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MASURI DE PROFUNDĂ ECHITATE 
CU 0 DEOSEBITĂ VALOARE SOCIALĂ

Soluționarea unei 
probleme sociale majore 
prin accelerarea ritmului 
construcțiilor de locuințe 
sî diversificarea acestora ->

Interviul nostru cu
arh. NICOLAE NEDELESCU
Arhitect-șef Institutul „Proiect'-București

Așa cum s-a anunțat, la ședința Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R. și a Consiliului de 
Miniștri din 23. iulie a lost dezbătută pro
blema asigurării intr-un timp mai scurt a 
unui număr sporit de locuințe care să satis
facă cerințele diferitelor categorii de oameni 
ai muncii. In acest scop s-a hotărît să se 
diversifice construcțiile de locuințe, intro- 
dueîndu-se patru categBrii de apartamente și 
garsoniere, diferențiate' după suprafață, grad 
de confort și preț.

în cursul ziilei de ieri, arhitectul Nicolae 
Nedelescu, arhitect șef la Institutul „Proiect” 
București ne-a împărtășit cîteva detalii cu 
privire la aceste tipuri de construcție, cu pri
vire la proiectele arhitecților și constructo
rilor bucureșteni în această direcție.
, Problema construcției a diferite tipuri de 
locuințe între care unele cu spațiu și confort 
mai redus se pune la ora actuală în multe

S. IOACHIM
(Continuare in pag. a IlI-a)

Condiție 
a emulației 
creatoare

Ing. ION CĂRĂTLNĂ
Director general ei Vzinei „Snrtait

Țlr.-„ I m r ’
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Pe meleaguri gorjeneștî

Foto t O. PLECAN

L« r-rrz-» jrfr-> — GAVRILA MINTALA, lăcătuș la Combinatul chimia — Craiova. Foto t O. PLECAN
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dele didactice de formare 
multilaterală a personali
tății elevului. Practica șco
lară a verificat acest lucru 
in decursul anilor. Ga fi 
lecfiile, excursiile Ișî ating 
scopul numai dacă sînt 
bine pregătite și competent 
conduse.

In privința organizării 
Ministerul Invățămtntuluî 
și inspectoratele școlare, 
organele U.T.C. au făcut
mult. S-au alocat anual I 
sume însemnate, s-au a- | 
sigurat condiții din ce în 
ce mai bune de transport 1 
și de cazare. La unele școli | 
s-a remarcat un interes de
osebit pentru premierea 
excursioniștilor. Multi pro
fesori au privit cu toată 
seriozitatea excursiile șco
lare, unii făcind eforturi 
pentru care merită elogiile 
tuturor. La Brașov, la o 
școală generaală din carti
erul Steagul roșu, m-a im
presionat conștiinciozitatea, 
simful răspunderii, abnega
ția unei profesoare (regret 
că nu l-am reținut numele), 
care pleca din școală la 
ora 10 și chiar 11 noaptea 
după ce se asigura că s-au 
culcat toți elevii și profe
sorii cazafi acolo, și se îna
poia la ora 6, dacă unii 
dintre ei plecau mai devre
me.

Altfel stau lucrurile, u- 
neori, cînd este vorba de 
ținuta și comportarea anu
mitor elevi plecați in ex
cursii. tn gări, la muzee, la 
monumentele istorice ți 
mai ales in cabane, se în- 
tîlnesc grupuri de elevi 
îmbrăcați în toate chipu
rile, neglijenți ca ținută, 
vociferînd, vorbind vrute 
și ne vrute, făcind aluzii și 
comentarii la adresa unor 
necunoscuți, uitînd că sînt 
elevi, că merg în grup or
ganizat sub conducerea 
profesorilor lor, că trebuie 
să țină la prestigiul școlii 
și al calității lor de elev.
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prof. ION POPESCU
Liceul „Gh. Lazăr" 

București

I
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Mă despart cîteva decenii, mă 
diferențiază — mărturisesc nu 
fără tristețe — o întreagă fi
zionomie spirituală de vîrsta si 
sensibilitatea psihică a tînăru- 
lui ale cărui rînduri tesute din 
îndoieli, iluzii si nădejdi îmi 
redeșteaptă vechi și dureroase 
amintiri. în esență, mă despar
te chiar ceea ce uman și so
cial mă leagă intim, decisiv — 
noua noastră istorie, istoria ma
rilor împliniri și biruințe asu
pra neomenescului.

Ea coincide cu biografia si 
fizionomia spirituală a tinerei 
noastre generații, cu aspirația 
și lupta ei pentru bine, frumos 
și adevăr. Avem în acest sens 
elocvente mărturii și fapte. Scri-

TEMEIUL
ATAVIS- 
MELOR

SPIRITUALE
univ. ELENA MAFTEIconf.

soarea, meditațiile amare, neli
niștea morală a tînărului ce se 
confruntă nedumerit, contrariat 
cu alții și cu sine asupra unor 
raporturi esențiale pentru cli
matul nostru de muncă si de 
viață constituie un argument ce 
se înscrie în același luminos re
gistru etic. După mai bine de 
două decenii ale unei existențe 
întemeiate pe ideea de echi
tate socială, de dragoste și 
de respect fată de om și de 
virtuțile sale intrinseci este fi
rească nedumerirea, este legiti
mă intoleranta si indignarea 
fată de orice manifestare, fată 
de orice abuz si atentat la dem
nitatea și la principiile morale 
ce-1 călăuzesc în viată, în mun
că și în relații. în gînduri. sim
țăminte si înfăptuiri. Tinerii 
însă sînt —, se știe — si mai 
sensibili și mai intransigenți fată 
de pulsul și factura morală a 

relațiilor interindividuale. ei 
trăiesc cu mult mai dramatic, 
intuiesc cu mult mai adecvat 
atitudinile false. manifestările 
perfide, devierile de la sensul 
uman al comportamentului- Si 
aceasta nu numai pentru că sint 
tineri, ci pentru că sint tine
rii orînduirii noastre, educați si 
formați în spiritul umanismului 
socialist al dreptății si respec
tului pentru om, al exigentei 
morale față de ei înșiși si de 
alții.

In climatul nostru etic si so
cial, evident, motivele și frâ- 
mîntările sufletești ce l-au con
dus pe autorul scrisorii la a- 
ceastă deschisă revărsare ataj*a- 
xică a unor îndoieli și temeri 

îndelung reprimate și claustrate 
sînt lesne de reconstituit și ex
plicat.

Avem de-a face cu un tînăr 
luminat de școai a noastră, ocro
tit și format de o nouă con
cepție despre lume și viată, de 
o nouă ambiantă și coDdMie u- 
mană. De aceea, el nu se mai 
poate împăca cu gindul sau cu I 
situațiile — fie ele și acciden
tale — cînd valoarea omului 
mai este minimalizată și in- I 
feudată infamantelor criterii ale 
avuției materiale, ale unei asa- 
zise eredități sociale.

în pofida convingerilor sale ; 
lăuntrice, în pofida principiilor . 
sacre ce-1 călăuzesc în viată si 
din care și-a făurit un crez de 
existentă, de acțiune practică, 
un ideal social, el are însă 
prilejuri să observe și mai ou

(Continuare în pag. a 11-a)

’ OPERATIVITATE* «ational’izÂrh’ 
TRANSPORTULUI IMERN!

Perfecționarea organizări pro- 
ducțiă ș» a muncii, element in
tegrant al politicii parbduhă p 
statului 'nostru, care vizează îm
bunătățirea conducerii și planifi
cării economiei naționale con
stituie unul din sectoarele de 
greutate, cu influența det ei mina
tă asupra creșterii eficiență ge
nerale a actn-itățh economice in 
toate sectoarele de activitate. In
stalată în agenda de activitate a 
colectiveior din întreprinderi, or
ganizarea științifică a prodocțiă 
și a muncii a cîștigat deja teren 
prețios, in ceea ce pricește utili
za rea superioară și rațională a 
capacităților de producție, reor
ganizarea de fluxuri tehnologice. 

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE. EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

La „bojdeuca" lui Ion Creangă

in traducerea de tehnologii noi de 
fabricație etc.

Reerîndu-se la modul în care 
au prins viața stabilite,
în raportul prezentat la Confe
rința Naționalâ a Paxtsduhn Co
munist Rocxîn. tovarășul NICO
LAE CEAUȘESCV arăta că *- 
ceasta acțiune a .determinat •

Intre nrobLetneie aflate în zo
na de observație a cercetării un 
lucru relativ nou, dar cu largi

Am in față toate documen
tele triste care conturează cu
tremurătoarei poveste a unei 
tinere in virsîă de 16 ani și 
jumătate pe care viața a su
pus-o nefericirilor izvorite din 
cruzimea inumană a unor oa
meni care nu merită nobila 
calitate de părinți.

Care sint faptele care au 
dus la nașterea cazului „Ște- 
famei Fekete" ?

In anul 1960 intr-un a- 
partament din str. Romană 
nr. 13 din Ploiești s-o mutat 
cetățeana Ana Mihai împreună 
cu fiica ei în vîrstă de 9 ani, 
Ștefania Fekete. Locuința fu
sese repartizată acestora luin- 
du-se in considerare faptul că 
Ana Mihai avea un copil și 
era singură.

Relațiile dintre mamă și 
fiică nu au atras ki început 
atenția nimănui, intrucit erau 
normale : Ștefaniei i se asigu
rau hrana și îmbrăcămintea 
corespunzătoare, iar micile ne
înțelegeri se rezolvau cu calm. 
Viața lor s-a scurs astfel pină 
într-o bună zi a anului 1966, 
cînd...

Ana Mihai se căsătorește cu 
cetățeanul Vasile Asproiu.

Cine era acesta ? Un indi
vid cu cazier, avînd la activul 
său 3 condamnări: în 1946 — 

nuȚ-yaț-i asupra eficiență eco- 
nozzâce a activității de produc
ție în întreprinderile noastre in- 
dnstmle, îl reprezintă mecaniza
rea <i automatizarea transportu
ri» interne. Cu atît mai im
portantă cu ăt multă vreme 
transportul intern uzinal a avut 
o dezvoltare mult prea lentă, a- 
cestm atribut al producției mo
derne aoordindu-i-se doar în ul
timul tmp atenția cuvenită, fiind 
adeseori rezolvat pe seama efor
tul® fizic al celor ocupați in 
producție, san cu mijloace cla
sice pentru piese și produse cu 
greutăți și gabarite mari

CIPRLăN ENACHE
(Continuare in pag. a 111-a) 

wi cn inchisocre pentru furt, 
tn 1957 — 2 ani pentru dela
pidare, iar tn I960 — 3 ani 
închisoare și 2 ani interdicție 
corecțională pentru furt.

Adăugați la aceasta hotări- 
rea instanței judecătorești care

0 căsăto

rie stil

„western"

in 1957 i-a desfăcut prima că
sătorie pentru comportarea 
inumană față de familie (în
jurături, scandaluri, bătăi, 
lipsă de sprijin material, be
ție) și veți avea o imagine 
completă a lui Vasile As
proiu.

Plecarea 

la Sofia 

a tovarășului

Ion Iliescu
Joi seara au părăsit Capita

la, îndreptindu-se spre Sofia, 
tovarășul Ion Iliescu, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C. mi
nistru pentru problemele ti
neretului, și tovarășul Vasile 
Nicolcioiu, secretar al C.C. al 
U.T.C. pentru a participa la 
ședința Comitetului Internați
onal de Pregătire al celui de 
al IX-lea Festival Mondial al 
Tinerelului și Studenților pen
tru solidaritate, pace și prie
tenie.

* După căsătorie, el se insta
lează, firește, in apartamentul 
din str. Romană. Odiseea Ște
faniei începe...

Sub influența noului -soț 
Ana Asproiu pune capăt grijii 
materne pentru fiica ei dorind 
să-și asigure fericirea fami
liară*. Care era „voința" ne
prețuitului soț ? Cel care-și 
maltratase proprii săi copii 
nu putea să se împace cu 
prezența Ștefaniei în locuința 
pe care-o proclamase „a lui" 
și începu prin a-i aminti fetei 
că „mănincă pe" banii lui" și 
de aceea s-a îngrășat. Apoi de
clara peste tot că nu o poate 
suferi. Urmare firească a a- 
cestei afirmații a fost compor
tarea sa: o batea des, o lăsa 
afară noaptea pină la sosirea 
mamei de la serviciu, moti- 
vindu-și comportarea murdară 
prin „neascultarea" de care 
pretindea că dă dovadă Ște
fania. Ce înseamnă aceasta, ne 
putem lesne închipui din ur
mătorul exemplu: printre mo
tivele invocate de către Aspro
iu pentru a o pedepsi pe fetiță 
erau cele de ordinul : „a trîn-

CRISTIAN F. GRIGORIU

(Continuare în pag. a II-a)

IN ORAȘUL
FESTIVALULUI

(Prin telefon de la trimisul 
nostru):

Băncile au dispărut, tabla 
neagră a fost acoperită cu o 
pînză colorată și sălile de 
clase au dobîndit înfățișarea 
austeră a unor birouri. Clă
direa liceului a devenit sediul 
„Statului major" al Festiva
lului. Elevii sânt în vacanță, 
profesorii lor în concediu, ca
taloagele se odihnesc și ele 
după peripețiile unui an șco
lar. dar coridoarele cunosc în 
continuare o forfotă pe care 
nici cronica agitatelor recrea
ții școlărești n-a înregistrat-o.

Europeni, asiatici, africani, 
latino-americani — mozaic 
colorat și zgomotos — pot fi 
întîlniți în birouri, pe scară 
și mai ales la micul bar de la 
etajul I. Cuvinte și saluturi 
în multe limbi. Se discută 
despre Festival, se comentea

Călătoria 
unui simbol

(Prin telefon de la trimisul 
nostru). Flacăra Festivalului 
mondial al tineretului și stu
denților, aprinsă în urmă cu 16 
zile în capitala Finlandei, și 
purtată de-a lungul a 5100 km 
pe traseul Helsinki, Moscova, 
Varșovia, Berlin, Praga, Viena, 
Budapesta cu destinația Sofia, 
gazda celei de a IX-a întâlniri 
a tineretului lumii, se află, în- 
cepînd de ieri de la amiază, pe 
teritoriul patriei noastre. La 
punctul de frontieră Borș, sute 
de tineri îmbrăcați sărbătorește 
în frumoase costume populare 
bihorene au făcut o entuziastă 
primire caYavanei. Prețiosul sim

ză evenimente, se evocă în- 
tîmplări personale.

