci de ori se rostește acest 
răspuns care, fără îndoia
lă, nu poate înlocui pîinea. 
în Craiova, aprovizionarea 
centrelor de pîine are loc și-n 
timpul nopții. Măsura a fost 
luată pentru a se asigura o 
vinzare continuă din primele 
minute ale dimineții. Dar se 
mai întâmplă ca unii distribui
tori să lase mai puțină pîine 
pretinzînd invers. Un exem
plu : în ziua de 10 iulie, la cen-% 
trul 123, vînzătoarea Florența 
a găsit nota lăsată de distribu
itor noaptea cu specificația: 
200 de pîini negre. La numă
rătoarea făcută pe loc de cetă
țeni s-au găsit doar 50 de pîini. 
Cu nonșalanță distribuitorul 
a modificat cifra la 100 pîini 
„uitând" să specifice kg. La 
alte centre 179, de pildă, de 
foarte multe ori lipsesc 2-3 
piini. La Mofleni, în noaptea 
de 7/8 toată pîinea albă a fost 
sub greutate. Iată și o situație 
frecventă. Intri la un centru. 
Pîinea este tare. „Secțiile nu le 
primesc înapoi, spun vînzăto- 
rii, clienții ne admonestează 
și noi trebuie s-o vindem" 
Alteori, pîinea ajunge în mina 
cumpărătorului turtită, fără 
formă, sau frumoasă deasu
pra. în rest arsă. In zilele de 
12 și 13 iulie pîinea interme
diară. primită de la secția a 
IV-a era aproape toată arsă.

Ce concluzii se pot trage ? 
Că aprovizionarea populației 
cu pîine nu a fost reglementa
tă. Cine trebuie să o facă dacă 
nu factorii responsabili din 
conducerea trustului ? Dar în. 
ce termen ? e

LIDIA POPESCU

SLIMAK EMIL — angajat 
la C.I.L.—Pitești — întreabă 
dacă are dreptul la concediu 
plătit pentru susținerea exa
menului de bacalaureat, după 
absolvirea ultimei clase a li
ceului, curs seral.

RĂSPUNS : Pentru pregă
tirea și prezentarea la exa
menul de bacalaureat cei 
care au urmat cursul seral 
liceal au dreptul la un con
cediu, fără plată, de 30 de 
zile calendaristice o singură 
dată, în afara concediului de 
odihnă (H.C.M.) 1100/1967).

PREDONESCU MIHAI — 
Drăgășani — întreabă dacă 
are dreptul la concediu plătit 
pentru pregătirea și susține
rea examenului pentru clasa 
a 11-a de liceu, curs fără 
frecvență.

RĂSPUNS : Elevii înscriși 
în învățămîntul de cultură 
generală, cursuri fără frec-

Odette

vență, pot obține cite un 
concediu de studii fără 
plată de 30 de zile ca
lendaristice anual, în afara 
concediului de odihnă, pen
tru prezentarea la examene. 
Pentru fiecare clasă se acor
dă un singur concediu eșalo
nat sau integral.

ȘTEFAN MILICĂ — vulca- 
nizator la I.R.T.A. Brăila — 
întreabă după cit timp un 
muncitor, absolvent al cursu
lui elementar, calificat la lo
cul de muncă, încadrat cate
goria a IlI-a, are dreptul să 
promoveze în categoria a 
IV-a.

RĂSPUNS î După 18 luni 
de la încadrarea în cate
goria a IlI-a aveți dreptul să 
fiți promovat în categoria a 
IV-a de salarizare, cu condi
ția să susțineți o nouă probă 
de lucru în fața comisiei teh
nice de încadrare. Prezen
tarea la examen se face la 
cererea dv. sau la propune
rea maistrului. în plus, tre
buie ca ultimele 3 luni să fi 
executat lucrări superioare 
categoriei de încadrare, să fi 
îndeplinit norma de muncă 
cu respectarea calității pre
scrise și să existe în planul 
unității un volum de lucrări, 
corespunzător categoriei su
perioare de încadrare — (Re
gulamentul pentru aplicarea 
H.C.M. 240/963).

RADULESCU SIMION — 
Deva — întreabă : a) dacă 
unitatea la care a lucrat îna
inte de a fi încorporat mili
tar are obligația să-l înca
dreze după ce se lasă la va
tră, pe funcția avută ; b) cît 
timp trebuie să treacă de la 
•lăsarea la vatră și pînă la 
angajare pentru a' nu-și 
pierde vechimea în muncă 
și c) dacă, după 6 luni de la 
reangajare, poate primi con
cediu de odihnă.

RĂSPUNS : Dacă uni
tatea la care ați lucrat are 
posturi libere în schemă, si
milare cu, cel deținut de dv. 
înainte de a fi încorporat, 
este obligată să vă încadreze 
pe acel post. în caz contrar 
unitatea trebuie să vă oferă 
alt post, corespunzător pre
gătirii dv., deoarece nu este 
obligată să vă țină postul ne
ocupat decît. 60 de zile de Ia 
data prevăzută în ordinul de 
chemare.

Termenul în care un an
gajat lăsat la vatră trebuie 
să se reîncadreze, pentru a 
nu-și pierde vechimea în

muncă, este de 90 de zile de 
la data la care a fost lăsat la 
vatră. Dacă dv. ați respectat 
acest termen aveți dreptul și 
la concediu de odihnă în a- 
nul reîncadrării în muncă, 
proporțional cu perioada lu
crată pînă la sfîrșitul anului 
(art. 102, 136 al 2 și 133 C.M.)

MIRCEA BOZEȘAN — an
gajat la I.C.I.—Videle — în
treabă dacă cele 11 luni de 
la angajare se împlinesc în 
anul următor celui care s-a 
încadrat, mai are dreptul la 
concediu de odihnă pe peri
oada anterioară.

RĂSPUNS: In cazul în 
care cele 11 luni de la an
gajare sau reîncadrare în 
muncă se împlinesc în anul 
următor angajării (cum este 
și cazul dv.) primul concediu 
se va acorda în acel an la 
durata sa adăugîndu-se, pe 
lingă concediul integral pe 
acel anK și zilele de concediu 
corespunzător timpului lu
crat în anul anterior (art. 12 
punct. 5. din legea 26/967).

CHIRÎȚĂ RADU — Bu- 
nesti — întreabă dacă stagiul 
militar se socotește la vechi
mea în muncă și dacă, după 
lăsarea la vatră, poate obține 
concediu de odihnă, dat fiind 
că are o vechime în muncă 
mai mare de 11 luni.

RĂSPUNS : Stagiul mili
tar se socotește la vechi
mea în muncă dacă vă reîn
cadrați în producție în ter
men de 90 de zile de la lă
sarea Ia vatră. Deși aveți 11 
luni vechime în muncă, pen
tru a primi concediu de odih
nă pe anul în curs trebuie 
mai întîi să vă reîncadrați în 
muncă. După ce are loc ase
menea operație, cu acordul 
unității, puteți lua concediul 
de odihnă oricînd. Acest 
concediu va fi proporțional 
cu timpul cuprins între data 
reîncadrării și sfîrșitul anu
lui.

UN GRUP DE ABSOL
VENȚI ai Academiei de ști
ințe economice repartizați în 
București, întreabă dacă au 
dreptul la primă de instalare.

RĂSPUNS : Potrivit regle
mentărilor în vigoare, absol
venții Academiei de științe 
economice care au fost repar
tizați să lucreze în unele uni
tăți situate în raza ' munici
piului București n-au drep
tul la primă de instalare.

VICTOR POPESCU

(Urmare din pag. I)

Aceeași senzație de ceva „bă- 
trînesc“ am avut-o și în urmă cu 
cîtva timp, cînd am fost martorii 
unei alte scene asemănătoare. 
Intr-o întreprindere gălățeana. 
un grup de tineri comentau, în
tr-o pauză, ziarele proaspăt so
site între ei. Le răsfoiau, le ci
teau, își atrăgeau atenția asupra 
vreunui titlu. Unul singur stătea 
de o parte cam abătut. îi putem 
da și numele, Florin Dumitriu 
era, dar n-am vrea să se creadă 
că dacă dăm un nume, nu ne 
gîndim și la celelalte, nu multe 
desigur. Tînărol acela desfăcuse 
și el un ziar și se cufundase în
tr-o lectură adîncă, dacă te uitai 
la el îl vedeai mișeîndu-și capriț 
dintr-o margine în alta și framîri- 
tîndu-și buzele de parcă pipăia 
cu grijă cuvintele. Dar un hohot 
de rîs amar a izbucnit undeva în 
grup. Florin Dumitriu ținea zia
rul pe dos. Și atunci am avut im
presia că, la cei 21 de ani ai săi, 
era un om bătrîn. Fratele său 
ne-a explicat că, într-adevăr, nu 
cunoștea nici literele alfabetului. 
Fratele său însă le știa. Pentru 
că în vreme ce unul se ducea 
în fiecare zi la școală, celălalt 
vagabonda pe malul Dunării sub 
privirile uepăsătoare sau conci
liante ale familiei și cadrelor di
dactice din cartier.

Proverbul cu „cel ce știe carte 
are patru ochi“ a rămas la fel de 
actual, ca orice gînd înțelept pe 
care și-l rostește poporul nostru. 
Dar sensurile sale nu mai coincid 
întrutotul cu cele de pe vremea 
copilăriei noastre. Pe atunci de
limita un hotar între știință și 
neștiință și voia să sublinieze 
plastic, într-o maniera modernă, 
avantajele învățăturii de carte. 
Astăzi, ținînd pasul cu preface
rile din ultimele două decenii, 
sîntem din ce în ce mai tentați 
să aplicăm proverbul la cei care 
și-au făcut din întreaga viață o 
școală, acumulînd o cantitate de 
cunoștințe cît pentru „patru 
ochi“, spre deosebire de alții 
care se mărginesc doar la a citi 
din cînd în cînd un ziar sau au 
satisfacția știu să scrie și să 
buchisească. In orice caz, astăzi 
raportarea nu se mai face de la 
știință la neștiință, ci de la știin
ță la și mai multă știință. Și ni
meni dintre noi nu se îndoiește 
că aproape toată populația țării
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cuprinsă între 8 și 70 de ani știe 
carte atît cît să facă față fiecare 
nevoilor sale și ale celor din jur. 
Învățămîntul este de multă vre
me obligatoriu și — în plus — 
gratuit, condițiile necesare cu
prinderii tuturor cetățenilor în 
acest proces au fost create iar 
moștenirea, dureroasă pentru toți, 
lăsată de regimurile anterioare a 
fost înlăturată treptat, de-a lun
gul anilor. Și totuși a mai rămas, 
pe ici — pe colo, cite ceva ne
lichidat...