La Comitetul Internațional 
de Pregătire a Festivalului e 
greu să obții un interviu.) în 
aceste ceasuri de febră, cînd 
minutele au dimensiunea unei 
zile, curiozitatea profesională 
a ziaristului nu poate fi sa
tisfăcută. Trebuie să te mul
țumești cu informații frag
mentare. „Au sosit primele 
delegații" — ți se comunică 
laconic. 12 000 km au par
curs coreenii. Tinerii din 
„Țara diminețelor liniștite" 
au făcut o excursie pe Vitoșa, 
s-au plimbat prin Sofia și au 
debutat printr-un spectacol în 
fața publicului bulgar. Intre

EUGENIU OBREA
Sofia, 25 iulie 1968.

(Continuare în pag. a lV-a) 

bol al păcii, prieteniei și solida
rității tineretului — Flacăra Fes
tivalului — a fost predată de 
către solii ultimului schimb al 
ștafetei tineretului maghiar.

în cursul festivității de la 
Borș, Laszlo Illisz, prim secre
tar al organizației județene 
Hajdu — Bihar a tineretului co
munist maghiar a rostit cuvân
tul de salut. Tovarășul Paras- 
chiv Alecu, prim secretar al Co
mitetului județean Bihor al 
U.T.C. a răspuns în numele tine-

VIOREL BABA

(Continuare în pag. a IV-a)
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JOCURILE VERII
$1 ALE COMEDIEI

de Radu Cosațu
Afârâ e iulie dar plouă drama

tic ca-n octombrie, nu e nici o 
comedie într-o ploaie de toamnă 
poposită vara, la stingă mea e în- 
cins minunat caloriferul, termo-» 
metrul arată 14 grade, prietenii 
plecați la munte telegrafiază : tri
miteți paltoane stop pentru copii 
stop, nu mă îndoiesc că totul e 
o exagerare. Sîntem în vară, do
vadă că televiziunea transmite 
săptămmal în premieră piese u- 
șoare, subțiri, comedii nostime, 
repertorii de vară: Moli6re, Mari
vaux... Jocuri de-ale dragostei și 
de-ale întîmplării, focuri de-a re
plica vioaie, focuri de-a convențio
nalul și anticonvenționalul, jocuri 
de-a. ironia la text și Ia subtext, 
jocuri cfe-a muzica ironizînd per
sonajele fel de fel de jocuri — 
dar focuri. Vara ne jucăm, ne co
pilărim pe plajă și Ia testro-n 
studio, rfdem. snrîiHi, pe un
deva josîcă’ §i ideea eră vara nu 
vreai teatru greu cu drame și gân
duri Încărcate — e o idee veche, 
foarte veche, vara nu ea lui 
I-farnlet sau a lui 
Ibsen ci a lui 
Marivaux și a 
marivaudajubri, a 
comediilor la 
care ne distrăm 
cu finețe $i su
perficialitate a- 
mabilă. De ce 
vara omul nu 
poate avea par
te de- o chinui
toare noapte 
shthespei. -rană, 

de ce doar iar
na e t tragedii
lor, de ce, ae ce 
— sînt întrebări 
neomenești și 
n-aș sfătui pe 
nimeni să le pună unor oa
meni de teatru. Așa-s legile firii, 
așa-s legile omului. Numai în 
proverbe omul e îmboldit ca vara 
să se gîndească la viscolul din 
decembrie. Dar vara, omul — 
zice-se — e afît de setos de de
conectare îneît și proverbele îi 
pot apare ca filozofie prea ab
stractă...

Omenește vorbind, comediile 
acestea în premieră T. V. au hă
țul lor franțuzesc adorabil, mo
rala lor jovială, schemele lor 
plăcute de subrete și valeți supe
riori sufletește nobililor cam nă- 
tfngi și — una peste alta — îți 
cer râ te copilărești (ca să nu 
spun altfel} Ia un nivel necom- 
promițător. Tot omenește vorbind 
telemontarea lor are valori certe 

i regizorale, scenografice, îndeosebi 
< scenografice, și actoricești — Pitiș 

în Moltere, Rodica Tăpălagă în 
Marivaux an fost ț îneîntători. 
După cum se știe, mai multe va
lori certe adunate Ia un loc dau 
pînă la urmă o valoare, spectaco
lele acestea au valoare — nu mă 
îndoiesc — daî aici pot începe 
discuțiile, Căci valorile îor — ru
menește sau nu — nu sînt indis
cutabile. așa cum lasă să se înțe
leagă cronicile unor confrați mul

VIVA MARIA
rulează Ia 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 ; 21.15); 
București (orele 14 : 16.30 : 19 : 
21,15)

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

MINUNILE DOAMNEI VENUS 
rulează la Luceafărul (orele
8.30 ; 11 : 13.30 • 16 ; 18.30 ;
20.45) .

DUELUL LUNG
rulează la Festival (orele 8.30: 
11 : t3,30 . 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).

TAFW Ș| VÎNATORUL
rulează ta Grfvița (orele 9; 
11.15; 13.30; 15,45; 18,15;
20.45) : Victoria (orele 8.45 : 11 :
13.15 1545 ; 18 15: 21).

POVE8TIRI DESPRE REVOLU
ȚIE

rulează la lumina (orele 9;
16—în continuare ; 18,30 ; 20,45).

PRIETENELE 

țumiți peste poate ori de cîte ori 
se depășește mediocritatea ; a de
păși mediocritatea — și aici a- 
cșsta e cazul, desigur — nu e 
însă cea mai amețitoare realizare 
artistică. De aceea, voi spune că 
textul acestui „Domn de Pour- 
ceaugnac", comedie prea puțin 
cunoscută dar și slăbuță a genia
lului Moliere, comedie — brouil- 
lon cum se spune, adică de schi
țare cam fără mare inspirație, 
textul acesta trebuia învins — 
dacă s-a ales calea supralicitării 
Iui prin efecte de regie și muzică 
— cu o consecvență mult mai în
căpățînată. Radu Miron e un re
gizor de bun gust, cu multe fine
țuri, fantezia sa nu e însă debor- 

’ dantă, răvășitoare — și aceasta s-a 
simțit bine în nenumăratele „go
luri de fantezie", cînd intriga 
subțiratică se desfășura nepreJu- 
crată; ca în „pădurile de proză" 
denunțate cina va de Căiinescti în 
poezia unui poet. Na e o ocară să 
n-ai fantezie năvalnică — e pu
țin neplăcut să joci pe această 
carte cînd știi că nu acesta e 

atuul tău cel mai 
puternic. Cu 
Marivaux s-a în- 
tîmplat ceva șf 
mai curios : „Jo
cul dragostei și 
al întîmplării" e 
o bijuterie mică 
încrustată pe o 
situație infinită 
în situații; două 
cupluri, doi el și 
două ea, se dau 
drept alții și cînd 
unii află cine 
sînt, ceilalți nu 
știu și de aici 
un tangaj per
manent pe o 
morală de tan

gou frumos : cînd e să iubești, 
iubești. E un joc foarte bine 
scris dar cam desuet de-o 
mică minciună și micul a- 
devăr. Lidia Ionescu — re
gizoare probă și tot mai sigură 
pe sine — a ales o linie aparent 
eficace t prim-planul la care și 
noi am ridicat ode, nu o dată. Nu 
fantezia, ci realismul chipurilor 
care se joacă mințind, așteplînd 
încordate sfîrșitui jocului. Dar 
privite atît de aproape, chipurile 
nu mai au nici un joc și vraja din 
îneîntătoare devine repede incre
dibilă (ca să nu spun altfel). Lu
crurile trebuiau privite de depar
te. Prim-planul trăda prea repede 
inconsistența neverosimilului, 
convenția greu acceptabilă în ’68; 
personajele, pe cît se străduiau 
să asigure un ritm drăcesc al re
plicii, pe atît păreau de banale 
cerîndu-ți insistent să reziști con
venției (ca să nu spun altfel). 
Poate că privite mai puțin . „in
tim". fără dogma prim-planului 
s-ar fi realizat mai bine baletul 
spiritual, nu caracterologic sau 
psihologic. Fiindcă psihologie...

Dar afară a venit <ar iulie, ter
mometrul urcă, jocul de-a vara și 
de-a comedia va continua, noi să 
fim sănătoși...

rulează la Central (orele 9:
11.15 : 13.30 ; 16 : 18.30 : 21).

MONDO CANE
rulează la Timpuri noi (orele 
9—20 în continuare).

SFÎNTUL LA PlNDA
rulează la Union (orele 15.30 ;
20,30).

CINEMATOGRAFE
AVENTURIERII

rulează la Feroviar (orele
8,15 — 15 în continuare : 17.30 ;
20); Excelsior (orele 9,30;
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18.45 : 21):
Melodia (orele 9 : 11,13 ; 18.30 ;
16; 18,30 : 20,45): Gloria (orele
9 ; 11.15 : 13.30 ; 16 ; 18,15 :
20,30); Modem (orele 9,30 ;
11.45 ; 14 : 18.30 ; 19 ; 21,15), 

BLESTEMUL RUBINULUI NE
GRU

rulează la înfrățirea (orele 10 ;
15,30 ; 17 45 ; 20).

(Urmare din pag. I)

Sub privirile concesive ale 
profesorilor și ale părinți
lor uneori, asemenea elevi 
plecați \n excursii sau in 
tabere calcă flagrant re
gulamentul școlar. Deși re
gulamentul interzice elevi
lor consumul de băuturi 
alcoolice și fumatul, la ca
bane și la restaurantele 
unde iau masa, am intîl- 
nit elevi care iși permit, 
cu aprobarea tacită a în
soțitorilor lor — profesori, 
să consume băuturi alcoo
lice — uneori nu numai 
bere, ci chiar băuturi mai 
tari, care zice-se ar fi re
confortante. , La Brașov in 
ziua de 28 mai a.c. antre
norul echipei de volei prof. 
Oprea de la liceul „Al. I. 
Cuza" din Focșani îndem
na pe una din eleve să 
„guste" puțin coniac sau 
rom din paharul aflat în 
fața lui, ca să-și alunge 
„melancolia". Același pro- 
fesor-antrenor permitea 
elevelor să facă glume de 
prost gust cu persoanele 
străine care intrau in lacto- 
barul unde serveau masa. 
M-am întrebat atunci și 
mă întreb și astăzi: la Foc
sani nu s-a găsit nici o pro
fesoară de educație fizică 
care să antreneze echipa 
de fete, profesorul Oprea 
urmind a se ocupa de o 
echipă de băieți ? Se uită 
oare că elevul rămîne tot 
elev în excursie ca și in 
timpul școlii, în tabără, pe 
stradă, la spectacole, in re
lațiile lui de fiecare clipă

inima nebuna nebuna de 
LEGAT...

rulează la Buzești (orele 15,30;
18)

UN DOLAR GĂURIT
rulează la Dacia (orele 8:
16.30 . 18,45 ; 21); Progresul io- 
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;
17.36 20); Tomis (orele 9 :
15.45 . 18.15).

OBSESIA
Rulează la Unirea (orele 15.30: 
18)

CE NOAPTE, BĂIEȚI
rulează Ia 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 î 20.30).

STUDIU DESPRE FEMEI
rulează la Giulești (orele 15,30; 

cu oamenii din jurul său ?
Am văztit cu ocazia unei 

excursii la -Brașov, un grup 
de elevi din clasele V-V1I 
de la una din școlile din 
Galați. Toți in uniforme, 
cu pantaloni scurți bleuma
rin și cu cămăși albe, cu
rate, mergînd organizat sub 
conducerea profesorilor. Iți 
era drag să-i privești. De 
curind am văzut un grup 
de elevi in Cișmigiu, bind 
apă de la izvorul dinspre 
Știrbei-Vodă. Mi-a trebuit 
mult timp să mă lămuresc

că erau elevii unei școli 
veniți in excursie la Bucu
rești. Lăsau mai degrabă 
impresia unei adunături 
pestrițe de tineri nesupra- 
veghiați.

S-ar putea ca unora uni
forma de elev să li se pară 
supărătoare, incomodă în 
excursie. Dar o cămașă sau 
o bluză albă, un pantalon 
sau o fustă bleumarin, gris 
sau chiar albastră sînt ele
gante, și potrivite în excur
sie dau o notă de curățenie 
și ordine, atrag plăcut pri
virile și admirația.

Departe de mine gîndul 
de a susține că este nece
sară in excursii și în tabere

18 ; 20.30) : Arta (orele 9 : 11 13: 
13 ; 15 45 ; 18,15).

FREDDY LOVEȘTE TU ÎNTÎI 
rulează Ia Cotroceni (orele 
15 30 . 18 : 20.30).

VICONTELE PLĂTEȘTE PO
LIȚA

rulează la Volga (orele 9;
15.30 ; 18 ; 20.30) : Miorița zo

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
. rutează la Munca (orele 15 :
17.30 ; 20).

JENIA. JENICIKA ȘI KATIUȘA 
rulează la Flacăra (orele 15.30: 
18 , 20.30).

BOMBA DE LA ORA 10 ȘI JQ 
rulează, la Vitan (orele 15.30 ; 
18; 20,15).

NEBUNUL DIN LABORATO
RUL NR. 4

rulează la Floreasca (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30). 
Viitorul (orele 15.30 : 18 : 20,30).

EL DORADO
rulează la Pacea orele : 15,30 ; 
18 ; 20,30).

0 scurtă anchetă 

și două concluzii

Inițiem o scurtă anchetă 
printre spectatorii adoles
cenți ai cinematografelor 
ploieștene. ÎNTREBĂRI : 
^,De ce mergeți la cinema ? 
Ce gen de filme preferați ? 
Vizionați filme în grup, cu 
clasa sau școala ?“

Transcriem cîteva răs
punsuri reprezentative : 
„Mă duc să mă distrez. îmi 
plac filmele „tari", cu bă
tăi și „Fantomas“. Școala 
ne duce la filme cu desene 
animate, pentru copii. 
(CREȚU C., 13 ani ; analog 
răspunde și OLARU G.» 11 
ani).

’„Urmăresc arta regizoru
lui și actorilor. Doresc 
filme cu „conținut", filme 
istorice. La școală ni se dau 
bilete la filme proaste" (P. 
NIȚU cl. X.; MARIANA 
G. cl. XI).

„Intrăm cînd n-avem ce 
face. Ne plac filmele cu 
aventuri și femei frumoase 
ca „Angelica" (ALEXE S., 
14 ani și BONDRILÂ PE
TRE, ci. VII).

„Mă duc să văd ceva 
bun și nou. Vizionez, în 
primul rînd, filmele româ
nești" (V. POPOVICI, 
muncitor, 18 ani).

rigiditatea, disciplina ca
zonă. Disciplina este totuși 
necesară, ordinea și buna 
cuviință sînt condiții ele
mentare pentru reușita ex
cursiei, dar și.'de compor
tare civilizată; bunul simț 
în ținuta vestimentară, o 
dovadă a educației primite 
in școală și în familie.

Cadrele didactice nu pot 
să uite că excursia nu este 
numai un prilej de destin
dere, de reconfortare fizică 
și intelectuală, ci o metodă 
didactică de instruire și 
educare sub toate aspecte
le, de cunoaștere a elevilor 
și de'frînare a pornirilor 
lor juvenile. Profesorul 
nu-și poate pierde calitatea 
lui de educator nici in ex
cursii sau in tabere. Inti
mitatea prea mare, indife
rența, comoditatea sînt dă
unătoare muncii de instrui
re și educare a tineretului. 
Concesiile făcute în afara 
școlii greu se pot evita în 
clasă. Prestigiul educatoru
lui rțu se obține prin abdi
care de la îndatoririle lui 
profesionale și etice, iar in 
excursii și în tabere pro
fesorii au multe îndatoriri 
și multă răspundere morală 
uneori, chiar materială.

Sîntem în plină desfășu
rare a excursiilor școlare. 
Profesorii și elevii le pot 
valorifica deplin in scopul 
reconfortării, îmbogățirii 
minții și spiritului. Cu con
diția să nu le transforme 
în ocazii de a sfida morala, 
bunul simț și obligațiile 
elementare ale omului civi
lizat.

iiiivi/nm
• 10,09 — TV. pentru specia

liști. Ciclul „Medicină" 
(reluare).

• 17,30 — TV. pentru elevi. 
Consultații la limba româ
nă — gramatică clasa a 
VIII-a. Prezintă prof. 

G. Glondescu.
• 18,20 — Buletinul circula

ției rutiere.
e 18,30 — Curs de limba spa

niolă — reluarea lecției a 
2-a.

• 19,30 — Telejurnalul de
seară.

• 19,50 — Buletin meteoro
logic. Publicitate.

B 20,00 — Actualitatea în agri
cultură. Tehnica și agro
tehnica în acțiune.

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

gheața subțire" (seria a 
II-a) — producție a stu
diourilor sovietice.

• 23,00 — Telejurnalul de
noapte.

• 23,15 — închiderea emisiu
nii.

Se desprind unele învăță
minte :

1. în unele școli continuă 
practica de distribuire a 
biletelor nevandabile la 
filme proaste. Dispoziția 
„Interzis copiilor sub 16 
ani“ este încălcată, în sco
pul rotunjirii încasărilor.

2. Pentru întreprinderea 
cinematografică interjude
țeană, tineretul nu consti
tuie încă un public distinct, 
căruia să i se ofere filme 
adecvate și săli speciale. în 
felul acesta se „reușește"

Subredactiile
transmit

ca atenția tinerilor să fie 
nefiresc canalizată spre 
filme superficiale. Atenție, 
deci, la psihologia vîrstei : 
să n-o ignorăm, dar nici să 
nu subordonăm țeluri im
portante ale educației prin 
substituirea unor necesități 
imediate, minore.

PETRE DUMITRIU

' „Alchimistul" 
din Mimiu

Nicoiae Mihai din Plo
iești, str. Mimiului nr. 8., 
nu este chimist. Se pricepe 
totuși la fapte penale și 
anume acelea de a vinde. COKNELIU GORANESCU

O CĂSA TORIE.
STîL „WESTERN"

(Urmare din pag. 1}

tit ușa, înadins ca să mă su
pere !u

în luna septembrie 1967, 
Ana Asproiu iși reclamă soțul • 
miliției Ploiești și-l scoate din 
apartament. Fiica sa răsuflă 
ușurată. Dar nu pentru multă 
vreme, deoarece după apro
ximativ 3 luni mama ei, re
venind la bunele sentimente 
pentru soț și „uitînd1* de sufe
rințele fiicei îl readuce pe 
Vasile Asproiu acasă. Ea sus
ține că a fost obligată de către 
miliție să-și reprimească soțul 
intrucit acesta avea dreptul 
sâ locuiască în apartamen
tul ei.

Faptele care urmează ne 
arată în ce măsură putem 
crede afirmațiile Anei As
proiu.

Reîntors in strada Romană. 
Vasile Asproiu iși reia drep
turile de „tată** Cum iși e- 
xercita el aceste drepturi, re
iese din declarațiile vecinilor 
și ale fetei. Cităm din decla
rația Ștefaniei: „De foarte 
multe ori am fost nevoi
tă să stau nopți întregi 
pe afară pînă venea mama 
de la serviciu, deoarece 
soțul ei venea noaptea beat 
și îmi încuia ușa". Veci
nii au intervenit in repe
tate rînduri pentru a o salva 
pe Ștefania din mîinile ^tată
lui'*. Să notăm că un astfel 
de tratament era aplicat unei 
fetițe de 16 ani care este bol
navă de reumatism cardiac, 
după cum reiese din foaia de 
observație nr. 2857 din 3 fe
bruarie 1967, emisă de Spita
lul de copii din Ploiești. 
Toate acestea se intimplau 
sub ochii răbdători ai mamei 
preocupate de „fericirea** ei 
personală!

Mama Ștefaniei cunoștea 
mobilul comportării inumane 
a soțului față de fiica ei. Dar 
cum a acționat ea in această 
situație ? S-a hotărit încă 
o dată, cu inima împietrită la 
suferințele fetei s-o sacrifice 
de dragul „virtuosului** ei 
soț. 

ca fiind din aur, verighete 
din metal, confecționate de 
el. Așa a procedat cu Ma- 
tache N. Nicolae, căruia ir« 
luat 600 lei pentru două 
vepghete din bronz. Lui 
Yșleș Vilmos i-a vîndut o 
verighetă cu 100 lei în 
oborul Ploiești, apoi a dis
părut. Cînd au văzut că 
verighetele au început să 
se înegrească, cei păcăliți, 
și-au dat seama de înșelă
ciune și au pornit să-l 
caute pe alchimist". Le 
dăm adresa sa î 2 ani în-

chisoare corecjională, timp 
în care meditează la for
mula transformării bron
zului în aur.

Duminică sportivă 

la Uliești
Locuitorii comunei Uli

ești, județul Dîmbovița, au , 
avut recent oaspeți din 
Corbii Mari, Petrești, Pun
tea de Greci, Vișina, Valea 
Mare, Găiești și Jugureni. 
Invitației comitetului ro- 
munai U.T.C i-au răspuns 
astfel peste 200 de tineri 
sportivi (nesocotind supor
terii) care au petrecut aici 
o reconfortantă duminică,

In vacanța de iarna a anu
lui 1967 ea a încredințat-^ 
Unei mătuși, din Rm. Sărat, 
care se angajează imediat 
căsătorească, oferindu-i și mi
rele : tinărul Poroian Valeriu 
din cartierul. Zidari. Ulterior 
Ștefania a declarat că „nu am 
vrut să mă căsătoresc cu eL 
dar am fost silită de îmvre- 
jurări**. Care au fost aceste 
împrejurări ? Cea mai impor
tantă a fost prezența lui Vasile 
Asproiu la Rm. Sărat care 
văzind in căsătoria fetei pri
lejul de a scăpa de ea. face 
totul pentru a urgenta per
fectarea „afacerii**. El promite 
lui Porojan că-i va da fetea o 
garnitură de mobilă, convinge 
pe medici să-și dea avizuL ob
ține eliberarea unor certifi
cate fictive de analiza singe- 
fui și „Da**-ul răsună la Con
siliul popular din Rm. Sărat.

Curind dună căsătorie, Po
rojan și mătușa ii fac Ște- 
faniei zile fripte: scandaluri, 
pretenții la zestre etc. In 
plus, află că soțul are o con
cubină și un copil. Nemai- 
putî.nd suporta această situație 
umilitoare, Ștefania se întoarce 
la Ploiești. Aici. Fekete Emil 
refuză s-o primească, ma- 
nifestindu-și astfel „sentimen
tele paterne**. In urma inter
venției organelor de miliție, 
familia Asproiu se învoiește 
să o primească pe Ștefania 
acasă. Dar în ce scop ? Ca s-o 
prezinte tînărului (în vîrstă 
de 30 de ani) Preda Andrei, 
din comuna Șirna, care se 
obligă să dea familiei suma 
de 3 000 lei.
JFirește că Ștefania refuză 

să încheie acest tirg: ca ur
mare este alungată din casă. 
Veginii, respectiv familiile Go- 
lupcic și Ungureanu o ajută, 
oferindu-i hrană, adăpost și 
ocrotirea de care nu se poate 
bucura în familia ei.

Dramaticele intîmplări trăite 
de către tînără Ștefania Fe
kete condamnă pe toți cei 
care au obligat-o. Intr-un fel 
sau altul, la o viață nedemnă, 
toți cei care au călcat în pi
cioare sufletul ei, provocîndu-i 

Merită amintit turneul de 
fotbal organizat cu acee: 
prilej, turneu ciștigal de 
echipa satului. Puntea de 
Gijeci. In finală, ea a cist:- 
gat meciul t*u echipa din 
Vișina la un scor sever de 
4-ț-O.

;în fruntea turneului de 
volei și handbal s-au »- 
tuăt sportivii din Corbii 
Mari, în timp ce echipa 
„Tîrțărul dinamovist", cu
noscută pe plan județean, a 
demonstrat cu convingere 
cît de plăcute sînt luptele— 
greco-romane.

desfășurarea acțiunilor 
sportive în ansamblu a fă
cut o bună impresie săte
nilor, demonstrind, cu mij
loace eficiente și variate, 
cît de plăcute pot fi dumi
nicile la sate.

VLAD MIHAIL

Un ceas ghinionist
Dancu Grafilâ din Plo

iești, ‘ str. Prelungirea 
Domnișori nr. 158i l-a vă
zut pe colegul său de 
rnuncă, Tacho Aurel, de la 
Uzina mecanică Cimpina, 
adormit in vestiarul uzinei. 
Pentru a-i „veni in ajutor*4 
să înjeleagă mai bine folo
sirea timpului de muncă, 
i-a desfăcut ceasul de la 
mini ascunzindu-1 într-o 
ladă cu pămînt și rumeguș. 
Tache a tras o sperietură... 
pe cinste, iar Dancu a pri
mit 6 luni închisoare pen. 
tru furt- 

răni care ar putea fi nevin
decabile. In lumea noastră, 
care oferă tinerilor putința de 
a visa și de a crea, intr-un 
cuvînt de a trăi, o tînără 
intră în viață maltratată, in
sultată, căsătorită cu forța; 
se încearcă exploatarea per
soanei ei fizice, in scopul de 
a stoarce bani. Refuzul dictat 
de personalitatea ei jignită 
este primit cu injurii cum
plite și aruncarea pe drumuri. 
Legea și autoritatea tutelară 
trebuie, in sfîrșit, să intervină 
energic, fără menajamente.

Imagine din Olănești

MIHAI STOIAN

(VERSIUNE PRESCURTATA)
REZUMAT

MOLDOVA Anul 1911 Haiducul Pantellmon e urmărit de 
Jandarmi rurali, de polițiști șl agențl secreți venit! tocmai de la 
București. Paralel cu toți aceștia — insă evident cu alt acop - 
iși conținu* cercetările și reporterul pe care ..Dimineața" l-a 
trimis pe urmele haiducului: N D Cocea Dup* Îndelungi 
eăutirl, reporterul a izbutit I Totuși multi pun la tndoial* au
tenticitatea Interviului Care-l adevărul ? El va teși I* lumini. 
c*ci Pantellmon a fost capturat...

AV. CONST. 1. *UGH1U : Cînd Pantelimon a ieșit din închi
soare șl s-a ridicat către o viată nouă și cinstită, dumneavoastră 
1-ati împiedicat. Venise la Botoșani un trimis al domnului Miile, 
ea să-1 ia portar pe toată viața Ia „Adevărul", dar domnul 
procuror general, în loc să-1 lase după achitarea de acolo, I-a 
luat d-sa ca să-1 tină pentru toată viața în arestul preventiv. Ca 
apărător al lui Pantelimon. domnilor jurați, nu voi face apăra
rea lui. Eu voi acuza societatea care l-a urmărit pururea și nu 
numai că nu l-a lăsat să facă dovada, piin număr de cinstea sa. 
prin muncă, dar I-a împiedicat sl să muncească
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ULTIMUL CUVÎNT AL ACUZATULUI
PANTELIMON : Recunosc ca am făcut mari greșeli și multe 

păcate. Recunosc că nij sînt vrednic de atîta muncă și dezinte
res cu care m-au apărat domnii avocați. Vă rog, domnilor jurați, 
dați-mi libertatea ! Destul am suferit 1 De 20 de ani n-am avut 
o clipă de liniște ! Vă jur pe cruce că voi deveni cinstit. Mă voi 
pune sub supravegherea unui om de inimă șj voi munci zi și 
noapte ca să-mi cîștig existența 183).

Ora 18. Curtea se retrage pentru deliberare.
VERDICTUL

Ora 19,30. Curgea reintră. Primul jurat, Constantin Motoc 
aduce răspunsul juraților pentru toate faptele care i se impută 
lui Pantelimon (și celor cinci tovarăși ai săi) :

— NEVINOVAT! ,M).
După care, Curtea pronunță :
— ACHITAREA lui Pantelimon și a celorlalți cinci inculpați. 
Pantelimon este numaidecît pus în libertate.

PANTELIMON LA BUCUREȘTI
Achitat la 10 octombrie 1914, Pantelimon coboară pe peronul 

Gării de Nord in ziua de 12 octombrie 1914. E îmbrăcat într-un 
suman lung de dimie, cu o pălărie vînătorească verde163). în pi
cioare, opinci prinse cu jambiere verzi — port de pădurar. Nu
mai pușca îi lipsește.

REPORTERUL: Ei. Toadere, cum te simți în orașul ăsta 
mare ?

PANTELIMON (zîmbind) : Apoi, pînă m-oi deprinde, că eu la 
București n-am mai fost. Da'cum o fi, numai bine că s-a în
durat Maica Domnului de m-a scos din beznă. Acum, domnul 
Miile mi-a spus că o să-mi dea ceva să muncesc, că văd că 
aveți fabrică mare pe aici, sute de oameni, mașini multe, mi-oi 
face și eu un rost. C-atîta doresc eu acuma : să muncesc cu 
palmele mele și să mă dea lumea uitării.

REPORTERUL : Dar dacă nu ți-o plăcea la oraș ?
PANTELIMON : Apoi așa e, te deprinzi cam greu dacă toată 

viața ai stat la țară. Apoi parcă-i altfel, e mai frumos acolo, mă
car că nu-s case așa de mari și e aerul mai curat. Dar oi căuta să 
mă deprind ; iar dacă n-oi putea...