Să ne reîntoarcem încă puțin 
în satul .Petru Vodă. Minodora 
Tănase este și ea pe aceeași 
treaptă a științei de carte ca și 
consăteana sa. O întîlnim pe uli
ță și ne spune și ea că „nu știe 
de ee, dar nu s-a dus“. La des
părțire știe însă să-și ia rămas 
bun cu politețe, cu respect. Ba-

nătoși. Pînă cînd te pomenești că 
pleacă la armată și acolo, țintuit 
sub privirile tuturor, nu știe să 
deosebească vorbele Jurămîntu-^ 
Iui militar.

— Cym vă explicați asemenea 
situații, tovarășe director ? însă 
Ion Ursu, directorul școlii din 
sat, este mai curînd iritat decît 
dornic de explicații. Pentru dîn
sul situația este rezolvată de 
multă vreme. Doar e de aproape 
40 de ani aici și o cunoaște cît 
se poate de bine !

—-Și totuși, insistăm noi, Au
rica Miron și Minodora Tănase 
sînt analfabete. Vi le aducem 
aici să le vedeți și dv.

Nu, nu-i adevărat. Nu poate fi 
adevărat. Școala nu știe, și dacă 
nu știe școala... Realitatea tre
buie să tacă din gură în fața do
cumentelor școlii.

prin sat, din poartă în poartă, 
împreună cu directorul școlii și 
cu un inspector de la secția ra
ională de învățămînt, ca să-i „lă
murim" pe îndărătnici să-și dea 
copiii la școală. Ne duceam o- 
dată, de două ori, de șapte ori. 
Depinde cine era mai rezistent. 
Dar unul din doi trebuia să ce
deze. Și nu o dată a trebuit să 
cedăm noi, cu inspectorul în 
frunte.

— Și acum ce facem, tovarășe 
inspector ?

— Bagă-1 și dumneata la șco
larizați. N-auzi că nu vrea să-l 
facă ministru ?

— Bine, dar...
— Lasă, frate, ce, vrei să 

crească procentul de neșcolari- 
zare pe raion ? Nu, vai de mine, 
asta n-o voia nimeni. în ruptul 
capului. Și „se băga“ încă un
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o obligație numai a statului, iar 
din partea familiei se cerea doar 
o acceptare facultativă. Se în
cerca să se răzbească cu „lămu
ri tul“ acolo unde totul era lim
pede și nu era nimic de lămu
rit : familia are, la urma uțțnei, 
aceeași obligație ca și statul în 
procesul de educare a copiilor. 
Dacă ți se pune totul la înde- 
mînă — și școală, și cărți, și 
profesori, totul gratuit — tu, pă
rinte, măcar atîta lucru ai dato
ria să faci : să-ți trimiți copilul 
la școală. Este un lucru elemen
tar și imposibil de contestat. O- 
dată ce avantajele învățăturii de 
carte sînt reciproce, obligațiile 
nu pot veni dintr-o singură par
te. Iată de ce ar fi fost nor
mal, și evident, și de așteptat 
ca generalizarea învățamîntului 
sa fie corelată în mod proper-

DE CE ALFABETUL RĂMINE
UNEORI 0 ENIC^Ă?

tem la poarta lui Ion Ferăstră- 
oaru. El nu-i acasă, e la pădure. 
Nevasta Iui ue spune că băr- 
bâtu-său știe doar „să iscălească 
o țîră“. „Cît a fost șef de echipă 
eu îi făceam tabelele și situa- 
țiile“. Șef de echipă, fără știința 
de carte ? Să ți se pară într-ade- 
vărK că ești în rînd cu toți oa
menii numai pentru că ai învă
țat să nu pui un singur deget, ci 
poți șă îți așterni, cu toate cinci, 
măcar iscălitura ?

Oricît ar părea de curios, ase
menea cazuri, puține cîte sînt, 
există totuși. Și la acestea se a- 
daugă, spre și mai marea sur
prindere a noastră, aici sau aiu
rea, alți analfabeți, „mai proas
peți", dintre cei care, într-un fel 
sau altul, au trecut numai pe 
lfrigă școala generală dar nu și 
prin ea. Au fugit atunci de car
te, părinții lor i-au încurajat și 
i-au oblăduit sub veșnic binecu- 
vîntatul motiv „că doar nu l-oi 
face ministru" și așa au crescut, 
alături de tinerii zdraveni și să-

— Noi avem acte, certificate. 
Sîntem „acoperiți". A-co-pe-riți ? 
Mă rog, poate ne vom dumiri 
mai tîrziu ce înseamnă cuvîntul 
acesta I Răscolim însă prin ar
hiva școlii și nu dăm de numele 
Aurica Miron în nici un catalog. 
Tovarășul director devine mai 
îngăduitor :

— Am raportat și noi că le-am 
școlarizat. Ce era să facem ? 
Aha ! „Am raportat". Să ne o- 
prim puțin aici. Aici putem afla 
poate o parte din explicațiile pe 
care i le cerusem tovarășului di
rector. Aici putem găsi izvorul 
acelor băieți sau fete între 20 și 
30 de ani care au izbutit să fugă 
de cele șapte clase de după cei 
șapte ani de acasă. Cei care cir
culă acum nestingheriți prin țară, 
ca Florin Dumitriu.

Am traversat, într-adevăr și o 
perioadă cînd se mai punea preț 
și pe ce ai raportat, nu numai 
pe ce ai făcut. Am fost și noi 
profesori și știm cum umblam

copil care avea sa sufere mai 
tîrziu din cauza încăpățînării u- 
nor părinți și a unor cadre care 
erau atente mai mult la „pro
cente" decît la realizarea lor a- 
devărată. Principalul era să fie 
„acoperiți" și să taporteze mai 
departe. Fără să se gîndească că 
trebuiau să raporteze abia după 
ce totul era terminat, că înainte 
de aceasta n-ar fi avut, în mod 
normal, nimic de raportat. Alt
fel tot vine o vreme cînd ștatis- ? 
tica pe care ți-o tragi pînă peste 
ochi ca să „te acoperi" este 
smulsă de evenimente și te simți 
deodată descoperit. Ca în mo
mentul cînd tînărul pleacă în 
armată, de pildă.

Să nu dăm însă vina numai 
pe școală fiindcă nu o poartă ea 
întrutotul. Au existat, la vre
mea aceea, și alte împrejurări 
care au concurat la ivirea unor 
astfel de situații. Introducerea u- 
nui învățămînt general și obli
gatoriu a fost socotită o vreme

țional cu măsuri de prevenire a 
îndărătniciei unor părinți, prin 
stabilirea unui sistem de amenzi, 
pe cît de stimulativ, pe atît de 
necesar. Interesul ar fi fost a- 
tunci egal de ’ ambele părți și 
consecințele unei măsuri neter
minate ar fi fost, în bună parte, 
evitate. Introducerea unui astfel 
de sistem ar fi avut darul să a- 
șeze echilibrul necesar în acest 
sector de activitate.

Pe de altă parte, organizațiile 
U.T.C. de la sate nici n-au tre
sărit măcar cînd au primit în 
sînul lor tineri de acest fel. Au 
observat foarte bine că unul sau 
altul nu își completa singur a- 
deziunea — așa cum se proce
da pînă nu de mult — ci i-o 
scria secretarul, sau instructorul 
— sau mai știu eu cine. Și — 
culmea 1 — pe mulți nu î-a pus 
pe gînduri nici faptul că în jo
sul formularului, la „Semnătura" 
solicitantul nu știa să-și scrie nu
mele. Au trecut mai departe in
diferenți» așa cum treci pe lîngă
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BDe sub culmile domoale alt 
Ciucașului coboară pripite 
Icîteva pîraie care-și sapă re

pede vad în roca de calcar. 
Sub muntele Balabanul, două 

Idin ele se unesc și ceva mai 
jos, la Cheia, își împreună a- 
pele cu cele ce vin de pe stîp- 

Iga din munții Zăganul și 
Gropșoarele, formînd frumoa
sa Vale a Teleajenului. Privi- 

Ită pe hartă, sau de la o înălți
me ideală, valea are o curgere 
aproape paralelă cu cea a Pra- 

Ihovei, dar nu se aseamănă.
Vadul său foarte firesc are 
toate atributele frumuseților 

■ montane, desăvîrșite. De aici,
de la obîrșie, Valea Teleajenu
lui împrumută de la munte 

I toate' însușirile lui sălbatice
sau calme, iar pitorescul se 
distinge net de al Prahovei, 

B oferind o ambianță calmă, ca
o filă de istorie veche. Pe 
cursul său au mărșăluit roma- , 

Inii, iar oamenii locurilor calcă 
de două mii de ani același 
irum dl lui Traian.

■ Distanța pe care o străbate 
șoseaua națională de la Plo
iești la Cheia măsoară cam

160 km. și pe parcursul ei fru
musețile turistice au o bogată 
gamă de pitoresc, în care is- 

Itoria ocupă loc favorit. O le
gendă locală, care nu e deloc 
legendă, ci istorie adevărată, g povestește cum însuși domni-

marea lui operă Nicolae Iorga. 
Doi pași mai sus e Drajna, 
unde au poposit romanii și în 
imediata apropiere, la Teișani, 
urmează să facem popas lingă 
locul unde Stroe Buzescu, 
vestitul căpitan al lui Mihai 
Viteazul a ieșit în fața oastei 
sale, chemînd la luptă pe co
mandantul oastei dușmane: 
„Dacă nu ți-e frică și ai cre- 
dință-n tine / Hei, tătare vino 
să te bați cu mine“.

In Valea Teleajenului a fost 
moșia lui Manolache Bălăcea- 
nu, pitarul, primul adept al 
„Falangsterului de la Scăeni", 
doctrină utopică a lui Charles 
Fourier, care încerca să pună 
în practică ideea așa-zisei 
„Ferme Societare". Falangste- 
rul de la Scăeni, comentează 

. istoricii, nu și-a atins ținta 
dar el e un martor evident că, 
cu un veac și jumătate în 
urmă, idei sociale înaintate 
circulau în Țările Românești 
și mai mult decît atît, aici în 
Valea Teleajenului la Scăeni 
se pun în practică, cu antici
pație, o seamă de postulate 
ale revoluționarilor de la 
1848.

Vălenii de Munte a fost ca
pitală de județ pini în 
1780, cînd acesta trece 
la Bucov, veche și frumoa
să așezare, cunoscută înainte 
de 1 500, unde pe la 1480 se
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pustie, sopotind probabilo curte ,,.v.....
că nu e treaba lor dacă cutare 
știe sau nu știe carte, că de așa 
ceva trebuie să se ocupe alții. 
Și au pierdut din vedere, în fe
lul acesta, că de fapt organiza
ția U.T.C. trebuie să vibreze la 
toate problemele cu care vin în 
contact tinerii și îi privesc în- 
t.r-un fel sau altul, că trebuie 
să le înregistreze cu fidelitatea 
unui seismograf necesitățile spi
rituale, chiar atunci cînd ei în
șiși nu-și dau seama ce le lip
sește. O spunem destul de des și 
recunoaștem că adevă'ul acesta i 
începe să prindă rădăcini din ce 
în ce mai trainice : orgauizația1 
U.T.C. trebuie să constituie pen-1 
tru fiecare membru al său o a 
doua familie. însă în cazurile ti-' 
nerilor despre care vorbeam mai I 
suș, organizațiile le-au fost cu 
adevărat familii numai pentru că * 
s-au purtat tot atît de vitreg ca 1 
și părinții lor buni.

Și e trist să te întîlnești, din' 
cînd în cînd, destul de rar de
sigur, dar să te întîlnești totuși,® 
cu cîte un tînăr, ajuns la 20 de 9 
ani, cu armata făcută sau în pra- " 
gul ei, și care să nu fi avut nici- H| 
odată bucuria de a ști să lege® 
între ele literele alfabetului. ® 
Strecurat pe sub lipsa de aten-■ 
ție a familiei, a școlii și a or- 9 
ganizației U.T.C., el a intrat tot 3 
strecurîndu-se în viață și s-a po- 
menit deodată că se rătăcește și 9 
nu știe de ce, că i se pun în- 
țrebări simple și el nu poate să 9 
lăspundă. Este și acesta un fel 9 
de prag de sus de care orice ® 
tînăr se va izbi, oricît l-ar ocoli ® 
el, mai devreme sau mai tîrziu. 9 
Dar nu pe seama școlii vieții 
trebuie lăsată rezolvarea lucru- H 
rilor. Soluția este atît de simplă, 9 
îneît aproape că nici nu mai 
trebuie formulată în cuvinte. 9B 
Peste nici două luni vom fi în 9 
ajun de 15 septembrie. Anul șco-H 
Iar trebuie să înceapă pentru toa- ® 
tă lumea care are nevoie de 9 
școală. Desigur, în forme adec-® 
vate pentru fiecare. Acolo unde 
la anii potriviți școala nu și-a 
sădit cu generozitate darurile 
este timpul, este necesar să o 
facă acum. Prin toate i Ț" _. 
le, prin cele mai potrivite mij
loace. Iar organizațiile U.T.C. 
sînt chemate să sprijine aceste 
măsuri tardive dar necesare ce 
trebuie să se afle în răspunde-ffl 
rea școlii. ■■

torul Alexandru Cuza, într-o 
vizită făcută mănăstirii de aci, 
hotărî ca servitorii acesteia să 
fie împroprietăriți cu pământ 
și case și astfel lua naștere 
Cheia de azi.

Părăsind Ploieștiul prin Ca
lea Vălenilor, călătorul va pri
mi mai întîi o scurtă defilare 
de catarge bizare, ce nu și-au 
luat încă zborul spre adîncuri, 
marea uzină de mașini de fo
raj — după care urmează alta, 
la fel de mare, Fabrica de 
geamuri Scăeni. Mai sus de 
Lipănpști, dealurile fug deo
dată într-o parte și în alta, a- 
bia se mai văd, iar valea, foar
te largă aici, se împarte în 
două livezi și recolte. Nu tre
ce mult ■ și dealurile se apro
pie, iar vegetația e mai com
pactă. Călcăm pe locuri isto
rice. Toponimia are aici mai 
mult ca oriunde un sens bine 
stabilit. Păcureți, un sat din 
preajmă, ne amintește de oa
menii care scoteau păcura de 
prin vîlcelele unde țițeiul iz
bucnea singur din adtnc. Pă
cură și țiței, și sare, și fructele 
cele mai gustoase, și strugurii 
cei mai dulci, și lapte din bel
șug, și pîine — iată o parte 
din bunurile pe care natura Te 
dăruiește din plin . oamenilor 
de pe Teleajen. Pe potecile 
Teleajenului au trecut mulți 
poeți și învățați, culegtnd cu 
sîrg frumosul natural și sensul 
istoriei. In Văleni și-a scris

afla casa, moșia și o biserică a 
boierului Dragomir Udriște, 
vornicul lui Vlad Călugărul.

In 1S31 se înfiinteâtĂ. 
Vălenii de Munte prima școa
lă publică, învățător fiind tri
mis din București „dumnealui 
Ion Gherasim „Gorjeanul", un 
tînăr oltean crescut mai mult 
în pribegie, la turci, răscum
părat de vestitul cojocar dom
nesc Riga, care mergea la Ța- 
rigrad să cumpere blăni de 
samur. ■

Pe tihnita Vale a Teleaje
nului și-a strecurat oastea sa, 
spre Ardeal, marele voievod 
al unirii și, undeva în munți, 
există „Stînca lui Mihai", a- 
colo unde domnitorul a po
posit pentru ultima oară.

Călătorul mai întâlnește pe 
această vale și casa în care a 
locuit pictorul Tonitza. Tot 
aici se află vestit „Hanul 
roșu" de lingă Văleni, evoca
tor al vieții haiducilor, mănăs
tirea Suzana și mănăstirea 
Cheia, iar dacă pasul se aba
te peste dealurile domoale din 
stînga, ajungi la Slănicul de 
Prahova, căutata stațiune bal- 
neo-climaterică, cu tulbură^ 
toarea frumusețe din adine a 
colinei, cu muntele de sare 
și Grota Miresei, locuri unde 
s-au adăpostit haiducii timpu
lui și cei scăpați de glonț în 
1907.
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ADEVERINȚA
Ip articolul De ce n-am devenit 

hippy apărut în ziarul nostru de 
sîmbătă 20 iulie, unul dintre eroii 
reportajului, Niki H. (pe numele 
său adevărat Nicolae Hlușac, do
miciliat în strada Icoanei 23) a 
apărut ca fiind operator la tele
viziune. Aoeastă afirmație a fost 

i atît pe baza declarației lui 
Hlușac cît și datorită unei legiti
mații pe care acesta a prezentat-o 

r ziarului, în care se 
;ă respectivul tînăr este 

angajatul televiziunii, ca operator

ERA FALSĂ
de imagine. Intereșîndu-ne, la se
sizările forurilor în drept, am aflat 
că Hlușac Njcolae deținea o ade
verință falsă și că, în realitate, el 
filmează doar ca figurant sau 
cascador la Buftea, în filmul „Bă
tălie pentru Roma“. Această ulti
mă „meserie" este și ea adeveri
tă de antetul Studioului cinema
tografie Buftea. Considerind, deci, 
eronată afirmația din ziar, facem 
cuvenita prețizpro. t

G. B.

' r»'S-

I 

sar să o gg 
mijloace- g| 
ivite mit-
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ALWNIUNII I MULTULUI CEHOSLOVAC

Cu ocazia celei de a 20-a aniversări a semnării tratatului rool- 
no-cehoslovac de prietenie, colaborare și asistența mutnală» tine
retul cehoslovac transmite Comitetului Central al U T C. r. între
gului tineret român salutările sale cele mai călduroase vi 
noi succese în construirea României socialiste. Noi smte» 
prietenia dintre tineretul tarilor noastre va cunoaște o d 
continuă în spiritul înțelegerii reciproce, pentru \âctor_* c 
socialismului. ‘

COMITETUL CENTRAL 
AL UNIUNII TINERETULUI 

CEHOSLOVAC

Partidului Uniunea NaționalăJ MERIDIAN
Africană din Tanzania SPORTIV

FOTBAL* FOTBAL *FOTB Al

Ce-și propun

două promovate

Luni după-amiază, tovarășul 
Virgil Trofin, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit delegația parti
dului Uniunea Națională Africa
nă (T.A.N.U.) din Tanzania, 
condusă de Jackson Kaaya, pre
ședintele Comitetului regional

Copia Columnei lui Traian
în curs de montare

Tn aripa de nord-es 
lui de istorie a partidu 
munist. a mișcării revoli 
țKdemocratice din Român 
în curs de montare copia CotaB- 
nei lui Traian.