REPORTERUL : Dar pe la „Mitocul lui Bălan", pe la „Mun
tele lui Petru-Vodă", pe la „Grași" nu te mai abați ?

PANTELIMON (zîmbind din nou și clătinînd din cap) : De 
asta să nu poarte nimeni grijă. Ce-o fost, o fost. Acum s-a is-
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prăvit. Toate-s pînă la o vreme. Acum, dacă, nu se mai țin ju
decătorii și jandarmii de mine, dacă am unde-mi agonisi o pli
ne, la ce m-aș mai duce în codru, să trăiesc iarăși viața aia de 
lup gonit de toți ?

1967
DUPĂ 50 DE ANI

(EPILOG)
Fișa lui Pantelimon (întocmită de mine), așa cum apare în 

deschiderea acestei cărți, nu reprezintă — realmente — un sim
plu procedeu care să capteze — brutal — interesul cititorului. La 
ora întocmirii fișei, cam atîta știa și autorul.

Important însă nu este faptul că nu cunoșteam exact numele 
tatălui și nici că mai credem (deducție după lectura presei) că 
numele familiilor a căror reabilitare era in joc, după o jumă
tate de secol, ar fi Pantelimon, sau că încă nu aflasem, cu 
precizie, data nașterii lui. Si totuși, amănuntele erau esențiăle 
pentru reușita reconstituirii.

A urmat în etape : citirea (în continuare) a ziarelor vremii — 
consultarea arhivelor (de tot felul) — căutarea mărturiilor 
(martori direcți, oculari și sentimentali, ai existenței lui Pante
limon). Evident, faza cea mai importantă e ultima, căci ea m-a 
dus la o descriere capitală ; unii eroi ai faptelor consumate în
tre anii 1911—1914 (și mai apoi) trăiesc încă.

Comuna Răucești (locul de baștină al lui Pantelimon) își păs
trează numele. Distanta de la Tg. Neamț : 9 km — dintre care 
7 km parcurși cu autobuzul D.R.T.A., restul 2 km per pedes. 
Dacă ai noroc de-o ocazie — auto-stop — economisești timp și 
energie. în autocamionul pe care l-am oprit, mi se pun obișnui
tele întrebări (care țin mai mult de curiozitate, decît de poli
tețe) : „De unde sînteți ?" „Cu treburi ?“ etc. Dau explicațiile 
de rigoare, cit mai corecte, ba îl și arăt șoferului <și însoțitoru
lui său) două fotografii de-ale lui Pantelimon, într-adins aduse 
cu mine ca să stimulez memoria localnicilor și, recunosc, sen
timentele (biet truc reportericesc) celor care l-au cunoscut mai 
îndeaproape. Șoferul și însoțitorul sînt tineri, originari chiar 
din Răucești, așa că :

— Mergeți la nevastă-sa, acum e Blaga, că s-a recăsătorit. A 
avut și-un copil, băiat, adoptiv, cu care-a venit femeia la el, 
din altă căsătorie.

(O paranteză : după ce am găsit în „Dimineața" iM) descrierea 
vizitei lui Pantelimon la redacția „Adevărului0 și „Dimineții")

- 159 -

am încercat să descopăr publicate, alte știri despre el. N-am mai 
găsit nimic, nicăieri absolut nimic. Am căutat apoi arhiva „Di- 

V nAdevărului", insă n-am reușit să dau de urma
și iaia-ma deci plecat — Ia locul sâu de naștere — într-un fc-l 
cu mumie goale. Anii cararau urmat „stabilirii" lui Pantelimon 
la București (1914—....) sînt, pentru mine, totalmente obscuri Cît 
a stat in Capitală ? Poralar la palatul „Dimineții" 1 Cînd s-a 
reîntors — daca sa reîntors — acasă ; întrebări fără răspuns.

,K) Avocatul Mighiu prezintă Curții două copii legalizate do
vedind ca pentru un furt de care era doar bănuit. Pantelimon 
fusese condamnat la un an ș{ jumătate închisoare, iar apoi, con- 
testindu-și hotărîrea, același judecător care-l condamnase ÎI 
achit* (ilaritate în sală),

•“) BErOKTEr.UL : Cuvintele lui Pantelimon au un efect 
zdrobitor asupra publicului. Pe obrajii unora dintre jurați se 
văd lacrimi.

1M) REPORTERUL t Verdictul e primit cu entuziasm de către 
asistentă și în sală se aud strigăte : „Trăiască curtea cu jurați !"

145> „Care r>y-i șade rău — se precizează în inseruparea respec
tivă — Viata de celulă si-a lăsat urme pe chipul trudit al lui 
Pantelimon. Numai privirea inteligentă și scljnitonre l-a rămas 
tot atît. de ageră ca în zilele cînd scruta potecile codrilor înțesate 
de jandarmi și poterași" (,,Dim.“. 13 oct. 1914).

1M)13 oct. 1914.
'•’) In localul fostelqr ziare „Adevărul- și „Dimineața" este as

tăzi „întreprinderea poligrafică „Luceafărul". Aici mi s-a spus 
că arhiva s-ar fi despărțit in două : a) redacția — care-a mers la 
actualul ziar „România liberă4 ; b) tipografia — Ia secțiunea fi
nanciară a Sfatului popular al raionului Grivița Roșie. Am con
tinuat intervenția pe firul: la Sfatul popular rni s-a comunicat 
că n-au documente de la „Dimineață" decît de la 1940 înainte, că 
o parte din vechea arhivă ar fi eșuat, pe undeva, într-un pod de 
întreprindere poligrafică (fără precizarea ei), iar altă parte ar fi 
ajuns tocmai.pe la Rm. Vîlcea (de ce?). Așadar, mi-a fost lite
ralmente imposibil să aflu pînă in momentul acest» al investiga
ției, cit a stat — salariat — Pantelimon în București. Iar fantul 
că Pantelimon fusese căsătorit (pînă în 1914 știam cu siguranță 
că . rămăsese burlac) mă anunța că sînt pe cale de-a descoperi 
noi date privind existența lui ulterioară, do riupâ venirea în 
București. Dezvăluiri poate nespectaculoase. dar fundamentale 
pentru completarea imaginii lui Pantelimon. și-a faptelor sale. ,
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• SPORT a SPORT »

ÎNCEPÎND DE ASTĂZI. LA BAZINUL OBOR,
CAMPIONATELE REPUBLICANE DE ÎNOT ALE 

ȘCOLILOR SPORTIVE

OPERATIVITATE
RAȚIONALIZĂRII

EDIJIA

Un număr de peste 300 de 
tineri înotători, eievi ai șco
lilor sportive din Arad, Cluj. 
Oradea, Timișoara, Reșița, 
Toplița. școlile sportive nr. 1 
și nr. 2 din București, iau 
ștartul în cea mai importan
tă competiție a lor : cea dd a 
Vil-a ediție a campionatelor 
republicane de înot Trei 
sînt categoriile acestei ani
mate întreceri : 11—12 ani, 
13—14 ani și peste 15 ani. Lo
cul de desfășurare : bazinul

MERIDIAN SP@IR.TiV
PORTUGLESA LA AL 
TREILEA MECI EGAL

Ieri, pe stadionul „Republi
cii", în fața a 16 000 de spec
tatori, fotbaliștii brazilieni au 
obținut un nou meei egal: 2—2 
în compania campioanei țării 
noastre, Steaua. Jucătorii români 
au condus cu 2—1, prin golurile 
înscrise de Voinea, dar replica 
adversarilor nu s-a lăsat aștep
tată. Aceștia au făcut un joc 
exact, la rezultat și, în consecin
ță, după obținerea egalării, în

PRONOSTICUL ZIARULUI 
NOSTRU PENTRU

concursul pronosport nr. 30

Etapa din 28 iuUe I9C8

1. S.U.T. Galați — Otelul
Galati 2

2. Aneora Galati — Unirea
Focșani 1

3. C.S.M. Sibiu — A.S.A. Si
biu X

4. C.S.M. Re,iu — C.F.R. A-
rad X

5. C.F.K. Timisoara — U.M.
Timișoara 1

6. Metalul S. Mare — Mine
ral B. M. 2

7. Victoria Caret — Unlo S.
Mare 1

». Olimpia Oradea — Meta
lul Aind 1

9. Soda O. Mure, — C.F.R. 
Cluj 1

t». Unirea Dej — Ind. »lr- 
mei X

11. Metalul Tir». — Electro
nica Obor X

12. Rapid C.F. Buc. — T.U.G.
Buc. 1

13. Electrcpniere Cva
Victoria Tg. Jln 1

CONTINUĂRI» CONTINUĂRI • CONTINUĂRI
Soluționarea 

unei probleme 
sociale majore 
țări ale lumii — ne spune ar
hitectul NicotaeNedelescu.

Măsurile recente luate de 
conducerea partidului și statu
lui nostru pentru realizarea 
unor construcții mai ieftine ne 
vor permite să rezolvăm în
tr-o perioadă mai scurtă una 
din problemele sociale de 
maximă importanță — pro
blema locuințelor.

Cu totul îmbucurător este 
pentru noi faptul că, ața cum 
s-a anunțat, în anii 1969— 
1970 vor fi realizate din fon
durile statului circa 180 000— 
200 000 de locuințe noi, dublîn- 
du-se numărul prevăzut inițial 
pentru această perioadă.

Acest fapt vine să demon
streze importantele eforturi pe 
care le face statul nostru pen
tru îmbunătățirea condițiilor 
de locuit ale unei tot mai mari 
părți a populației, contribuind 
la creșterea continuă a nive
lului do trai.

— în institutul dumnea
voastră au fost elaborate 
de-acum proiecte pentru ase
menea tipuri de locuințe ?

— Problema ne preocupă de 
cîtva timp. Vă pot anunța de 
pildă, că in strada Amurgului 
am început construcția experi
mentală a unor asemenea lo
cuințe.

— Șl cînd vor fi gata aceste 
construcții experimentale ?

— Cel mai tîrziu pînă la 1 
octombrie a.c.

— Cîte etaje vor avea blocu
rile?

— Parter, plus patru nivele.
— Vreți să-mi dați cîteva 

detalii tehnlco-economice asu
pra diverselor categorii de a- 
partarnente pe care le con- 
struiți ?

— Prima categorie este iden
tică apartamentelor cu 2 ca
mere construite pînă în pre
zent. Cestul unui asemenea a- 
partament va fi de 50 0Q0— 
60 000 lei. Categoria a doua va 
avea același confort ca Și ca
tegoria I in privința băii și 
bucătăriei. Suprafața locuinței 
va fi doar cu 4—6 mp mai 
mică. Costul unui asemenea 
apartament va fi de 40 000— 
45 090 de lei. în celelalte două 
categorii, spațiu! rămîne a- 
ce’.ași, diferențierile fiind sub 
raportul gradului de confort.

— gi la cît se va ridica cos
tat lor ?

— La respectiv 30 000— 
35 000 lei și 20 009—25 000 lei.

— Sistemul de încălzire ?
— Toate tipurile vor_fi do

tate cu încălzire centrală.

A VII-A

Obor al Școlii sportive nr. 2 
București.

Pentru iubitorii acestui 
sport, ca și pentru aceia care 
vor să-i vadă la lucru pe cei 
ce mîine vor fi performerii 
natației românești, dăm pro
gramul celor 3 zile de între
ceri : vineri. 26 iulie, după 
amiază, sîmbătă 27 iulie toa
tă ziua și duminică 28 iulie 
dimineața. începînd de la o- 
rele 10.

repriza secundă, s-au apărat 
supranumeric menținînd reaulta- 
tul.
• FLACĂRA olimpici ee va 

arde in timpnl Jocurilor de la 
Ciudad de Mexico va fi inso(ită 
in călătoria sa spre America de 
un descendent dircot a! iui 
Cristofor Columb. Acesta se nu
mește Cristobal Colon Y Carva
jal și este fiul cel mai mare al 
ducelui de Verague. După cum 
se știe, flacăra olimpică va urma 
drumul străbătut de Cristofor 
Columb cînd a fost descoperită 
America.

• ÎN TURNEUL final al cam
pionatului mondial studențesc 
de șah s-au disputat întâlnirile 
din rundele a 5-a și a 6-a. Echi
pa României a pierdut cu 1,5— 
2,5 meciul cu U.R.S.S. și a în
vins cu 2,5—1,5 reprezentativa 
Islandei., Alte rezultate : Bulga
ria—Iugoslavia 2,5—1.5 ; U.R.S.S. 
—Cehoslovacia 2,5—1,5 ; Bulga
ria—Danemarca 3,5—0,5. în cla
samentul provizoriu conduce 
U.R.S.S. cu 17,5 puncte. Echipa 
României cu 11 puncte, ocupă lo
cul șase.
• S-A ÎNCHEIAT turneul in

ternațional feminin de șah de la 
Sofia. Pe primul loc s-au clasat, 
Ia egalitate. Gertrude Baumstaric 
(România) și Iovanovici (Iugo
slavia) cu cîte 9 puncte fiecare, 
din 11 posibile. Reprezentanta 
României a realizat o perfor
manță lăudabilă, în compania 
unor șahisfe valoroase. Locul 
trei a fost ocupat de Asenova 
(Bulgaria) cu 8 puncte, iar locul 
patru a revenit cehoslovacei 
Eretova cu 6,5 puncte.

• REFERITOR la meciul din
tre echipa restului lumii și re
prezentativa Braziliei, Federația 
internațională de fotbal a propus 
data de 6 noiembrie 1968. întîl- 
nirea va avea loc la Rio de Ja
neiro, cu prilejul împlinirii a 
10 ani de cînd formația brazilia
nă a eîstigat prima oară Cupa 
Juleg Rimei.

Desigur există încă posibi
lități de diminuare a prețului 
de cost pe baza experienței pe 
care o acumulăm. îndeosebi ia 
apartamentele de categoriile a 
H-a ți a IH-a.

— Cîte apartamente expe
rimentale veți construi in stra
da Amurgului ?

— 90. Am început însă zilele 
acestea împreună cu organele 
Consiliului Municipal Bucu
rești să depistăm rezervele de 
terenuri neconstruite, si vom 
face in foarte scurt timp de- 
tallările de sistematizare pe 
fiecare zonă de teren in parte.

In același timp în Institutul 
nostru în toate sectoarele de 
proiectare se studiază secțiuni 
de apartamente și sisteme de 
ansamblare pentru toate tipu
rile de locuințe ieftine.

— îmi puteți spune cîte lo
cuințe noi vor fi construite în 
București în anii următori ?

— Prevederile au fost de 
15 000 Acum se vor mări la 
23 000—25 000.