Vizitarea viitoarei expozr^i va 
începe cu etajul. Prima sală, cu 
caracter documentar, va prezen- 
ta prin intermediul fotografii
lor și textelor o serie de mic :• 
mâții privind cele două războaie 
daco-romane din anii 101-102 și 
105-106, locul pe care îl ocupă 
Columna în arta și arhitectura 
română triumfală, unele date 
tehnice ale monumentului. In 
alte săli vor fi expuse diverse 
sculpturi, reproducerF după 
arme și podoabe, ilustririd dibă
cia meșterilor daci, precum și o 
machetă a Forului lui Traian. 
Montarea în sala următoare a 
soclului Columnei, care cîntă- 
rește cîteva zeci de tone, a ridi
cat constructorilor o serie de 
probleme dificile, fiind necesare 
unele lucrări locale de consoli
dare. De aici, din această sală, 
începe expunerea celor 125 de 
reliefuri de pe fusul Columnei, 
înfătișînd cam tot atîtea episoa
de din crîncenele războaie daco- 
romane. Ilustrare, după cum a-

Kalinka și Laufer
din nou în România

Au sosit în țară invitați de 
O.S.T.A. Kalinka și losif 
Laufer, cei aoi cîntăreți lau- 
reați la Festivalul cîntecului 
de la Brașov, cîștigători ai 

titlului de argint și de bronz. 
Foarte amabili și comunica
tivi, oaspeții noștri au răs
puns cu plăcere la întrebări, 
considerînd vizita în Româ
nia și întîlnirea cu publicul 
un nou prilej de confruntare 
artistică.

— Kalinka, sînteți cunoscu
tă, chiar v-ați format o faimă 
prin felul cum „lucrați” cu 
cîntecul, prin volumul imens 
de muncă pe care îl depuneți 
pînă ce lansați un song. De 
ce ?

— Nu
că lucrez 
trebuie 
multă muncă pînă ce ajungi 
la „șlefuirea" cînțecului, la 
acea interpretare personală, 
care individualizează son- 
gul de repertoriul altor cîn
tăreți. In acest sens, nici 
acum nu am prea mult timp 
să stăm de vorbă...

— Fiind perfect de acord 
cu dumneavoastră vă rugăm 
totuși să ne „mărturisiți" re
pertoriul actual și, poate, alte 
cîntece noi pe care le pre
zentați în România.

— In turneul pe care-l în
treprind în România la ama
bila invitație a O.S.T.A. voi 
acea un repertoriu destul de 
variat, cîntece ritmice, lente,

nii se pare deloc 
mult, doar atît cit 
și trebuie foarte

CRIȘUL

Primirea de către tovarășul

lărgii Trofin a delegației
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MENȚINEREA UNUI 
CLIMAT DE SERIOZI
TATE ȘI ENTUZIASM

CE TOAMNA ZIDEA,

VARA DĂRIMA...

asamblate pe 
Paralel cu baada 
pe o pace dia stoO. 
lor, se succed fotografe, muș
te dintre ele prezeatind aspecte 
ale așezărilor unde sînt locali
zate evenimentele istorisite de 
Columnă. Un ultim popas in ex
poziție va permite descifrarea 
scenelor care încheie această 
cronică ilustrată a războaielor 
daco-romane și va îngădui admi
rarea capitelului doric al Co
lumnei, pe care în antichitate se 
înălța statuia împăratului Traian.

Cu nerăbdare justificată, ma
rele public așteaptă ca aceas
tă impresionantă pagină de 
istorie a neamului nostru să-și 
dezvăluie cît mai curînd frumu
sețile și valoarea.

(Agerpres)

comice și cîteva noi son- 
guri: „Tu ești lumea mea*, 
„Foarte bine", „Nu e neo
bișnuit", „Bineînțeles nimeni 
nu știe'*.

— Foarte mulți tineri ro
mâni ar dori să vă scrie...

— Cu plăcere. Locuiesc pe: 
Lisperstweg 33 Boechout 
Antwerpen Belgie.

— Iosef, vă amintiți că la 
primul interviu, ziarul nos
tru, exprima într-un fel ideea 
că ați putea fi unul dintre 
„vînătorii cerbului”.

— Mi-a plăcut foarte mult 
lucrul acela și, mai ales tro
feul. România a fost de bun 
augur pentru mine, fiindcă 
treburile mi-au mers din plin. 
La festivalul cîntecului din 
Bulgaria am obținut un con
tract de 10 000 de lire cu 
Anglia. Voi reveni la iarnă 
la Brașov, de data aceasta 
„hors concours". Dar ptnă 
atunci voi mai întreprinde un 
turneu prin Elveția, R. F. a 
Germaniei, S.U.A., U.R.S.S. 
după ce, recent am cintat la 
Monte Carlo, cu Rita Pavone.

— Toate aceste turnee 
v-au incomodat în activitatea 
artistică ?

— Absolut de loc. La 
Praga lucrez la teatrul comic 
experimental, ^Semofir*, in
terpretez rolul unui asistent 
de medicină din piesa 
„H’OspitaF. O piesă satiri- 
zantă in care se vorbește des
pre o echipă de medici ce au 
depășit planul la „omorirea 
pacienților", fiindcă medicul 
profesor era grădinarul medi
cului. Un necalificat — asta-i 
ideea / Apoi continui să-mi 
scriu cîntecele, fac scenarii de 
filme artistice și de televiziune. 
E mult de lucru și... vita 
brevis" I

— Ce credeți că nu v-am 
întrebat și ați dori să-mi spu
neți ?

— Dacă eu aș lua un inter
viu aș întreba așa : „Nu cumva 
vă plictisesc prea mult ?" Să 
știți un lucru : Mie îmi place 
foarte mult în România I

I. M.
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în Rugiubei si Dem- 
două vîrfuri agresive, 
lui Ozon, Jiul, a ad- 
nu mai puțin de 4 go

«* PROGRESUL A INAUGURAT SEZONUL ÎNTÎLNI- 
RILOR INTERNAȚIONALE • 12 DIVIZIONARE NU 
ANUNȚĂ ÎNCĂ NIMIC NOU ÎN PRIVINȚA CALITĂȚII 

JOCULUI

VIOREL RABA

(Urmare din pag. I) un om m loc, încearcă eschiva 
ti nărui.

— Plătesc cît trebuie dar ple
căm îndată, răspunde tatăl neîn- 
țelegînd ironia.

— Nu se poate. Nu-mi las 
camarazii !

— Ba se poate !
— Nu se poate ! Ce, vrei să 

mă fac de rîs ?

scrisori
lizei și decernarea drapelului 
brigăzii — o sursă de boală de 
inima Azi i-am văzut la masă. 
Tavanul cantinei, o baracă de 
lemn obișnuită, nu e prea înalt 
dar băieții erau cît pe ce să-1 
spargă cu vîrful ascuțit al port
drapelului. Nu se mai pot des
părți de el nici măcar la masă.

Drapelul este prezent cu ei tot 
timpul. Cu el în față au reușit 
să-și îndeplinească norma chiar 
și în zilele în care termometrul 
indica 40 grade la umbră. Cu un 
corectiv însă : brigadierii au rea
lizat norma la soare, în mijlocul 
asfaltului și pietrișului încins. 
Ceea ce înseamnă cred, cel puțin 
10—15 grade în plus.

★
...M.C. este mandatar la caba

na X (n-are rost, credem să-i po
menim numele, pentru că n-ar fi 
de loc spre cinste^ lui, a bătrî- 
nului desigur). A sosit în autotu
rism să-și vadă fiul Cînd îl ză
rește în chiloți, înnegrit de praf 
și transpiiat de căldură și efort, 
cu palmarele grosolane pe mîini, 
își pune mîna uimit la gură și 
speriat spune repede :

— Lili dragă, cum poți tu lu
cra aici ?

— Nu te mai las nici un mo
ment...

— Trebuie să plătești atunci

Olandezul Zoetemelk învingător 

în circuitul de la Brașov

ca dimineață s-a 
• a doua competi- 
cadrul „Cupei ora- 
curesti". pe circui- 

moctan Brașov-Rîșnov- 
j1 Rece — Predeal — 

_sov. traseu acoperit de 
două ori, cu sosirea în Po
iana Brașov.

Primul var s-a desfășurat 
destul de mir* în al doilea 
tur. pe urcușul spre Pîrîul 
Rece, atacă olandezul Iosef 
Zoetemelk talonat de V. Bur- 
laru. în urmărirea fugarilor 
pornește un grup de 12 a- 
’erzători prinzindu-i pe cei 
□ci in apropiere de Brașov. 
Ari atacă din nou olandezul 
și se desprinde iarăși de plu- 

de dara asta împreună 
ul Gera și polo-

Suprema 
recunoaștere

~— Ba se poate și pînă disea- 
ră vii acasă. Altfel... nu te mai 
primesc în casa mea, amenință 
tatăl.

...Băiatul n-a plecat și sîntem 
siguri că tatăl său îl va primi în 
casă. Zău că merită !...

Și acum un alt părinte ! îl în- 
tîlnim pe șantier, unde a venit 
să vadă cum îi merge băiatului, 
sub pretext că-i aduce niște 
schimburi. Vasile Ungureanu, șef 
de secție la întreprinderea de 
industrie locală „Progresul" e 

nezul Szabageski (care 
ceda apoi).

Plutonul se agită, dar 
izbutește să-i ajungă . 
Zoetemelk și Gera care trec 
în această ordine linia de 
sosire.

Primele patru locuri ocu
pate de către cicliștii oaspeți 
nu constituie, în nici un caz, 
motive de felicitare pentru 
fondiștii noștri.

Clasament: 1) Zoetemelk
(Olanda) a parcurs 141 km în 
3h53’45 ; 2) Imre Gera (Unga
ria) la 1 secundă ; 3) Harry 
Jansen (Olanda 3h54’18“ ; 3) R 
Szâbâgeski (Polonia) ; 5) V. 
Selejan (România) ; 6) St. Cer
nea (România) același timp.

iunie 1968 Clubul Steaua a ho- 
tărît să-i'schimbe destinația : s-o 
transforme în sală pentru jocuri 
sportive. S-a și purces Ia trea
ba. In momentul de față se scoa
te zgura și se efectuează lucrări 
de podire. Cele trei milioane de
vin un morman de moloz. Pe 
deasupra, alți bani, altă „distrac
ție".

Așa se face că Bucureștiulul, 
după ce timp de cîteva luni a- 
vusese două săli de atletism 
(puține și acestea), îi va fi dat 
în continuare să se mulțumeas
că tot cu una singură — cea de 
la Floreasca care pe deasupra 
nici nu îndeplinește cotele pre
scrise de regulamentele interna
ționale. Din cîte știu contînd pe 
existența sălii Steaua. F.R.A. a 
și fixat pentru sezonul următor 
de iarnă cîteva concursuri inter
naționale trimițînd în acest sens 
și invitațiile de rigoare. Dar nu 
asta ne îngrijorează. Se va 
descnrca. ea. Federația, intr-un 
feL_ Ne temem, insă, că lăsîn- 
dn-se cale liberă unor asemenea 
initiative, s-ar pntea ea intr-o 
bană u să-i vină cuiva id cea 
năstrușnică să se ocupe și de 
Stadionul Republicii. Ce, n-ar fi 
bun aici un bazin de inot •!

că, deși a avut în primele zile 
momente de slăbiciune și ar fi 
vrut să se retragă de pe șantier, 
a știut să-și biruiască șovăielile 
și a învins. Poate că. mai bine 
zis neîndoielnic, l-a ajutat și tata, 
chiar dacă n-a fost de față.

★
Aș fi vrut să-l prezint pe Niță 

Petre Stelian elev în cl. a XH-a, 
nehotărît încă asupra profesiei 
— „îmi plac deopotrivă și isto
ria și matematica și nu știu unde 
am să dau admiterea, la electro-

Intrarea Crișului în prima ca
tegorie i-a ușurat pe orădeni 
doar de o dilemă. Aceea a pro
movării. Cele cîteva mii de mi
crobiști ce au organizat o ade
vărată demonstrație așteptindu-i 
pe băieții trecuți de baraj își 
pun acum alte întrebări. Cînd 
ai un trecut fotbalistic cu atîtea 
căderi și urcușuri ca cel oră- 
dean. greu dai pronosticuri ne
însoțite de un oarecare scep
ticism. Oricum, de data aceasta 
însă,orădeanui nu se prezintă cu 
nici o părere definitivă.El pri
vește totuși cu încredere rezol
varea și a celei de a doua trep
te : consolidarea și menținerea 
în prima categorie. Antrenorul 
ANTON FERENCZI ne relata 
următoarea întîmplare care a- 
runcă o lumină favorabilă asu
pra climatului din echipă. Re
cent, Paul Popovici, unul din
tre jucători, a împlinit 20 de ani. 
Băieții au fost invitați la un 
pahar de bere. Jumătate din a- 
ceasta a rămas insă pe masă. 
Semnul e de bun augur. Reți
nem tot din declarațiile aces
tuia următoarele : „Am certi
tudinea că dacă menținem 
seriozitatea și climatul actual, 
vom putea contracara pregătirea 
și tehnica mai bună a unor 
echipe din prima categorie prin 
entuziasmul nostru. La aceasta 
ne îndreptățesc atît vîrsta medie 
a echipei (21 de ani) cît și faptul 
că jucătorii sînt legați de aceste 
meleaguri, fiind 99 la sută din 
ei localnici. Cît privește reedi
tarea vechilor performanțe, 
echipei I.C.O. din epoca ei

ÎN „CUPA INTER
NAȚIONALA" (fostă 
Rappan) la fotbal : lla
no vra 96 — Frem Co
penhaga 3—0 (3—0) ; F. 
C. Hansa Rostok (R.D.G.) 
— Chaux de Fonds (El
veția) 3—1 (0—0).

ECHIPA DE TINE
RET a clubului Dinamo 
București a ocupat locul 
al II-Iea în turneul in
ternațional de fotbal de 
la Budapesta. Primul loc 
a fost ocupat de tinerii 
fotbaliști maghiari de la 
Dozsa, care în finală au 
învins cu 4-—2.

ÎNVING1ND în fi
nală cu 1—0 pe Pana- 
thinaikos, formația O- 
limpiakos a cucerit 
Cupa Greciei".

CONTINL ÎND L-ȘI 
turneul în țara noastră, 
formația braziliană POK- 
TUGLESA din Rio de 
Janeiro va întîlni astă 
seară, la Constanța, for
mația locală FARUL.

nică sau Ia istorie- — dar foarte 
înțelept în aprecierea multor lu
cruri (..Săritura noastră de la 
creion la lopată este foarte bine
venită. Nici nu știți ce școală e 
șantierul !“). Aș fi vrut să vă fac 
cunoștință cu cei 4 „infractori- 
la legile țării, care, hai să zi
cem. au dezinformat conducerea 
șantierului afirmind că au 16 
ani împliniți, atunci cînd în 
realitate au numai 15 ani. 6 luni 
și 16 zile; 15 ani, 4 luni și 4 
zile ; 15 ani. 5 luni și 8 zile ; 15 
ani. 8 luni și 9 zile (calcul e fă
cut in ziua plecării brigăzii) ; 
sau cu Ion Muscelean și Gh. Ste- 
lică care au venit pe șantier și 
în această a doua serie ; aș fi 
vrut să-1 cunoști pe tinărul pro
fesor de istorie Popa Mihai Flo
rian, care își petrece o parte a 
concediului pe șantier (e coman
dant adjunct) și să vă vorbesc 
despre relațiile care s-au născut 
între muncitori și brigadierii 
care le-au cucerit stima și dra
gostea prin muncă și comporta
ment...

Multe ar merita povestite. 
Toate însă se împletesc și se în
truchipează, ca într-o poveste 
frumoasă, în cei doi kilometri de 
autostradă pe care-i lasă în 
ma lor brigadierii ploieșteni.

...Și care vor fi continuați 
cea de a treia brigadă care a 
sit pe șantier. 

ur-

de
so-

florie și la care în secret se 
gindesc suporterii, ele s-ar pu
tea realiza cu această formație, 
dar nu în acest an. Deocamdată 
obiectivul nostru este consolida
rea prin omogenizarea și roda
rea echipei. Comportarea de la 
baraj ne-a dat destul optimism 
ca să sperăm în menținerea în 
prima categorie".

VAGONUL

SA DEMONSTRĂM 
CĂ ȘI UN ORAȘ DE 
PROVINCIE POATE 

MENȚINE MAI MULTE 
ECHIPE ÎN DIVIZIA A

to

— Cît privește intrarea noas
tră în prima categorie, ea nu 
are nimic senzațional așa cum 
are de exemplu cea a Crișului, 
aflăm de la TOMA JURCĂ. 
antrenorul echipei Vagonul A- 
rad. M-aș bucura să fie 
atît de sigură menținerea.

— De ce va depinde menține
rea echipei în A ?

— Cred că soarta noastră în 
prima categorie va depinde de 
primele jocuri. S-ar părea că a- 
cestea ne sînt favorabile în sen
sul că trei din patru sînt acasă.

Febra startului
a început

Apropiata reluare a campio
natului de fotbal — 11 august 
— a înmulțit numărul partide
lor amicale cu caracter de ve
rificare ale echipelor diviziona
re A. Cele 16 formații care își 
vor disputa, în noua ediție, 
titlul si... lanterna lucrează in
tens în acest răstimp, pentru 
omogenizare, pentru obținerea 
formei sportive optime necesa
re startului.

în febra pre comp etitională 
antrenorii încearcă diverse for
mule utilizing, noile achiziții sau 
încercînd sa folosească — cine 
și-a crescut — propria pepi
nieră.

Progresul, echipa minutului 
91 a campionatului trecut, n-a 
izbutit să-și mențină avantajul 
creat în prima parte a jocului 
(2—0) terminînd la egalitate cu 
Portuguesa Rio de Janeiro : 
2—2. Dacă Tașu, Motoc, Velicu 
si Rontea. nume noi în echipa 
de pe str. Dr. ‘Staicovici n-au 
avut nici o sclipire alături de 
Matei sau Oaidă, Neacșu în 
schimb a fost unul dintre ani
matorii jocului „â la Stiles" nu
mai în ceea ce privește durita
tea însă.

La Ploiești, Petrolul cu un 
cuplu improvizat. Dridea — 
Grozea și resimțind parcă lipsa 
lui Badea, a cedat în fata dina- 
moviștilor băcăoani, 1—2, care 
cu formația aproape standard 
au avut 
brovschi

Echipa 
ministrat 
luri clujenilor. Amical, amical 

în mijloc e maistrul Ion Avram, de peste două decenii om al 
șantierelor. In jur mai mult de 100 de elevi de la brigada 3 
Dîmbovița, care au lucrat la Petrești, pe magistrala București- 
Pitești. Dănuț Stanciu și Cornel Tebeică din Pucioasa, C Ma
nea. I. Bărbuș, Radu Coman din Morent mulți alți tineri cu 
inimi mari au ținut să ia cu ei în viață o imagine de plenară 
bucurie după zilele de intensă muncă pe șantier. Portretul 
lor de acum îi va ajuta mereu să-și reconstituie întîmplările 
generate de ei, pașii spre maturitate întreprinși aici și acum. 
„Maiștri" ca Ion Avram îi vor aștepta și îndruma la alte inter
secții ale vieții.

Foto: I. CUCU

De altfel, scopul nostru princi
pal e tocmai să ne menținem. Nu 
ne putem angaja la performanțe. 
Totuși jocurile de cupă, cînd 
am întîlnit patru echipe din 
prima categorie (un meci eîști- 
gat, două egale și o înfrîngere) 
ne îndreptățesc la unele spe
ranțe. Speranțe întărite și de 
faptul că echipa e omogenă. Nu 
se poate spune că am vedete, nu 
am însă nici jucători slabi. Am 
reușit să țin linia medie.

— Aptitudinile morale ale 
echipei ?

— Jucătorii au tînjit mult 
după prinsa categorie — obiectiv 
pe care îl ținem de cîțiva ani. 
Și au suferit mult cînd li s-a 
tăiat uneori acest drum, sufe
rință ce le va cataliza cred efor
turile. Deocamdată pregătirile se 
desfășoară cu toată seriozitatea. 
Sînt conștient că există oricum 
diferențe tehnice și tactice între 
o echipă din A și alta promovată 
proaspăt în această categorie. 
Arma principală a cîștigării 
campionatului (in B) a fost 
omogenitatea pe eare vreau s-o 
mențin în continuare prin efor
turile mele și ale jucătorilor și 
să-i dau alte valențe. Mulți se 
arată sceptici în ce privește 
existența a două echipe de A în
tr-un oraș de provincie. Credem 
că se poate și vom încerca să 
demonstrăm acest lucru. Dacă 
în trecut asemenea performanțe 
erau posibile, de ce nu ar fi și 
acum ?