— Mi-ați vorbit despre a- 
partamente ieftine. Aș vrea 
să-mi spuneți cîteva cuvinte 
despre garsoniere, despre lo
cuințele destinate în special ti
nerilor.

— In studiile noastre pentru 
noile tipuri ieftine am acordat 
o deosebită atenție și acestor 
categorii de locuințe. Am ela
borat, de pildă, proiecte pentru 
apartamente de o singură ca
meră corespunzătoare fiecă
ruia dintre cele patru tipuri de 
apartamente de care v-am 
vorbit. Ele vor fi excelente 
pentru tinerii căsătoriți fără 
copii sau pentru bătrîni.

— La ce preț se vor. ridica 
asemenea apartamente ?

—, Cu totul aproximativ vă 
pot-spune 18 000—20 000 lei. 
Există, de asemenea, in studiu 
construcția unor garsoniere cu 
suprafața locuibilă de circa 11 
mp avind însă servicii comune. 
Costul unei asemenea garso
niere nu va putea depăși 60 
la sută din ultimul tip de a- 
partamente despre care v-am 
vorbit.

Condiție 
a emulației 
creatoare

în anul 1967 s-a luat eu un 
an mai devreme — măsura de a 
se majora salariile mici din toate 
ramurile de activitate, asigurîn- 
du-șș creșterea salariului tarifar 
minim la 700 lei lunar și trecerea 
peste un milion de salariați în ca
tegorii de salarizare mai ridicate.

Ux^imnarea de către partid și 
guvern a modului, cum se face 
repartizarea fondurilor destinate
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Pentru cine iubește muntele — 
Sinaia este un loc de refugiu 
rîvnit cu aceeași nostalgie de 
fiecare dată. Poate pentru că 
serile acestui orășel sînt cople
șitor de tăcute, cu miros de ră
șină și de brad, cu aer curat și 
tare. Poate pentru că nervii 
ccfnplicați ai omului modern 
cer liniște sau poate pentru că 
peisajul ți se oferă de fiecare 
dată într-o nouă ipostază.

Am vizitat orașul cu puțin 
timp în ui'mă. Am întîlnit aici 
un număr neobișnuit de mare de 
tineri la odihnă. Dar, vai. de 
cîteva zile plouă încontinuu. Și 
totuși ce se poate face pe o ase
menea vreme ? O vizită la casa 
de cultură mă pune în legătură 
cu multi tineri. Aici aflu că is
toria Cazinoului n-a fost dintre 
cele mai fericite. Casă de cul
tură pînă în 1963, sala de mar
moră devine apoi restaurant pa
tronat de I.H.R. Acum, se în
cearcă parcă recuperarea timpu
lui pierdut. Multe dovedesc a- 
ceasta.

Pictorul Take Popescu, în
drumătorul cercului de artă 
plastică, ține neapărat să ne a- 
rate lucrările entuziaștilor mem
bri ai cercului. Sînt de admi
rat lucrări nu numai ale local
nicilor. dar și ale tinerilor ve- 
niți la odihnă din țară și de pes-r 
te hotare. O inițiativă bună si 
gîndesc că cel care a avut-o me
rită laude

Dar sala propriuzisă de spec
tacole, singura din oraș ? O sală 
de circa 500 de locuri, confor
tabilă. cu o arhitectură dintre 
cele mai reușite, nu este folosită 
la capacitatea și pentru scopul 
în care a fost creată.

— Sinaia a început să fie oco
lită de teatrele aflate în turneu, 
ne spune regizorul casei de cul
tură. Balconul de multă vreme 
fisurat, nu mai prezintă încre
dere. Sala e lipsită astfel de 
cele 130 de locuri ale balconu
lui. Și de aici : spectacolele nu 
mai rentează.

Balconul poate fi însă conso
lidat. Puțin interes și mai multă 
răspundere din partea gospoda
rilor orașului și ai județului ar 
rezolva problema. Sala de spec
tacole nu este însă singurul ne
caz al celor din Sinaia. A de
venit de multa vreme acută 
problema spațiului pentru mul
tilaterala activitate a Casei de 
cultură, pentru antrenarea unui 

premierii personalului tehnic-ad- 
ministrativ și de specialitate se 
înscrie in aria preocupărilor 
partidului nostru, constituind o 
dovadă tn plus a importanței de 
care se bucură problema stimu
lării continue a tuturor salaria- 
țdor in creșterea substanțială a 
volumului producției materiale, 
productivității muncii ți, deci, a 
venitului național

Noile măsuri preconizate în șe
dința Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. și a Consiliului de 
Miniștri din 23 iulie ax. constituie 
o nouă treaptă pe scara succese
lor noastre viitoare, Le apre
ciez ca masuri de o deplină e- 
chitate socială, ca mijloace de 
perfecționare continuă a siste
mului de retribuire a oamenilor 
muncii din toate ramurile eco
nomiei naționale. în prezent, pre
mierea personalului tehnic-ad- 
ministrativ se face pe baza unui 
regulament de premiere în care 
se prevede, distinct, diferenție
rea premiilor corpului tehnico- 
ingineresc (care pot ajunge pînă 
la 50 la suta) de cele ale func
ționarilor care, oricum, nu pu
teau depăși 30 la sută din sa
lariul tarifar realizat Prin noile 
măsuri va fi eliminata această 
discrepanță în aprecierea efortu
rilor fiecărui salariat la realiza
rea sarcinilor de plan. Mai mult, 
în cadrul aceleiași categorii da 
salariați — economiști, de pildă, 
există un decalaj pronunțat în a- 
tribuirea premiilor: în timp ce 
cadrele din serviciile funcționale 
sînt premiate cu sume ce nu pot 
depăși 30 la sută din salariu, cela 
din secțiile direct productiva 
beneficiau de 50 Ia sută. Dacă 
mai adăugăm și faptul că un 
salariat (aparținînd categoriei 
„tehnic-ingineresc") putea, la un 
salariu de 2 000 de lei, să pri
mească un premiu în valoare de 
1 000 lei, un alt salariat, din a- 
ceeași grupă și avînd același sa
lariu. primea doar 300 lei. 
Ceea ce, evident, nu poate să 
producă emulația necesară, nu 
asigura o retribuire care sa co
respundă efortului fiecărui lu
crător din aparatul tehnico-ad- 
ministrativ în procesul de pro
ducție.

Temeiul 
atcvismelor 
spirituale
seamă să si constate nemijlo
cit că este înconjurat de unii 
tineri, ba chiar de cel mai a- 
propiat coleg, de un coleg per
fid, arogant. Insensibil, viciat 
de prejudecățile generate de 
rangul social, de excesul ma
terial al părinților.

Pe bună dreptate tânărul ce 

număr cît mai mare de tineri 
în activități interesante. I.H.R.- 
ul, același I.H.R. care transfor
mase minunata sală de marmoră 
a cazinoului în restaurant, ocu
pă acum cealaltă jumătate a clă
dirii — adică partea de jos și un 
număr respectabil de încăperi 
de la etaj transformate în bucă
tărie. depozite de veselă sau ca
mere de locuit. în locul sălii 
fostului cerc de balet am văzut 
teancuri de farfurii și scaune 
răsturnate. Sălile unde funcțio
nau cercurile de muzică instru
mentală, sculptură, pictură, au 

lÎNĂlĂ 
cu și fără 
regrete

fost transformate în locuințe 
particulare. Și. ca și cînd toate 
acestea nu.ar fi suficiente, sala 
de sport — mîndria de altădată 
a Cazînouluț — compartimen
tată sub stăpînirea I.H.R., ser
vește acum drept depozit.

Ne gîndim că lucrurile nu se 
vor menține așa la nesfirșit. Este 
imposibil ca o autoritate de bun 
gust să nu redea Cazinoul admi
rabilelor și educativelor sale în
trebuințări ori cît de grea ar fi 
strădania pentru înfăptuirea a- 
cestui deziderat.

Am stat de vorbă în acele zile 
eu tineri. Cum se simt Ia odih
nă ? Ce posibilități de destin
dere au ? Binențeles. marea ma
joritate a sufragiilor le-au în
trunit excursiile organizate zil
nic de Casa de cultură si foarte 
rar de O.N.T.

Aceasta în privința celor ve- 
niți la odihnă. Dar am întîlnit 

solicită sprijinul specialiștilor, 
ai colegilor, al opiniei publice 
in ansamblu, spre a se putea 
aeslusi De sine, spre a înțe
lege adecvat gravitatea faptelor 
ce-i afectează echilibrul sufle
tesc se sim*e minmt, jignit, con
trariat, Intr-adevăr purtarea co
legului său, ca*si a altor exem
plare similare, este incredibil 
ae grosolană, de nedreaptă. Ea 
reflectă o mentalitate nocivă 
pentru sănătatea morală a ori
cărui colectiv, dar mai cu sea
mă a celui încă in formare, a 
colectivității școlare.

Noi cei mai virsmici putem 
desluși iară echivoc rădăcinile 
răului ce nea amenință încă 
cemaitatea. încrederea in oa
meni. in triumful adevărului si 
in forțele proprii, căci întreba
rea chinuitoare pentru sensibi
litatea morală a ti pârului nos
tru de azi a constituit leitroo- 
tivul copilăriei si al tinereții, 
cauza unui zbucium sufletesc 
fără liman, sensul absolut tragic 
al existentei noastre.

Care fiu de țăran sărac, de 
muncitor, de modest slujbaș n-a 
fost oare umilit si sfidat, ne
dreptățit si maltrata: de dom
nișori galanți, de filfizoni. de 
secături cu rang, descendente 
din părinți si neamuri influen
te. cu locuri rezervate nu nu
mai In scara socială. în viață 
pretutindeni, dar si în cimitire ? 
Care dintre noi. cei mai vârst
nici nu poartă oare în suflet a- 
mintirea rănilor și stigmatelor 
unui dureros trecut ale unei 
tinereți fără tinerețe, ale unei 
vieți vidate de sens și bucu
rie, de năzuințe si împliniri prin 
acțiunea implacabilă a moralei 
banului T

Si toate acestea s-au întîm- 
plat de mult într-un trecut șl 
într-o lume de tristă aducere 
aminte. Acum trăim, muncim, 
ne făurim relații și idealuri a- 
șezate pe noi temeiuri sociale 
și morale călăuziți consecvent 
și ferm de radical alte criterii 
și principii.

Atunci, cum de a încolțit oare 
în sufletul tînăruluj nostru 
îndoiala, nedumerirea, chinui
toarea întrebare : „De ee n-am 
fost invitat?" la care aș
teaptă cu siguranță din 
partea noastră — colegi, prie
teni, părinți, educatori un răs
puns convingător și onest. în
temeiat pe realități, pe expe
riența. de viață și discernămîn- 
tul etic al fiecăruia dintre noi. 
Deci, să nu ne lăsăm antrenați 
de ipoteze și prezumptii ima
ginare, ci să reconsiderăm mai 
întâi faptele relatate. Tînărul 
nostru, ca multi alti tineri, tră
iește, muncește și se realizează 
în condiții modeste. El este so
ciabil. sensibil la solicitările co
legiale, dornic să lege priete
nii trainice, sincere, bazate pe 
afinități spirituale, pe năzuințe 
comune. Deși nu ne-o spune, e 
de presupus că îl caracterizează 
setea de a cunoaște, dorința de 
a-și înfrumuseța si forma per
sonalitatea morală, de a deveni 
un om și un caracter integru. 
Colegul său ale cărui manifes
tări observate la timp îl con
trariază — ba. sigur că îl mîh- 
nesc adînc — reflectă un alt 
mod de viată, in consecință si 
o altă mentalitate. Răsfățul ma

aici șl localnici. Mese întregi e- 
rau ocupate de muncitorii de la 
Uzina mecanică. Știam vag că 
uzina avea odată un club și 
m-am mirat de aceea de pre
zența în număr mare a acestora 
aici. De ce ? Clubul uzinei exis- 
stă mai mult cu numele.

„Deși avem sală de spectacole, 
filmele aduse nu sînt interesan
te, echipa de teatru joacă foarte 
rar și mereu aceeași piesă. Re
numitele „joi ale tineretului" nu 
s-au mai ținut de multă vreme... 
duminicile cu dans sînt slab or
ganizate", îmi spune PIUȚĂ 
TRAIAN.

„Brigada de agitație vine cu 
lucruri vechi. Dintr-un spirit 
critic prea „dezvoltat" progra
mul ei vizează de multe ori 
muncitorii plecați în armată, 
sau chiar plecați din uzină" — 
intervine în discuție DAVID 
NICOLAE.

„Excursiile organizate de Casa 
de cultură au în vedere numai 
pe cei venîți la odihnă... Nu a- 
vem unde face sport. Aici există 
o singură masă de tenis unde 
joacă tot numai cei venîți la o- 
dihnă. La clubul nostru nu au 
voie să joace popice decît cei din 
echipă, ne mărturisește DOGA- 
RU NICOLAE.

în jur se adunaseră mulți ti
neri, discuția a devenit foarte 
agitata ; fiecare avea ceva de 
spus.

...A început să se construiască 
un ștrand și, nu se știe de ce. 
lucrurile au rămas în faza iniți
ală... nu avem decît un singur 
cinematograf... nu avem săli și 
terenuri de sport...

Părerile tinerilor. Dar ale di
rectorului clubului uzinei ? Mi se 
întind dosare, bibliorafturi, refe
rate. în toate găsești o activitate 
interesantă... Exemple ? O confe
rință despre „Calculul indicelui 
de utilizare a capacității de pro
ducție...", „Dezbateri privind u- 
tâlizarea intensivă și extensivă a 
mașinilor unelte", etc etc.

...Străbătând singura stradă 
principală a perlei Carpaților 
am socotit că gîndesc greșit a- 
cei care cred că frumusețea na
turală a piesajului ar putea cum
va recompensa lipsa unei preo
cupări adevărate, inteligente 
pentru satisfacerea unor necesi
tăți spirituale ale tinerilor.

SABINA CARAUȘU

terial, ținuta sa vestimentară în 
pas cu ultimul strigăt al mo
dei, manierele elaborate după 
codul vieții de salon, confortul 
ultramodern al vieții de familie, 
anturajul său preocupat de au
tomobilism și de aventură — 
toate acestea și poate și alte 
trăsături ale modului său de 
viață i-au viciat cu siguranță 
personalitatea, concepțiile des
pre lume, despre oameni și re
lațiile lor. Asemenea mentalități 
esențial diferite, ce reflecta si
tuații concrete de viață nu pot 
constitui temeiul unor afinități 
spirituale.

Apropierea dintre colega ce 
ne preocupă n-a fost bazată pe 
convingeri și aspirații comune, 
ci pe interese circumstanțiale, 
pe mobiluri și motivații inte
rioare care inevitabil au și sub- 
minat-o.

Adevărata și marea prietenie, 
dar si relațiile colegiale se dez
voltă — știm bine — pe teme
iuri autentice, implică încredere 
totală, stimă reciprocă, capaci
tate sinceră de dăruire, afini
tăți adinei. în relația dintre cei 
doi colegi se înțelege că toc
mai acestea au lipsit Falsele 
sentimente colegiale s-au trans
forma: — împrejurarea în sine 
are mai puțină semnificație — 
în tensiuni lăuntrice si stări 
conflictuale, ce vor deveni în 
timp resentimente sau com
plexe. Geneza lor trebuie cău
tată în sfera unor factori de 
natură psihologică si nu numai 
psihologică, ci etică si sociolo
gică.

Din păcate, viata iacă ne mai 
demonstrează chiar si în con
textul nostru social, că acolo 
unde, dintr-un motiv sau altul, 
recidivează modul burghez de 
existență, renaște din propria 
ei cenușă însăși mentalitatea și 
educația burgheză. Cel ce și-a 
putut ignora și astfel ofensa 
chiar și în clipele sale de bucu
rie pe un coleg apropiat, sin
cer, modest și dezinteresat nu 
poate fi considerat un insensi
bil, un neghiob nativ, ci vic
tima unei asemenea educații și 
mentalități retrograde. Ca el 
mai sînt încă și alții ce se în
trețin și se amăgesc cu iluzia” 
că sînt și valoroși pe motivul 
că părinții lor au anumite pozi
ții în ierarhia socială, că le sa
tisfac toate capriciile, că îi 
inițiază prematur într-o viață 
de risipă și de minciună, că le 
tolerează fanteziile și aventurile 
absurde. Să sperăm însă că o- 
pinia publică nu-i va mai to
lera.

Este mai mult decît regreta
bil și dureros că în ciuda stră
daniilor colective și oneste, ce 
au reînnoit și înnobilat adînc 
conștiința morală a oamenilor, 
în unele familii stăruie încă 
izul florilor de mucegai ale 
moralei banului, ale relațiilor 
mitice de tip subiectivist, pe 
terenul cărora se dezvoltă vicii 
și atavisme spirituale. Ele nu 
sînt tare ale eredității, ci ale 
vieții și educației antisociale.,. 
Purtătorii lor dăunează tuturor 
și nu folosesc nimănui.

Ei sînt ființe aparent vii căci 
„a nu fi de folos nimănui în
seamnă — cum se exprimă Goe
the — a fi mort printre cei 
vii".

(Urmare din pag. I)

Raționalizarea transportului 
intern, pîrghie importantă în op
timizarea rezultatelor în produc
ție, presupune tocmai înlăturarea 
deplasării pieselor, semifabrica
telor sau produselor, manual sau 
cu cărucioare improvizate, evi
tarea suprapunerii sau intersec
tării fluxurilor de produse cu cele 
de materiale, ale celor de semi
fabricate cu fluxurile umane, 
Intr-o producție modernă, știin
țifică, transportul intern nu 
poate fi ignorat, el dînd un ca
racter organizat pe întregul cir
cuit, de la aprovizionarea tehni- 
co-materială pînă la desfacerea 
producției.

în funcție* de vechimea sau 
gradul de dezvoltare al unei în
treprinderi, de specificul pro
ducției, de amplasarea locurilor 
de muncă și a secțiilor de fa
bricație, de greutatea și gabari
tele reperelor, de distanțe și po
sibilități, transportul intern se 
pretează a fi mecanizat sau auto
matizat. Desigur că mecanizarea, 
ca primă fază poate fi avută în 
vedere acolo unde condițiile con- 

ț crete ale elementelor enumerate 
mai sus sînt limitate. Este totuși 
o soluție care în nici uri caz nu 
poate fi neglijată, ea rezolvînd 
o serie de solicitări de ordin fi
zic din partea muncitorilor, pre- 
luîndu-le. Fără îndoială că a- 
colo unde este posibil, dar mai 
ales la noile obiective industriale 
ce se construiesc, studiile tehni- 
co-economice nu trebuie să o- 
mită mecanizarea și automatiza
rea transportului intern.

în ultima vreme, din ce în ce 
mai insistent întreprinderile acor
dă acestei probleme rolul real pe 
care îl reclamă, raționalizarea 
transporturilor reprezerjtînd O 
latură distinctă a preocupărilor 
grupelor de organizare științifi
că a producției și a muncii. Poa
te cel mai ilustrativ în acest sens 
este exemplul cîtorVa unități in
dustriale. La Uzina de autoca
mioane, numai prin reorganiza
rea tehnico-economică a secției 
șasiu. unde s-au intr^us 14 
transportoare suspendate, gradul 
de mecanizare a transporturilor 
a crescut la 98 la sută, iar cei 
25 manipulanți de materiale ră
mași disponibili au putut fi re- 
distribuiți în alte sectoare pro
ductive. Realizarea, care contri
buie la mărirea substanțială a 
capacităților de producție și 1a 
creșterea neîntreruptă a pro
ductivității muncii, este merito
rie și pentru faptul că ea a fost 
realizată pe seama autoutilărîi și 
a îmbunătățirii constructive și 
tehnologice. Un alt exemplu de 
la „Bulmentiil*4. Aici s-a meca
nizat deja transportul rulmenților 
de la recepție la conservare și 
ambalare prin transfer pe bandă. 
Este în curs de realizare automa
tizarea transportului interoperațîi 
la secția tratament rectificare- 
montai (T.R.M.) lucrările fiind 
tntr-un stadiu destul de avansat. 
La uzina „Tractorul* o largă a- 
plicare a cunoscut și cunoaște 
reorganizarea transportului in
tern al materialelor și pieselor. 
De fapt într-o unitate industrială 
de talia acesteia cu complexita

tea producției ei, cu asemenea 
distanțe foarte mari între locu
rile de muncă și între secțiile de 
producție n-ar putea fi yorba de 
o producție organizată fără a a- 
vea un sistem de transporturi 
interne bine pus la punct.

Am enumerat cîteva exemple 
edificatoare pentru posibilitățile 
existente în sectorul organizării 
transporturilor, ilustrativ pentru 
locul care îl ocupă în multe în
treprinderi. în mod surprinzător, 
nu pretutindeni se acordă atenție 
rezolvării acestei importante pro
bleme. Să ne oprim la un exem
plu tot din orașul Brașov. La 
„Dezrobirea", s-au întocmit pa
tru studii privind unele mecani
zări ale procesului de producție 
și ale transportului intern, care 
trebuiau să fie date în funcțiune 
la 1 ianuarie 1968. Ele n-au fost 
însă rezolvate nici pînă în pre
zent. Nu este vorba cumva aici 
de ignorarea cu bună știință, de 
amînarea pe plan secundar a u- 
nei probleme aparent neimpor
tantă ?

întreprinderile cu realizări evi
dente pe linia raționalizării trans
porturilor interne și în special 
cele din municipiul Brașov scot 
în evidență cîteva elemente de 
mare însemnătate care vin să 
caracterizeze și să consolideze a- 
cest deziderat al producției mo
derne, să confirme cît de nece
sară este soluționarea problemei 
în sine.

Este vorba în primul rînd de 
faptul că pentru prima dată
producția se ridică de la sol, 
materialele, reperele și produse
le fiind suspendate. De aici deri
vă și un alt factor esențial; o- 
mul — elementul viu al produc
ției — are o ținută dreaptă, ver
ticală în producție, el ne mai 
stînd aplecat pentru a-și lua ma
terialele ?i piesele de pe sol și a 
le pune pe mașină. Mai mult, 
este de reținut diminuarea, une
ori chiar eliminarea efortului fi
zic ce trebuia sa-1 depună mun

INFORMAȚII,
• JOI DUPâ-AMIAZA a pă

răsit Capitala delegația econo
mică venezueleană condusă de 
dr. Râul Nass, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

în timpul vizitei, membrii de
legației Republicii Venezuela au 
avut întrevederi si au dus tra
tative cu personalități ale vieții 
economice românești. în urma 
acestora a rezultat că există po
sibilități reale sî perspective de 
dezvoltare a schimburilor co
merciale și a cooperării econo
mice si tehnico-știintifîce între 
cele două țări. îndeosebi în do
meniul petrolier, minier, meta
lurgic și agricol. La încheierea 
tratativelor, care s-au desfășu
rat într-o atmosferă cordială, a 
fost semnat un comunicat co
mun.

¥
Cu prilejul prezentei în ‘tara 

noastră a delegației economice 
venezuelene. însărcinatul cu a- 
faceri ad-interim al acestei țări 
la București. Leon Rafael Mo
rales. a oferit un cocteil. 

citorul pentru ridicarea și pune
rea pe mașină a pieselor de pre
lucrat, pentru „împingerea" aces
tora spre următoarele faze de 
prelucrare. El nu se mai depla
sează pentru a-și procura piesele, 
iar după prelucrare să le ducă 
următoarei faze, căpătând astfel 
stabilitate la locul său de muncă. 
Întrucît piesele vin singure pen
tru prelucrare într-o ordine bine 
stabilită, succesivă se elimină „și 
drumurile de „du-te-vino“ între 
diferitele faze ale procesului de 
producție, ridicînd Ia valori su
perioare coeficientul de utilizare 
a timpului de lucru. Se realizea
ză totodată o aprovizionare teh- 
nico-materială ritmică a locurilor 
de muncă cu implicații directe și 
eficiente asupra ritmicității pro
ducției. Aceasta este posibil în 
primul rînd pentru că acum sînt 
constituite adevărate depozite do 
materiale, semifabricate și pro
duse finite în „mișcare" ceea co 
duce la eliberarea unora din 
suprafețe care pot căpătă altă 
destinație în scop productiv. A- 
ceste elemente au creat și cree
ază posibilitatea organizării ști
ințifice a locurilor de muncă, a 
secțiilor de producție și a în
tregii întreprinderi industriale.

Organizarea și raționalizarea 
transporturilor interne se profi
lează ca o parte componentă a 
organizării superioare a produc
ției, un mijloc important și efici
ent de ridicare a nivelului tehnio 
și economic al întreprinderii, de 
folosire completă și complexă a 
capacităților de producție.

Astăzi cînd se pune un accent 
deosebit pe construirea de între
prinderi mari, modeme, cu un 
înalt grad de mecanizare și au
tomatizare a producției, nu poa
te fi în nici un fel minimalizată 
problema transporturilor interne 
care are influență hotărîtoare a- 
supra productivității muncii și 
în final asupra eficienței econo
mice a întregii activități de pro
ducție.

Au participat Gheorghe Bă- 
dulescu. vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri. Dumitru 
Bejan, prijn-adjunct al minis
trului comerțului exterior. Mi
hai Marin, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, membri 
ai conducerii unor ministere e- 
conomice si instituții centrale.

DELEGAȚIA .tineretului 
sovietic care va participa la 
Festivalul mondial al tinere
tului și studenților, condusă 
de tovarășul Evgheni Tiajee- 
nikov. prim-seeretar al C.C. 
al U.T.C.L., a trecut miercuri 
prin țara noastră în drum 
spre Sofia.

în gara Mogoșoaia. oaspeții 
au fost salutați ele tovarășul 
Ion Iliescu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pen
tru problemele tineretului.

(Azerpres)
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Tensiunea
din Bolivia

IN ORAȘUL
FESTIVALULUI

(Urmare din pag. I)

timp încearcă să se familiari
zeze și cu bucătăria bulgă
rească. Au mai sosit și alte 
delegații. Le-am întâlnit în 
autobuzele care săgetau bu
levardele pline de verdeață.

Africanii, în pitorești vest
minte, polarizează atenția tre
cătorilor, dau autografe, zîm- 
besc obiectivelor fotografice.

Pe străzile Sofiei întinerită, 
insigna Festivalului te întîm- 
pină pe clădiri, în troleibuze 
și în vitrinele magazinelor. 
Pregătirile — cele din ceasul 
final, continuă într-un ritm 
intens.

Călătoria
unui

simbol
(Urmare* din pag. I) 

retului întregii țări și al organi
zației județene Bihor a U.T.C., 
purtătoarea primului schimb al 
Ștafetei, pe teritoriul românesc.

După intonarea imnului tine
retului,- oaspeții laolaltă^ cu fe
tele și băieții noștri s-au prins 
în tradiționala Periniță româ
nească. Caravana formată din 
numeroase mașini și motociclete 
purtînd fiecare banderole și fa
nioane tricolore, a început să 
străbată sutele de kilometri ai 
traseului împodobit sărbătorește.

Pe întregul parcurs, pînă Ia 
Sibiu, unde a avut loc prima 
escală, caravana a fost întîmpi- 
nată de mii de 
țărani, elevi și 
ținut să salute 
mesaj simbolic 
solidarității.

Etapa următoare, Sibiu-Bucu- 
rești, urmează a fi străbătută în 
cursul zilei de astăzi, după care 
mîine, caravana va poposi la Ru
se în R. P. Bulgaria, pentru a 
preda flacăra solilor tineretului 
țării gazdă a celei de a IX-a e- 
diții a Festivalului mondial al 
tineretului și studenților.

tineri muncitori, 
studenți care au 
cu bucurie acest 
al prieteniei și

Plenara C. C
al P. C. Bulgar

l'N DEZBATERE PROBLEMELE 
DEZVOLTĂRII SISTEMULUI 

DE CONDUCERE
La 24 iulie s-au deschis la 

Sofia lucrările Plenarei C.C. 
al P.C. Bulgar. Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, a prezentat un raport 
„Cu privire la direcțiile prin
cipale ale dezvoltării continue 
a sistemului de conducere în 
Bulgaria". In raport se arată 
că una din trăsăturile carac
teristice ale dezvoltării sociale 
de după plenara din aprilie 
1956 a C.C. al P.C. Bulgar, o 
constituie tendința partidului 
de a perfecționa continuu sis
temul de conducere a con
strucției socialismului. Apli
carea cu consecvență a prin
cipiului noului sistem de con
ducere a economiei naționale 
constituie factorul cheie în 
crearea unor puternice stimu
lente economice, în- desfășu
rarea revoluției tehnico-știin- 
țifice în toate domeniile vieții.

Etapa actuală, se arată în ra
port, face necesară trecerea 
la perfecționarea continuă a 
conducerii de stat. Astfel, în 
sistemul Adunării Naționale 
este necesar să ia ființă un Or
gan eficient, capabil să rezol
ve acele probleme pe care 
Adunarea Națională nu poate 
să le soluționeze nemijlocit 
într-o anumită perioadă. Un 
asemenea organ poate fi Con
siliul de Stat, care trebuie să 
aibă funcții executive direc
toare în principalele probleme 
ale conducerii țării.