CRĂCIUN BEJAN

dar de la acel memorabil joc 
cu Dihamo București din fina
lul campionatului si pînă la a- 
cest 0—4 sînt... 9 clase înapoi 
pentru „U". Reintrarea mult 
discutatului Solomon se pare că 
nu este soluția cheie pentru 
antrenorul Tească. Proaspătul 
tandem promovat Vagonul si 
Crișul s-au întîlnit la Arad: 
4—2. Macavei, apreciat de către 
publicul bucureștean încă din 
Cupă cînd Vagonul a eliminat 
pe Jiul, în Giulești, își face cu 
regularitate „numărul" de două 
goluri.

Rapid — F.C. Argeș si Steaua 
— „U“ Craiova au încheiat osti
litățile la scoruri identice : 1—1 
(0—0). Fapte mai deosebite, doar 
două : la Rapid, Neagu este în
cercat în diverse formule doar- 
doar i se vor potrivi... boeancii 
lui Ionescu, iar la Steaua mezi
nul Tătaru calcă pe urmele pro
fesorilor : a ratat un 11 m.

In sfîrșit, dinamovistii bucu- 
resteni au exersat si ei o for
mulă inedită — Frățilă — Dumi- 
trache — în compania echipei 
Electronica Obor (scor 5—2). 
Primul, reintrat după acciden
tul suferit promite să comple
teze în mod fericit, prin subti
litate. pofta de gol a lui Dumi- 
trache. Farul, U.T.A., A.S.A. Tg. 
Mureș $i Politehnica Iași încep 
si ele, în această săptămînă, 
testele întîlnirilor divizionare. 
Vor fi cu ceva mai conclu
dente 1



MITING LA HANOI
CU PRILEJUL ANIVERSĂRII SEMNĂRII 

ACORDURILOR DE LA GENEVA
HANOI 22 (Agerpres). — Co

mitetul Central al Frontului Pa
triei din Vietnam a organizat la 
Hanoi un miting de masă cu pri
lejul celei de-a 14-a aniversări a 
semnării acordurilor de la Gene
va din 1954 cu privire la Viet
nam.

Participanții la miting au adop
tat o rezoluție în care sprijină a- 
pelul adresat de președintele Ho 
Și Min în legătură cu această a- 
niversare. în rezoluție se subli
niază că apelul președintelui Ho 
Și Min constituie o nouă sursă de 
energie pentru poporul vietna
mez, hotărît să lupte și să învin
gă pe agresorii americani. Tot
odată, rezoluția salută marile suc
cese realizate în cursul celor 14 
ani de către forțele armate și 
populația Vietnamului de sud

I
• ••

„O nouă ramură industria
lă înflorește în Statele Unite, 
industria producătoare de ar
gumente tari contra negrilor" 
— scrie cu o nuanță de ironie 
amară revista NEWSWEEK. 
Aflăm, astfel, că nu mai pu
țin de 18 societăți și 65 între
prinderi din S.U.A. se ocupă 
cu fabricarea de diferite 
arme și mijloace destinate 
înăbușirii prin forță a luptei 
populației de culoare pentru 
drepturile ei. Arsenalul în 
producție este de-a dreptul 
impresionant cuprinzînd a- 
proape 500 de „articole". în- 
cepînd cu grenade fumigene 
minuscule. „de buzunar" și 
terminînd cu elicoptere și 
mașini blindate special înar
mate pentru împrăștierea de
monstrațiilor.

Ultimele noutăți în materie, 
relevate de NEWSWEEK 
sînt următoarele :

— O mașină blindată „anti- 
demonstranți". echipată cu 
un dispozitiv de împvăștiere 
a gazelor lacrimogene, două 
dispozitive de lansare a unor 
foarte puternice jeturi 
apă și cinci mitraliere

în lupta de rezistență împo
triva agresiunii americane și vic
toriile realizate de forțele arma
te și populația din R. D. Vietnam 
în lupta împotriva războiului de 
distrugere, apărarea și construc
ția nordului și în sprijinul acordat 
Vietnamului de sud.

În rezoluție se exprimă mulțu
miri sincere popoarelor din țările 
socialiste, popoarelor din țările 
din Asia, Africa și America La
tină, tuturor popoarelor iubitoare 
de pace și dreptate din lumea în
treagă, inclusiv din S.U.A., pentru 
ajutorul și sprijinul acordat în 
toate domeniile rezistenței împo
triva agresiunii americane, fea- 
tru salvarea națională.

De asemenea, rezoluția con
damnă în mod hotărît poziția im
perialiștilor americani care con
tinuă să intensifice războiul de 
agresiune din Vietnamul de sud 
și bombardamentele asupra teri
toriului R. D. Vietnam, concomi
tent cu declarațiile mincinoase 
făcute la convorbirile oficiale de 
la Paris.

în încheierea rezoluției se ex
primă hotărîrea poporului vietna
mez de a da un nou impuls con
strucției și dezvoltării economiei, 
culturii, întăririi forțelor apărării 
naționale, asigurării căilor de co
municație și a securității pentru 
zădărnicirea războiului de distru
gere american, precum și spriji
nirii luptei eroice a poporului sud- 
vietnamez.

SUCCESE Ut

Detașamentele Partidului

VIETNAM. In ciuda bombardamentelor americane, 
aprovizionarea are loc in mod continuu

Decretarea

asediu

in Bolivia

PERU: Ciocniri puternice

intre studenți și poliție

Puternice ciocniri 
studenți și unități ale poli
ției s-au produs duminică 
la centrul universitar Peru
vian San Marcos. Studenții 
au organizat o manifestație 
pentru a cere eliberarea 
noului președinte al Fede
rației universitare, arestat 
de autoritățile peruviene.

Incidente similare 
avut loc ia Institutul 
gronomic din Lima, unde 
sosise și președintele repu
blicii, Fernando Belaunde, 
pentru a participa la o fes
tivitate. Președintele, care 
era însoțit de importante 
forțe de poliție, a fost ne
voit să-și scurteze vizita.

PATRIOTILOR
M1PORTUGHEZA"
African al Independenței____________ ______ ___  _ x . din

Guineea Portugheză și Insulele Capului Verde continuă 'să 
obțină succese remarcabile in luptele angajate cu trupele 
colonialiste portugheze — a subliniat secretarul general al 
P.A.l.G.C., Amilcar Cabrai, intr-un interviu acordat ziaru
lui algerian „El Moudjahid**. Pină in prezent, a precizat 
A milcar Cabrai, forțele P.A.l.G.C. au eliberat aproximativ 
66 la sută din teritoriul țării. El a menționat că. in cursul 
anului 1967. patrioții din Guineea Portugheză au lansat peste 
130 de atacuri puternice împotriva trupelor colonialiste. In 
anul 1968 — a arătat Cabrai — detașamentele Partidului A- 
frican al Independenței din Guineea Portugheză și Insulele 
Capului Verde și-au extins zona de acțiune

Secretarul general al P.A.l.G.C. a relevat, 
regiunile eliberate de forței* patrio 
rate organe ale puterii pop 
pentru ridicarea nivelului de trai a 
iese spitale, școli și alte institu

bolivian a decretat 
de asediu pe întreg

Atac a! patriotilor sud-vietnamezî
Khe Sank

Ziua națională
a R. A.U.

Națională 
Unite. Se

După incendierea depozite
lor și instalațiilor petroliere de 
la Nha Be, agențiile de presă 
au semnalat o nouă acțiune 
ofensivă a patrioților sud-viet- 
namezi la începutul acestei 
săptămîni : bombardarea și 
atacarea unei poziții întărite, 
deținute de pușcașii americani 
la nord de localitatea Khe 
Sanh. Este cel mai putei 
atac din ultimele săptăm 
scrie corespondentul ager 
France Presse, arâtînd 
luptele de o deosebită violen 

aproxim

După cum transmite agenția 
Eliberarea, în cursul unui atac 
lansat la 19 iulie asupra can
tonamentului unor unități 
aparținînd diviziei a 3-a de 
p jșcași marini americani, si- 
• .at la nord .de șoseaua nr 9, 
forțele patriotice au scos din 

:ptă 75 de militari americani 
distrus un număr de 

grele de artilerie și 
e militare. In aceeași 

au fost atacate alte ele- 
mer.te ale aceleiași divizii ame- 
ricar.e, dislocate, de asemenea, 
in apropierea zonei demilita
rizate. în cursul acestei lupte 
patrioții au ucis 65 de pușcași 
marini. Atacurile au fost pre
cedate de puternice focuri de 
baraj.

!are.

comandă
șerifii din Los Angeles 

și Chicago

Mașină blindată „anti-demon- 
strații', comandă specială 
pentru

Guvernul 
luni starea ____ , r_ .....
teritoriul țării, ca urmare a de
monstrațiilor din ultimele două 
zile împotriva președintelui Rene 
Barrientos. După cum transmit 
agențiile occidentale de presă, si
tuația din Bolivia s-a încordat 
brusc după ce ministrul de in
terne, Antonio Arguedas, consi
derat drept omul de încrede^ al 
generalului Barrientos, a păvăsit 
țara și a cerut azil politic în 
Chile. Imediat după ce această 
știre a devenit cunoscută, poliția 
din La Paz și alte orașe boliviene 
a operat un mare număr de a- 
restări în rîndurile liderilor parti
delor politice de opoziție. Prin
tre cei arestați se află președin
tele partidului Falanga socialistă 
boliviana, Mario Gutierrez, pre
cum și fruntași ai Partidului re
voluționar naționalist de stingă 
și ai Mișcării naționaliste revolu
ționare, 
nea, că 
descins 
Chavez 
minelor r.................. o______
președintelui Victor Paz Estens- 
soro, unde au arestat mai mulți 
militanți ai partidului Mișcarea 
naționalistă revoluționară.

Intre timp, pe străzile capita
lei boliviene, mii de manifestanți 
au cerut destituirea șefului poli
ției, generalul Roce Zarrientos 
Chocaron, și demisia președinte
lui țării. S-au produs ciocniri cu 
poliția, soldate cu mai mulți ră
niți.

Intr-un comunicat dat publici
tății duminică, președintele Ba
rrientos a anunțat deschiderea 
unei anchete în legătură cu „in
filtrarea de elemente subversive** 
în aparatul de stat. Hotărîrea 
privind instituirea stării de asediu 
a fost motivată prin necesitatea 
de a se preveni „noi manifestații 
de tendință subversivă".

S-a anunțat, de aseme- 
efective ale poliției au 
la locuința lui Nuilo 

Ortiz, fost ministru al 
și petrolului în guvernul

POLITICA EXTERNĂ
A IRAKULUI

specială executată de 
„Ressar and comp" 
șerifii din Los Ange-

Astăzi este Ziua 
a Republicii Arabe 
împlinesc 16 ani de la revolu
ția din iulie 1952 care a răs
turnat monarhia. Acest act is
toric a însemnat încununarea 
luptei îndelungate dusă de 
poporul egiptean împotriva 
dominației coloniale, penPu 
libertate și independență na
țională. Lichidînd regimul mo
narhilor, poporul de pe ma
lurile Nilului a deschis o nouă 
pagină în istoria patriei sale, 
pășind pe drumul independen
ței naționale, progresului eco
nomic și social.

în cei 16 ani care au trecut, 
au fost obținute realizări re
marcabile în înlăturarea urmă
rilor grele ale dominației co
lonialiste, în opera de con
strucție economică și cultura
lă. S-au depus eforturi susți
nute pentru industrializarea 
țării, pentru dezvoltarea unor 
ramuri importante ale indus
triei naționale: mecanică, chi
mică, petrolieră, energetică, 
textilă etc. S-a acordat, tot
odată o mare atenție extinde
rii suprafețelor agricole, spori
rii producției de cereale; re
forma agrară a limitat serios 
pozițiile latifundiarilor. In bi-

Cu ocazia, sărbătorii naționale a Republicii Arabe Unite, 
președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, a trimis o telegramă lui Gamal Abdel 
Nasser, pieședintele Republicii Arabe Unite, în care se 
transmit cele mai buhe urări de prosperitate și progres con
tinuu poporului hgiptean, față de care poporul român nutrește 
profunde sentimente de prietenie și stimă.

în încheierea telegramei, se spune : îmi exprim încrederea 
că relațiile de prietenie statornicite între Republica Socialista' 
România și Republica Arabă L^nită vor cunoaște o continuă 
dezvoltare, spre binele popoarelor noastre, al cauzei păcii și 
colaborării internaționale.

Cu același prilej, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste România, a trimis ministrului 
afacerilor externe al Republicii Arabe Unite, Mahmud Riad, o 
telegramă de felicitare.

lanțul celor 16 ani de muncă 
rodnică, R.A.U. consemnează 
și succese în domeniul știin
ței și culturii, al învățământu
lui care a cunoscut o continuă 
dezvoltare prin crearea de noi 
școli și universități.

Manifestîndu-și sprijinul de
plin față de popoarele care au 
scuturat jugul colonial, față de 
tinerele state care luptă pen
tru progresul economic și so
cial, pentru apărarea și conso
lidarea cuceririlor lor, poporul 
român, tineretul României so
cialiste, au urmărit și urmă
resc cu simpatie realizările ob
ținute de poporul egiptean. 
Intre țările și popoarele noas
tre s-au statornicit legături 
prietenești multilaterale. 
Schimbul de mărfuri, colabo
rarea economică, tehnico-șliin- 
țifică, culturală dintre Repu
blica Socialistă România ți 
Republica Arabă Unită cunosc 
o continuă dezvoltare.

Cu prilejul zilei naționale a 
R.A.U., poporul și tineretul 
român transmit poporului, ti
neretului Republicii Arabe 
Unite urări de noi succese in 
lupta pentru prosperitate, pro
gres și pace.

tnandă 
firma 
pentru . 
Ies și Chicago).

— Un elicopter blindat, 
chîpat cu dispozitive 
împrăștierea de gaze 
mogene și vomitive.

—- „Instant Banana 
flacoane minuscule cu pulbe
re specială care transformă 
asfaltul, pe p porțiune de 
eeci de metri într-un teren de 
zece ori mai alunecos dccît 
poleiul obișnuit.

— „Curdler". o sirenă de 
înaltă frecvență al cărei ton 
asurzește și provoacă adesea 
spargerea timpanului.

— Revolverul care provoa
că leșin, un revolver minu
scul care aruncă gaze vămi- 
live ..scotînd din arenă" un 
om pe timp de minimum 4 
ore.

— „Pistolul care orbește" 
— un pistol care aruncă pi
per fin în ochii demonstran
ților.

Firmele „specializate" cu
nosc. după aprecierea revis
tei americane o prosperitate 
continuă și remarcabilă. Ele 
primesc comenzi mari din 
partea poliției și gărzii națio
nale. Ele au grijă să promo
veze prin diverse mijloace 
de propagandă și reclamă o 
stare de spirit efervescentă 
in rînduî populației albe care 
să Ie permită ..plasarea" pro
duselor lor (numai în decurs 
de trei luni, firma „Gunn“ a 
vîndut 250 000 de pistoale cu 
gaze lacrimogene la prețul 
de 20 dolari bucata). Exem
plul uneia din principalele 
societăți care se ocupă cu 
„argumente tari contra negri
lor". societatea Smith and 
Wesson din Dakota este edi
ficator. Firma a obținut anul 
acesta profituri record între- 
cînd de aproape două ori pe 
cele de anul trecut. Valoarea 
la bursă a - acțiunilor aces
tei firme a cunoscut o creș
tere spectaculoasă de Ia 25 
dolari în iunie 1967 Ia 42.5 do
lari în iunie 1968.

„Ceea ce e spre binele si 
prosperitatea firmei Smith 
and Wesson — constată 
NEWSWEEK — nu e deloc 
spre binele societății ameri
cane. Este evident că dolarii 
cheltuiți pentru combaterea 
prin forța a demonstrațiilor 
populației de culoare sînt 
bani aruncați în vînt. Ar fi 
mult maî bine dacă ei ar fi 
folosiți pentru îmbunătățirea 
condițiilor precare de viață 
ale negrilor în America de 
azi".

Observația este pe cit de 
îudicioasă pe atît de actuală.

spectacolul :
al Teatrului Evreiesc de Stat 
din București — care întreprin
de un turneu în Israel — au 
participat Zalman Shazar, pre
ședintele statului Israel, Levi 
Eshkol, primul ministru al Is
raelului, Zalman Arranne, mi
nistrul educației și culturii, 
funcționari superiori^ din Mi
nisterul Afacerilor Externe is- 
raelian, diplomați.

Spectacolul s-a bucurat de a- 
precierea oaspeților 
cului.

și a pub.

e- 
pentru 
lacri-
Peel".

E. R.

inaugurată 
care leagă

C LUNI a fost 
conducta petrolieră 
Zambia de capitala Tanzaniei, 
Dar Es Salaam, port la Oceanul 
Indian. Intrarea in funcțiune a 
acestei conducte pune capăt cri
zei de combustibil care a afec
tat Zambia timp de peste 2 ani 
și jumătate. Criza a fost puter
nic resimțită mai ales după ce 
șoseaua care făcea legătura în
tre Zambia și Tanzania, folosi
tă pentru transportul petrolu
lui, a fost deteriorată din cau
za ploilor torențiale.

Costul noii conducte, a cărei 
lungime depășește ~ 1 700 kilo
metri. este evaluată la 16 mi
lioane lire sterline.

scy s-a tru înceta
rea imediată și a bombar
damentelor asupra teritoriului 
Republicii Democrate Vietnam. 
Guvernul S.L’^A^ a spus Lindsay, 
trebuie să recunoască că au co
mis ^o enormă greșeală**, interve
nind tn conflictul vietnamez $i 
trebuie sS ia toate măsurile pen
tru încetarea cit mai grabnică a 
războiului din Vietnam.

Lindsay a subliniat că războiul 
‘din Vietnam a devenit „principa
la problemă națională" în S.U.A., 
de care depinde reglementarea a 
numeroase probleme interne.

ate

GREVIȘTI ITALIENI 
VICTORIOȘI

ale• ACȚIUNILE greviste 
feroviarilor italieni s-au soldat 
cu satisfacerea revendicărilor 
lor. Cele trei principale sindi
cate ale feroviarilor au anunțat 
că greva națională, care urma 
să înceapă miercuri, nu va mai 
avea loc. In urma tratativelor 
cu ministrul transporturilor, Os- 
care Scalfaro, acesta a acceptat 
condițiile feroviarilor. privind 
numărul orelor de lucru și îm
bunătățirea salariilor.

• FURTUNILE musoniee și 
ploile torențiale care s-au abă
tut in ultimele două săptămîni 
asupra unor întinse regiuni din 
India sînt pe punctul de a în
ceta. Inundațiile produse au dis
trus insă pînă în prezent apro
ximativ 150 000 hectare de su
prafețe cultivate cu orez, pier
derile fiind evaluate la peste un 
milion de lire sterline. In ceie 
șapte state indiene afectate de 
inundații în acest an și-au pier
dut viața 150 de persoane.

• ÎN regiunea orașului Sara- 
ievo din Iugoslavia a căzut luni 
o ninsoare abundentă, care a 
acoperit pămîntul cu o pătură 
de zăpadă groasă de 4 cm. în 
regiune temperatura a scăzut la 
minus 3 grade, anunța agenția 
Taniug.

• MINISTRUL de externe ior
danian. Abdel Moneim El Rifai, 
aflat intr-o vizită oficială la 
Cairo, a fost primit Juni de pre
ședintele Republicii Arabe Uni
te. Gamal Abdel Nasser. In 
cursul întrevederii, ministrul de 
externe iordanian l-a informat 
pe președintele Nasser asupra 
rezultatelor convorbirilor pe 
care le-a avut recent la Londra 
cu Gunnar Jarring, reprezentan
tul special al secretarului gene
ral al O.N.U.. U. Thant în O- 
rientul Apropiat.