Pe Stadionul Vasil Levski 
se „repetă" deschiderea Fes
tivalului.

La Centrul de Presă, insta
lat în clădirea Universității, 
am găsit totuși o atmosferă 
surprinzător de calmă. Un 
număr special al^Buletinului 
se află în curs de imprimare 
și pînă duminică, ziua cînd 
acest Buletin va deveni co
tidian, colegii noștri și-au 
mai acordat clipe de răgaz. 
Deocamdată, ziariștii își în
scriu numele pe fișele de 
acreditare, se instalează într- 
un modem hotel care Ie va 
servi drept sediu, și firește, 
încearcă să descopere faptele 
cele mai concludente în le
gătură cu Festivalul. Exami
nează lista participanților, o- 
rientarea lor politică, după 
cum reflectează și la absențe
le de pe coloana festivaliști- 
lor.

Directorul Centrului, bine
voitor, ne-a oferit o colecție 
de buletine mai noi și mai 
vechi. Le-am răsfoit: descriu 
pregătirile din țara gazdă și 
relatează la timpul viitor des
pre evenimente la care potri
vit informațiilor oficiale vor 
participa peste 14.000 de ti
neri din 142 de țări.

„Orășelul universitar de la 
km 4“ își schimbă fizionomia. 
Aici vor fi găzduite mai 
multe delegații, printre care 
și cea românăj Căminul stu
dențesc în care vor locui ti
nerii noștri, e o clădire ma
sivă cu mai multe etaje. Un 
grup de decoratori și tehnici
eni amenajează interioarele 
— fotografii și panouri ne 
readuc în ambianța familiară 
a Bucureștilor, în incandes
cența cetății oțelului de la 
Hunedoara sau pe plaja fier
binte de la Mamaia. Vineri 
după amiază, delegația tine
retului din Republica Socia
listă România se va afla la 
Sofia. Coloana de autobuze 
va ajunge în capitala bulga
ră către orele înserării, după 
cîteva sute de kilometri stră
bătuți prin țara prietenă.

O japoneză slăbuță caută 
un tovarăș român/ „Tinerii ja
ponezi doresc să cunoască 
România4* — avea să explice 
ea. Delegația română a fost 
solicitată de pe acum să-și 
programeze întâlniri cu re
prezentanți ai multor organi
zații de tineret. Există un viu 
interes față de tineretul ro
mân, față de România socia
listă, fapt care se exprimă și 
în aceste solicitări.

Pentru 26 iulie e prevăzută 
ședința Comitetului Interna
țional de Pregătire, prilej pen
tru un examen de sinteză al 
activității de pînă acum des
fășurate în vederea Festiva
lului.

La a patra zi de la declara
rea stării de asediu în Bolivia, 
tensiunea din această țară 
continuă să se agraveze.

In ciuda aplicării măsurilor 
de stare excepțională, inclu- 
zînd masive raiduri poliție
nești, arestări și deportări ale 
fruntașilor opoziției, noi ma
nifestații antiguvernamentale 
au fost semnalate în capi
tală și în alte centre urbane.

Răspunzind chemării lansate 
de Federația națională a stu
denților bolivieni, studenții 
din La Paz au ocupat Univer
sitatea, care este in prezent 
înconjurată de detașamente 
ale poliției. Un număr de 14 
din cei 42 de deputați acuzați 
de a fi stimulat demonstrațiile 
antiguvernamentale au fost 
trimiși sub pază militară in 
lagărul de concentrare Madidi. 
Surse de presă informează că 
numărul persoanelor arestate 
in La Paz se ridică la peste 
400. Continuă cu intensitate 
sporită represiunile împotriva 
liderilor opoziționiști din 
„Partidul național revoluțio
nar de stînga", „Mișcarea na
țională revoluționară" și „Fa
langa boliviana". O nouă în
cercare din partea unui grup 
de demonstranți de a ocupa 
postul de radio din Cochabam
ba a fost împiedicată de poli
ție și armată. Anterior acest 
pgst de radio fusese ocupat 
de un grup de persoane înar
mate.

Sensul gestului

Un purtător de cuvint al 
guvernului chilian a anunțat 
că fostul ministru de interne 
al Boliviei, Antonio Arguedas, 
și fratele său, Jaime, au cerut 
și au primit azil politic in 
Chile.

Fostul ministru de interne 
bolivian s-a refugiat săptămi- 
na trecută in Chile, după ce 
a fost acuzat de autoritățile 
de la Bogota că este răspunză
tor de scoaterea din țară a 
unei fotocopii a jurnalului de 
campanie al lui Ernesto „che* 
Guevara.
'Intr-o cuvintare rostită 

miercuri la Havana. primul 
ministru al Cubei, Fidel Cas
tro, a declarat că „datorită lui 
Antonio Arguedas fotocopiile 
jurnalului lui Guevara au pu
tut ajunge în Cuba". Premie
rul cuban a precizat că fostul 
ministru de interne al Bolivi
ei a făcut acest gest „cu totul 
dezinteresat", determinat de 
dezacordul său față de regi
mul militar care tiranizează 
Bolivia și indignat de faptul 
că actualii conducători bolivi
eni au ordonat asasinarea lui 
Guevara după capturarea 
acestuia.

BOMBARDIERE 
ÎMPOTRIVA 

PATRIOȚILOR 
SUD-RHODESIENI

IN URMA INTENSIFICĂ
RII acțiunilor partizanilor în 
Valea Fluviului Zambezi, auto
ritățile rasiste de la Salisbury 
au lansat în luptă avioane de 
bombardament — anunță agen
ția Reuter. în felul acesta, au 
fost dezmințite afirmațiile mi
nistrului de interne din guver
nul lui Ian Smith potrivit căro
ra acțiunile patrioților africani 
ar fi de o mică amploare.

în Comitetul

La Geneva au continuat 
lucrările Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare. în 
cursul ședinței de joi, reprezen
tantul Statelor Unite, William 
Foster, a făcut propunerea ca 
țările nenucleare să beneficieze 
de serviciile puterilor nucleare 
pentru folosirea energiei atomi
ce în scopuri pașnice prin inter
mediul Agenției Internaționale- 
pentru Energia Atomică 
(A.I.E.A.), deși articolul 5 al 
tratatului de neproliferare pre
vede obținerea unor asemenea 
servicii pe baza unor acorduri 
bilaterale.

Cu tot valul des al 
discreției ce-1 încon
joară, procesul ide dez
voltare a unei puterni
ce industrii de arma
ment greu în Republi
ca Sud-Africană a de
venit de notorietate 
publică. Date dispara
te publicate în presa 
americană și britanică 
ne indicau în primele 
luni ale acestui an cre
area Ia Kempton Park, 
aproape de Johannes
burg, a unei mari uzi
ne aeronautice. Con
strucția uzinei în ches
tiune a fost concesio
nată concernului ame
rican Atlas Aircraft 
Corporation. Uzina, 
care va intra foarte cu- 
rînd în funcțiune, va 
produce avioane de 
luptă și bombardament 
„Macchi 326“ adop
tate în țările N.A.T.O. 
încă în cursul acestui 
an, forțele aeriene sud- 
africane vor primi pri
mul lot de 150 „Ma- 
cchi" Acest tip de a- 
vion rapid și modern 
va fi urmat, în scurt 
timp, de avioane pur
tătoare de rachete fa
bricate de uzina de la 
Kempton în colaborare 
cu un nou „institut 
tehnic pentru proiecta
rea rachetelor", insta
lat în apropiere de 
Pretoria.

Știri recente din ca-

pitala sud-africană, a- 
testă că guvernul Ver
woerd se grăbește să 
organizeze producția 
unui alt gen de arma
ment greu. Luînd cu- 
vîntul Ia Port Elisa
beth, generalul Hipm- 
stra, comandantul șef 
al forțelor armate sud- 
africane a anunțat că 
în curirrf „R.S.A. va fi 
în măsură să constru-

P.C. din Cehoslovacia
PRAGA 25 (Agerpres . —

Presa din Cehoslovacia infor
mează că, pe adresa redacțiilor 
ziarelor continuă să sosească nu
meroase scrisori și rezoluții adre
sate Prezidiului C.C. al P.C.C. 
sau personal tovarășului Alexan
der Dubcek, în care cetățenii, 
colectivele de oameni ai muncii 
din întreaga țară își exprimă spri
jinul față de politica internă a 
conducerii de partid și de stat, 
și față de poziția adoptată in le- 

‘găturâ cu scrisoarea celor cină 
partide -comuniste și muncitorești 
participante la fatiinirea de la 
Varșovia.

„Impulsul de a se pocni pe 
noua cale a fost dat de către 
P. C. din Cehoslovacia și prin a- 
ceasta partidul și-a cîștigat a- 
deriunea și sprijinul nostru de
plin44 — se spune în scrisoarea 
salariaților de la . 
„Hidroproiekt"’ din Bratislava. 
„Vrezn să trâim ca cetățeni li
beri și in mod hber ne pro
nunțăm pentru alianța cu cele
lalte țâri socialiste. Ne dâzn sca
ma că prietenia și ahanța noas
tră cu Uniunea Sovietică este 
deosebit de necesară pentru Ce
hoslovacia, însă această prietenie 
va fi și mai puternică dacă va 
fi bazată pe o absolută egalitate. 
Sperăm că prietenii noștri din 
țările socialiste frățești ne x-dr în
țelege și vor recunoaște dreptul 
nostru de a hotărî singuri în 
treburile noastre-*, se spune în 
scrisoare.

„Comuniștii se bucură în pre
zent de sprijinul tuturor cetățe
nilor — scriu muncitorii uzinelor 
chimice din Zăluzi. Este vorba 
de un sprijin și o încredere sin
ceră, cinstită, cîștigată de poli
tica promovată astăzi de noua 
conducere, întnitotul corespunză
toare intereselor noastre*4 — re
levă scrisoarea.

în scrisoarea Consiliului cultu
ral din regiunea Olomouc se sub
liniază : ..Sir.tem de părere că 
niciodată, de la zilele tragice ale 
Miinchenului, poporul nostru n-a 
fost atît de unit și n-a stat cu 
atîta fermitate alături de condu
cerea sa ca acum. . Sîntem în 
mod ferm de partea conducerii 
P.C.C., îi acordăm tot sprijinul 
în efortul de a asigura condiții 
pentru dezvoltarea continuă a 
socialismului în țara noastră, de 
a menține și întări alianța cu 
celelalte țări socialiste și de a
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apăra în același timp dreptul 
popoarelor noastre de a fi sin
gure stapîne în țara lor și de 
a-și hotărî singure soarta".

Rezoluția celor aproape 8 000 
de muncitori de la uzinele 
„Tatra*4 din Koprivnice relevă, 
printre altele: „Sprijinim efortu
rile forțelor progresiste din Ce
hoslovacia în frunte cu A. Dub- 
cek. Sprijinim pe deplin și res
pectăm dezvoltarea relațiilor 
bune, prietenești cu statele so
cialiste frățești, cu condiția fun
damentală de a se discuta de 
la egal la egal, respectîndu-se 
întrutotul suveranitatea noastră 
de stat".

PRAGA 25 (Ageipres) — După 
cum anunță agenția C.T.K., la 
Praga a avut loc ședința Comi
siei politice pentru pregătirea 
Congresului al XTV-lea extraor
dinar al P.C.Q, aleasă la ple
nara din mai a C.C. a P.C.C.

Comisia, prezidată de Al. Dub- 
cek. prim-secretar al C.C. al 
P.C-C, a discutat materialele 
pregătite pentru Congresul al 
XlV-tea extraordinar de către 
difeate comisii de lucru: analiza 
acth-itățâ partidului și evoluției 
scoetâțu fa perioada care a tre
cut de ia Congresul al XIH-lea ; 
sarrâfle principale ale partidu
lui in perioada următoare și pro
iectul noului statut al P.C.C.

Textul definitiv al documente
lor, care vor fi supuse discuției 
membrilor de partid și vor fi 
propuse deiegaplor la Congres, 
va fi elaborat pini la următoarea 
ședință a Conriri-4 poHtice, con
vocată pentru începutul lunii 
august.

ISU DEI TESORO
ASTĂZI SE SĂRBĂTOREȘTE A XV-A ANIVERSARE

A INSURECȚIEI NAȚIONALE CUBANEZE

VIETNAMUL DE SUD : Un 
grup de tinere din detașa
mentele forțelor patriotice 
salutind t> nouă victorie do- 
bîndită împotriva interven- 
ționiștilor americani, într-o 

regiune recent eliberată

Presiune
crescîndă

la Saigon
Agențiile de presă relatează 

că in ultimele 24 de ore au 
continuat luptele între forțele 
patriotice și trupele america- 
no-saigoneze în mai multe 
regiuni din Vietnamul de sud.

In același timp, 
exercitată de forțele 
tice sud-vietnameze 
Saigonului este in 
creștere. Numeroase 
ale patrioților care 
să pătrundă în oraș au fost 
semnalate miercuri seara în 
suburbiile Saioonului. Pentru 
a le opri înaintarea au inter
venit citeva unități ale trupe
lor saigoneze și artileria ame
ricană. Luptele s-au desfășurat 
la o distanță de aproximativ 
10 km de suburbia Saigonului, 
Cholon.

presiunea 
patrio- 
asupra 

continuă 
grupuri 

încercau .

Majoritatea americanilor con
sideră că amestecul militar al 
S.U.A. în Vietnam „nu poate fi 
justificat din punct de vedere 
moral și nu servește intereselor 
securității naționale", a declarat 
senatorul Eugene Mc. Carthy 
pretendent la postul de preșe
dinte al S.U~A„ într-o cuvintare 
rostită la Washington.

Ședința guvernului

R.S. Cehoslovace
I

’»

Puțini oameni au fericirea 
să călătorească,' maturi, pe 
potecile de vis ale copilăriei, 
să parcurgă aevea drumuri și 
peisaje ale unor aventuri in
trate în legendă, Cîți din cei 
ce au citit cartea Iui Ste
venson „Comoara din insulă11, 
au bănuit că această insulă 
exista, că pirați adevărați au 
ascuns în ea comori adevă
rate, că exotismul ei îndepăr
tat poate fi identificat unde
va, pe harta globului ?

Am norocul să mă număr 
printre cei ce au pus picio
rul pe această insulă, o insulă 
mică, înconjurată de valurile 
verzi ale Mării Caraibilor. 
Este INSULA PINILOR, pe
tec de pămînt cubanez, des
părțit de marea insulă a An- 
tilelor printr-un braț de apă 
de cîteva zeci de mile.

Astăzi insula comorii nu 
mai există decît în paginile 
cărții și în amintirile noastre; 
există, în schimb, aici, unul 
din punctele incandescente 
ale Cubei, un epicentru al 
romantismului revoluționar, 
pentru că Insula Pinilor e nu
mită azi ISLA DE LA JU- 
VENTUD — Insula Tineretu
lui. Mii și mii de adolescenți 
și tineri au debarcat pe pla
jele ei superbe, au pătruns pe 
pămînturile ei aride, s-au 
bronzat sub soarele, sub vîn- 
turile ei puternice.

Străbat în lung și-n lat a- 
ceastă insuliță, pe drumuri de 
curîiyl asfaltate, printre plan
tații de pini abia înverziți și 
încerc pentru prima oară sen
zația ciudată că mă aflu în 
mijlocul unei naturi constru
ite la scară redusă, un fel de 
„machetă" geologică a insu- 
lei-mame: Cuba. Dealurile 
sînt abia niște coline, vegeta
ția e pitică, rîurile — firișoa
re de apă. Unde sînt acei 
splendizi și trufași „palmas 
reales** (palmieri regali) nobil 
blazon al florei tropicale ? în 
locul lor, niște frați mai mici 
și năpăstuiți, cu o umflătură 
la mijlocul tulpinei, un fel 
de Sancho Panza vegetali, 
denumiți în limbaj familiar 
„palmieri burtoși**. Și totuși, 
încep să înțeleg de ce mi
lionarii astenizați în metropo
lele nordului își căutau odini- 
oară odihna aici. Pentru că 
aici natura e proporționata la 
dimensiuni umane, peisajul 
inspiră un sentiment de inti
mitate cu universul. într-un 
asemenea decor omul se sim
te mai înalt, mai mare, mai 
puternic, mai dominator.

E sentimentul pe care-I în
cearcă și tinerii mei interlo
cutori — elevi și studenți care 
împart orele de studiu cu 
orele de muncă în fermele și 
pe șantierele insulei. Din firi- 
șoarele de apă s-au născut 
lacuri de acumulare; pe te
renurile aride au apărut ca
nale și instalații de irigare ;

pilcurile de colibe s-au trans
format în sate din elemente 
prefabricate; pășuni întinse 
sînt populate de cirezi de 
vaci. Sub mîinile acestor ti
neri pămîntul insulei pare 
cuprins de o a doua geneză, 
și astfel, imaginea „machetei** 
îmi apare din nou, îmbogăți
tă cu alte sensuri, proiectată 
pe alte perspective. încerc 
să explic această imagine în
soțitorilor mei și înțeleg, din 
zîmbetul lor spontan că ideea 
îi măgulește.

— Da, e o „machetă** a 
Cubei în care învățăm să 
construim, confirmă Conchi
ta Fernandez, o mulatră de 
19 ani, șefa administrativă a 
unui sat de constructori.

v — E o școală a muncii. 
Ceea ce facem aici, în mic, 
vom ridica mai tirziu, la alte 
proporții, în insula mare, spu
ne Roberto Diaz, un adoles
cent cu trăsături iberice, stu
dent la un institut de limbi 
străine.

Nu e un loc prea ospita
lier această „insulă a como
rii**. Nestînjenite de nici o 
formă de relief, alizeele bat 
cu putere iar pămîntul, lăsat 
în paragină timp de secole, 
care trebuie refertilizat. E o 
viață mai dură, un climat mai .. 
bărbătesc, un mic univers în 
care tinerii trăiesc experiența 
pionieratului și au satisfacția 
plenară a creației.

Fiind încredințată tineretu
lui, insula a devenit depozi
tara unei imense energii, în 
care realitatea muncii coti
diene se îmbină cu visurile 
cele mai îndrăznețe. în acest 
fel, Insula Pinilor s-a trans
format cu adevărat, abia a- 
cum, într-o insulă a comorii 
— „una verdadera Isla del 
Tesoro“, cum o denumește, 
cu mîndrie, Roberto Diaz. 
Entuziasm romantic, abnega
ție, dăruire, pasiune revolu
ționară —’ iată cîteva din 
nestematele acestei comori, 
trăsături pe care tineretul cu
banez și le însușește zi de zi 
printr-o muncă susținuta, 
printr-un efort continuu.

Spuneam că Isla de la Ju- 
ventud creează impresia unei 
machete Este, de fapt, „ma
cheta** unui larg efort con
structiv și educativ pe care 
l-am întîlnit de-a lungul în
tregii Cube socialiste.

PAUL DIACONESCU
Joi dimineața, au sosit 

la Havana tovărășii Dumi
tru Popescu, membru su
pleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., re- 
dactor-șef al ziarului „Scîn- 
teia“, și Gheorghe Pacoste, 
adjunct al ministrului pe
trolului, care, la invitația 
C.C. al P. C. din Cuba și a 
guvernului revoluționar cu
ban, vor participa la sărbă
torirea zilei de 26 iulie.

„foarte indicate pentru 
atacarea grupurilor de 
insurgenți**. Este însă 
greu de crezut că tot 
acest arsenal de arme 
grele, începînd cu 
bombardiere de mare 
tonaj și terminînd cu 
rachete, submarine și 
ogive nucleare ar fi 
necesar doar pentru 
„asigurarea ordinei in
terne". Se poate pre-

ARSENALUL
PRETORIEI

iască vase de război, 
inclusiv submarine de 
cel mai modern tip**.

Cu ce scop se con
struiește un asemenea 
arsenal vast, ultramo
dern ? Evident, regi
mul Verwoerd se teme 
de reacția populației 
africane din R.S.A. 
care nu vrea să se re
semneze cu opresiunea 
și discriminarea rasială. 
Revista FLIGHT IN
TERNATIONAL, care 
apare la Johannesburg 
semnala că avioanele 
„Machi-326“ sînt

supune ca un aseme
nea gen și un atare 
grad de înarmare are 
ca obiect exercitarea 
de presiuni militare a- 
supra statelor africane 
independente și menți
nerea pozițiilor coloni- 
lor albi în posesiunile 
unde aceștia mai do
mină. Potrivit dezvă
luirilor presei africane, 
soldați și ofițeri din 
R.S.A. luptă în rîndul 
trupelor colonialiste din 
Angola, iar aproape ju
mătate din armamen
tul utilizat de corpul

expediționar portughez 
este de proveniență 
sud-africană. în con
formitate cu un acord 
semnat la sfîrșitul anu
lui trecut, autoritățile 
sud-africane au livrat 
guvernului rasist Smith 
din Rhodesia 
un important 
care blindate, 
toare de mine 
de infanterie.
fel, intervenția direc
tă a soldaților rasiști 
sud-africani în luptele 
împotriva patrioților 
sud-rhodesieni din re
giunea fluviului Zam- 
bezi a fost clar stabi
lită și dovedită. Surse 
oficiale de Ia Pretoria 
au lăsat să se înțeleagă 
— după cum relata zi
lele trecute agenția 
U.P.I. — că există o 
convenție privind tri
miterea „în caz de ur- 
gență“ în Rhodesia de 
sud a unui număr „su
ficient de masiv" de 
soldați sud-africani.

Revista JEUNE A- 
FRIQUE asocia arse
nalul militar swd-afri- 
can în rapidă dezvol
tare cu imaginea unui 
pistol îndreptat spre 
inima Africii. Asocie
rea aceasta nu este, 
orice s-ar spune, o sim
plă figură de stil.

de sud 
lot de 
arunca
și arme 
De alt-

EM. RUCĂR

PRAG.X 25 Agerpres1. — A- 
gentia C.T.K. anunți că, fa zma 
de 25 iulie, la Praza, a ax~ut loc 
o ședință a guvernului R. S. Ce- 
hoskrvace-, prezidată de Or 
Cemîk. președintele guvernului.

Pe ordinea de zi s-au aflat 
principiile proiectului de ,lege 
privind reabilitarea extrajudicia
ră, precum și unele probleme e- 
conomice și politice Externe.

In legătură cu principiile pro
iectului de lege privind reabi
litarea extrajudiciară, guvernul a 
subliniat că, potrivit noii legi, 
vor fi anulate măsurii^ care nu 
au corespuns legilor sau au li
mitat în mod ilegal drepturile 
cetățenești.

Guvernul a aprobat proiectele 
completate ale statutelor Consi
liilor consultative ale radioului 
și televiziunii cehoslovace. Con
siliile nou create vor trebui să-și 
aducă contribuția la creșterea 
calității activității artistice și pu
blicistice a radioului și televiziu-

nri cehoskn-ace. a influenței asu
pra opiniei publice.

Guvernul cehoslovac a hotărît 
numirea lui Zdenek Heislag în 
funcția de director general al 
radioului cehoslovac.

Guvernul a însărcinat pe mi
nistrul afacerilor externe să creeze 
de la 1 septembrie anul acesta 
o misiune permanentă a R. S. 
Cehoslovace pe lingă Agenția 
Internațională pentru Energia 
Atomică și o misiune permanentă 
pe lingă Organizația O.X.U. 
pentru dezvoltare industrială.

în cadrul ședinței de joi a 
guvernului cehoslovac, a fost, de 
asemenea, discutat și aprobat 
proiectul noului Tratat de prie
tenie, colaborare si asistență mu
tuală dintre R. S. Cehoslovacă 
și Republica Socialistă România, 
guvernul apreciind că acesta co
respunde dorinței de a consfinți 
prin tratat actualele și viitoarele 
relații de prietenie cu Republica 
Socialistă România.

Cu prilejul celei de-a XV-a aniversări a Insurecției naționale 
cubaneze, tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România-, și Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, au adresat tovarășilor Fidel Castro Ruz, prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cuba, prim- 
ministru al guvernului revoluționar al Republicii Cuba și tova
rășului Osvaldo Dorticos Torrado, președintele Republicii Cuba 

. o telegramă în care se spune printre altele:
Poporul român urmărește cu vie simpatie și se bucură din 

toată inima de realizările obținute de oamenii muncii cubanezi, 
sub conducerea partidului comunist, în dezvoltarea economiei, 
științei și culturii, în edificarea socialismului în patria dumnea
voastră. Ț

Ne exprimăm și cu acest prilej convingerea profundă că 
relațiile de prietenie frățească și colaborare multilaterală stator
nicite între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din 
Cuba, între Republica Socialistă România și Republica Cuba, 
cor cunoaște o dezvoltare continuă spre binele popoarelor 
noastre, în interesul unității țărilor socialiste și al mișcării co
muniste internaționale, al cauzei socialismului și păcii în lume, 

ic X

Cu același prilej ministrul afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, Corneliu Mănescu, a adresat o telegramă de 
felicitări ministrului relațiilor externe al Republicii Cuba, Râul 
Roa Garda.

• FOSTUL PREȘEDINTE AL 
BRAZILIEI, Janio Quadros. a 
fost arestat joi în localitatea 
Guaruja din ordinul ministrului 
justiției, anunță agenția REU
TER, citind știri difuzate de 
posturi de radio braziliene.
• ÎN CADRUL CONVORBI

RILOR DE LA NIAMEY, repre
zentanții nigerieni și biafrezi au 
realizat un acord inițial în ceea 
ce privește delimitarea „corido
rului carității", cum a fost de
numit culoarul prin care ur
mează să primească ajutor^ 
populația Biafrei. atît de în-** 
cercată de peste 13 luni de răz
boi. Traseul a fost fixat între E- 
nugu și Ogojola, două impor
tante orașe biaifreze : de fiecare 
parte a drumului o distanță de 
la trei pînă la cinci mile urmea
ză să fie demilitarizată. De ase
menea, se prevede ca acest culoar 
demilitarizat să fie supravegheat 
de observatori civili ai celor 
șase țări membre ale Comitetu-

Iui Consultativ al Organizației 
Unității Africane în legătură cu 
problema nigeriana : Niger, Con
go (Kinshasa), Etiopia, Liberia, 
Ghana și Camerun.

Noi demonstrații 
studenjești in Turcia
• LA ISTANBUL continua 

demonstrațiile studențești împo
triva sosirii in port a unor uni
tăți aparținînd flotei a 6-a ame
ricană. în cursul zilei de joi în
tre manifestanți și poliție s-au 
produs noi ciocniri, soldate cu 
numeroși răniți de o parte și de 
alta. Peste 1 500 de studenți au 
încercat să organizeze un marș 
de protest spre prefectura ora
șului. Unitățile polițienești au 
încercuit însă Universitatea și 
împiedicat desfășurarea mar
șului.

• delegația acti
viști AI P.C.R., condusă de 
Ștefan Boboș, membru al C.C. alr 
P.C.R., prim-secretar al Comite
tului județean Neamț al P.C.R. 
aflată în Uniunea Sovietică la 
invitația C.C. al P.C.U.S., într-o 
vizită în schimb de experiență, 
a fost primită de M. A. Solomen- 
țev, secretar al C.C. al P.C.U.S.

• ABDEL RAZZAK EL NA-
YEF, șeful noului guvern ira
kian, a expus în cadrul unei 
conferințe de presă principalele 
direcții ale politicii actualei con
duceri a Irakului. După cum a 
precizat el, „vor fi luate toate 
măsurile pentru restabilirea de
mocrației si pentru pregătirea 
de alegeri libere, în vederea 

• constituționalizării vieții politi
ce irakiene". Referindu-se la 
problema conflictului din Ori
entul Apropiat, El Nayef a de
clarat : „Sîntem hotărîți să fa
cem tot ce putem pentru a în
lătura urmările evenimentelor 
din iulie 1967".

Ministrul de externe 'francez, 
Michel Debre, a expus joi, în 
fața Comisiei parlamentare pen
tru afacerile externe, direcțiile 
principale ale politicii externe a 
Franței. Referindu-se la relațiile 
dintre țările C.E.E., șeful diplo
mației franceze a arătat ca ele 
trebuie să se bazeze pe intere
sele naționale, poziție susținută 
de zece ani de Franța.

In continuare, vorbitorul a a- 
rătat că pentru instaurarea unui 
climat de destindere în Europa 
trebuie -dezvoltate relațiile din
tre țările' din Est și Vest și cău
tate toate punctele posibile de 
înțelegere. Ministrul a subliniat, 
de asemenea, atașamentul Fran
ței la principiul dreptului po
poarelor de a dispune singure de 
soarta lor.

REDACTÎA SI ADMINISTRAȚIA: București. Plata „Sclnteil*. Abonamentele se tac la oficiile oostale. factorii poștali ri dlfuzorM voluntari din întreprinderi și instituții. Telefon 17.60.10. Tiparul j Combinatul Poligrafic ..Casa Scînteii-.