După cum s-a anunțat, vizita 
lui Rifai la Cairo are drept scop 
coordonarea pozițiilor R.A.U. și 
Iordaniei în actuala conjunctură 
din Orientul Apropiat.

TURNEUL
LUI TAKEO MIKI

fr DUPĂ turneul întreprins 
în Anglia, Belgia și Franța, mi
nistrul de externe al Japoniei, 
Takeo Miki, s-a înapoiat luni 
la Tokio Convorbirile pe care 
ministrul de externe japonez 
le-a avut cu membrii guverne
lor țarilor vizitate au fost con
sacrate unui schimb de păreri 
în legătură cu problemele ma
jore ale actualității interna
ționale și, in primul rînd, cu 
situația din Vietnam. Au jost 
examinate, de asemenea, pro
blemele referitoare la relațiile 
dintre Japonia și țările vizitate 
de Takeo Miki.

slovace, a plecat luni la Moscova, 
unde va avea convorbiri cu N. S. 
Patolicev, ministrul comerțului 
exterior al U.R.S.S. Potrivit agen
ției C.T.K., cei doi miniștri vor 
face un schimb de păreri asupra 
problemelor actuale ale dezvol
tării schimbului de mărfuri pe 
anul în curs și în legătură cu pre
gătirea convorbirilor în vederea 
semnării phtocolului comercial 
pă anul 1969.

• DOCTORUL Philip Blai- 
berg. care în prezent se află în 
convalescență după depășirea 
unor grave complicații hepatice 
și pulmonare, a fost vizitat du
minică de soția sa, Eilecn Blai- 
berg. Părăsind spitalul • Groote 
Shuur, Eileen Blaiberg a decla
rat ziariștilor că soțul său este 
încă ..foarte slăbit", dar că ma
nifestă o „dispoziție sufletească 
excelentă". Ultimul buletin me
dical dat publicității la spitalul 
Groote Shuur anunța că starea 
dr-ului Blaiberg continuă să în
registreze progrese simțitoare.

• JANOS Peter. ministrul 
afacerilor externe al Ungariei, 
â plecat luni în Turcia, la invi
tația lui Ihsan Sabri Caglayan- 
gil, ministrul de externe al 
acestei țări. Ceț doi miniștri vor 
analiza posibilitățile dezvoltă
rii relațiilor dintre cele două 
țări.

ÎN POLITICA externă a 
Irakului nu va interveni nici o 
schimbare, ea fiind determinată 
în continuare de interesele a- 
rabe comune, a declarat noul 
ministru de externe irakian, 
Nasser Al Hani. în cea dintîi 
luare de poziție oficială privind 
politica externă a guvernului 
instaurat în urma loviturii de 
stat de la 17 iulie. Irakul va res
pecta în continuare rezoluțiile 
adoptate cu prilejul conferinței 
arabe la nivel înalt de la Khar
tum, așa cum va respecta, pe de 
altă parte, toate acordurile în
cheiate cu celelalte state, a spus 
ministrul de externe irakian. El 
a dezmințit zvonurile privind 
intenția noilor autorități de Ia 
Bagdad de a anula acordul pe
trolier încheiat recent cu firma 
franceză ERAP.

Convorbirile lui Kuciuk 
la Ankara

de ori
care se
la An-

Vicepreședintele cipriot 
gine turcă, Fazii Kuciuk, 
află în vizită oficială 
kara, a avut luni convorbiri 
cu primul ministru Suleyman De- 
mirel și cu ministrul afacerilor ex
terne, Ihsan Sabri Caglayangil.

Potrivit agențiilor de presă, în 
centrul convorbirilor au stat vii
torul statut al Ciprului și ajutorul 
economic al Turciei, care urmea
ză să fie acordat comunității turce 

*- din insulă.
înaintea convorbirilor, Kuciuk 

a declarat că negocierile prelimi
nare care au loc în prezent între 
ciprioții turci și greci „vor ajunge 
în mod cert la un ,acord, care să 
asigure totala securitate a comu
nității turce".

• VACLAV Vales, ministrul 
comerțului exterior al R. S. Ceho-
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,,Confuză și fluidă cum nu a mai fost în ultimii 30 de a.ni“, 
astfel a caracterizat situația electorală din S.U.A., George Gallup, 
conductorul cunoscutului institut pentru sondarea opiniei publice 
intr-un interviu acordat revistei „U. S. News and World Report".

El și-a exprimat părerea că 
există posibilitatea ca alegerile 
prezidențiale din noiembrie, care 
se vor desfășura paralel cu 
cele legislative, să se încheie 
cu alegerea unui. președinte 
republican și a unui Con
gres în care democrații să 
dețină majoritatea.

Gallup a apreciat că vicepre
ședintele democrat Hubert Hu
mphrey și fostul vicepreședinte 
republican Richard Nixon, prin
cipali pretendenți la candidatu
rile partidelor lor la președinție, 
„nu par' să aibă o influență per
sonală puternică" asupra corpu
lui electoral. El a afirmat că po
sibilitățile lor de a cîștiga vo
turi în rîndul alegătorilor sînt 
egale.

Gallup a afirmat că șansele 
vicepreședintelui Humphrey nu 
ar spori prea mult prin partici
parea la alegerile prezidențiale 
din noiembrie a senatorului 
Edward Kennedy în calitate de 
candidat la postul de vicepre
ședinte. Totuși după cum a- 
nunță agenția Associated Press. 
Humphery depune eforturi pen
tru a obține sprijinul persoane
lor apropiate familiei Kennedy. 
Astfel, s-a aflat că vicepreședin
tele s-a întîlnit săptămîna tre
cută la New York cu un mem-

bru al familiei Kennedy, Ste
phen Smith, și cu Theodore So
rensen. consilier al fostului pre
ședinte John Kennedy.

R.A.L. \ edere din Cairo
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Primele audieri au durat

numai 11 minute
&1în fața tribunalului distris 

din Memphis a apărut luni, pen
tru prima data de la extrădarea 
sa din Marea Britanie, James 
Earl Ray, asasinul presupus al 
pastorului Martin Luther King. 
Ray este acuzat de uciderea lui 
Martin Luther King și de pcit 
ilegal de armă. Pentru fiecare 
dintre aceste capete de acuzare, 
apărătorul său, avocatul Arthur 
Hanes, a afirmat că clientul său 
este nevinovat. Data începerii 
procesului a fost stabilită pentru 
12 noiembrie.

Audierea a început cu apro
ximativ 50 de minute după ura 
stabilită, din cauza verificării mi
nuțioase a tuturor ăcelora care 
au asistat la această primă apa
riție publică a lui Ray. Toți cei 
prezenți au fost percheziționați,

sensul unei înăspriri, în comuni
catul publicat după întîlnirea de 
la Honolulu dintre Johnson și șe
ful regimului de la Saigon. Aceas
tă dilemă în fața căreia se află 
vicepreședintele pare să fie reală, 
declară observatorii din capitala 
americană. în ultimele săptămîni,

Campania electorali

Dilema lui Humphrey

Vicepreședintele Hubert Hum
phrey, pretendent la obținerea 
candidaturii Partidului democrat . 
la președinție, va trebui să facă 
cunoscute cu claritate opiniile sale 
privind războiul din Vietnam sa vi 
să rămîna solidar cu cele ale pre
ședintelui Lyndon. Johnson, așa 
cum acestea au fost definite, în

Humphrey a făcut cîteva încercări 
timide de a defini orientări dife
rite în ce privește războiul din 
Vietnam față de cele ale Admi
nistrației Johnson, fără să se de
solidarizeze însă de politica a- 
cesteia pe care a apărat-o timp de 
patru ani ca vicepreședinte. El 
s-a pronunțat astfel pentru înce-

după care s-a trecut la înregis
trarea vocii și fotografierea lor. 
în sală erau prezente aproxima
tiv 70 de persoane, dintre care 
50 de ziariști, restul fiind agenți 
ai poliției.

Data procesului a fost stabili
tă de comun acord între apărare, 
acuzare și tribunal. Procurorul 
Phil Canale a cerut inițial ca 
procesul să aibă loc la sfîrșitnl 
lunii septembrie, dar deliberările 
ar putea să se prelungească mai 
mult de 6 săptămîni, adică pînă 
la alegerile prezidențiale din 5 
noiembrie.

în tot timpul audierilor, cate 
au durat numai 11 minute, Ray 
a păstrat o tăcere deplină, lăsînd 
în grija avocatului să răspundă la 
întrebările acuzării.

tarea focului în Vietnam, dar în 
comunicatul publicat la Honolu
lu această idee este respinsă. în 
cele cinci săptămîni care au ră
mas pînă la deschiderea conven
ției Partidului democrat — meni
tă să desemneze candidatul de
mocraților la președinție — ad
versarii săi, și în primul rînd se
natorul Eugene McCarthy. îi vor 
cere să ia poziție în această pro
blemă, precum și în aceea a în
cetării complete a bombardamen
telor americane împotriva R. D. 
Vietnam, cu atît mai mult cu cît 
comunicatul de la Honolulu așa, 
cum scrie agenția Reuter, „a în
chis ferm ușile în fața opririi 
bombardamentelor în actuala si
tuație".

Mai mulți âdepți ai vicepreșe
dintelui insistă ca el să-și defi
nească o „imagine" proprie pen
tru a-și îmbunătăți șansele în 
rîndul acelor alegători care văd în 
el un „secund" al președintelui 
Johnson. Agenția Reuter scrie că 
un număr de personalități ameri
cane proeminente au cerut vice
președintelui să sprijine ideea în
cetării complete a bombarda
mentelor, iar potrivit ziarului 
„Washington Post", guvernatorii 
Philip Hoff și Kenneth Curris 
i-au propus să-și dea «temisia pen
tru a demonstra independența ca 
față de Administrația Johnson.
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