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MASURI DE PROFUNDA ECHITATE Pe stadionul „Vasil Levschi" în 

timpul festivităților care au mar

cat deschiderea Festivalului

CU O DEOSEBITA VALOARE SOCIALA

Teren fertil pentru Un sistem premial

afirmarea iniția 
tivei creatoare

stimulatoriu, eficient •

a proieetantilor
Comunicatul privitor la șe

dința Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. și a Consiliu
lui de Miniștri în cadrul că
reia au fost dezbătute — prin
tre altele — problema asigu
rării intr-un timp mai acce
lerat a unui număr sporit de 
'>cuințe care să satisfacă ce
rințele diferitelor categorii de 
oameni ai muncii capătă, in 
contextul complexului de mă
suri adoptate în ultimul timp 
în scopul ridicării nivelului de 
trai al poporului, o importanță 
deosebită. Hotărîrea prezintă

9
un prim avantaj în sensul 
numărul de apartamente pre
văzut inițial a se realiza pînă 
în 1970 se va dubla, lucru 
realizabil prin reducerea pre
țului de cost pe apartament 
și adoptarea unor soluții cons
tructive mai avantajoase. Prin 
construirea a 4 categorii de 
apartamente cum se prevede 
în hotărîre, cu un grad de

ca

MIRCEA SUMAN
Director al D.S.A.P.C. Brașov

(Continuare în pag. a IlI-a)

Am urmărit cu mult interes 
relatările presei despre recentele 
măsuri adoptate de Comitetul 
Executiv al C.C. al P.C.R. și 
Consiliul de Miniștri privind mo
dul de repartizare a fondului de 
premiere, acordarea premiilor in
dividuale personalului tehnico- 
administrativ și de specialitate 
din întreprinderile și instituțiile 
de stat. Ca economist cu o ve
chime de mai mulți ani în pro
ducție, cu o practică îndelungată 
în serviciile funcționale ale în
treprinderii, aprob din toată 
inima noile reglementări privind 
folosirea fondului de premiere. 
Ele vin să înlăture anomaliile și 
arbitrariul generate de vechiul 
sistem, să asigure o aplicare mai 
justă a principiului socialist de 
cointeresare materială în funcție 
de cantitatea și calitatea muncii. 
Fără îndoială, noile prevederi voi 
constitui un nou stimulent pen
tru întregul personal tehnico-ad-

ministrativ și de specialitate, in
diferent de compartimentul de 
activitate în care este încadrat 
în întreprinderi și instituții, în 
vederea rezolvării mai operative 
a sarcinilor ce le revin și obține
rea unor rezultate superioare în 
muncă.

Tuturor salariaților care sînt 
cuprinși în cadrul presonalului. 
tehnico-administrativ și dc sper- g| 
cialitate din întreprinderi le sînt " 
binecunoscute carențele modului 
actual de acordare a premiilor g

șef

EXPRESIE A
FAȚĂ DE

Am citit cu interes comuni
catul ședinței Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R. și a 
Consiliului de Miniștri apărui 
în presă, din care am desprins 
grija față de oamenii muncii 
spiritul de dreptate socială care 
caracterizează toate măsurile 
inițiate de partid în ultimul 
timp. Citindu-l mi-au atras 
atenția în mod deosebit mă
surile luate pentru asigurarea 
într-un timp mai scurt a unui 
număr sporit de locuințe, mă
suri care vor permite ca in 
viitorii doi ani să se constru
iască din fondurile statului 
circa 180.000 -200.000 de apar
tamente, de două ori mai mult 
decît se prevăzuse inițial pen-

tru această perioadă, depășin- 
du-se astfel sarcinile trasate 
de Congresul al IX-lea al 
P.C.R. Aceasta va duce și la 
creșterea numărului de locu
ințe ce vor fi construite în Hu 
nedoara căci, deși în ultimii 
20 de ani aici au fost înălțate 
peste 10 000 de apartamente, 
cu mult mai multe decît s-au 
construit în decurs de secole, 
problema locuințelor a rămas 
încă nerezolvată deoarece 
populația a crescut în această 
perioadă de 10 ori ajungînd 
la peste 70.000 de locuitori. De
sigur că o asemenea măsură 
nu este posibilă decît prin con
struirea de apartamente cu 
grad diferit de confort care

Deschiderea Festivalului 
Mondial al Tineretului

și Studenților
Bulevardele Sofiei cunosc în 

această după-amiază animația 
unei defilări peste care plu
tește exuberanța tinereții. 
Tineri din 142 de țări, por
nind de pe Bulevardul Vi- 
toșa, traversează piețele Lenin 
și 9 Septembrie, 
bulevardul Ruski 
pînă la parcul 
Patru ore acest 
menesc se îndreaptă către sta
dionul „Vasil Levski“ pe care 
se va consuma actul întîi al 
Festivalului Mondial al Tine
retului și Studenților.

...Doar 15 minute au mai ră
mas pînă la ora deschiderii 
Festivalului... Trei 
planează la mică înălțime 
deasupra stadionului. Primul 
poartă drapelul Festivalului —

SOFIA, 28 iulie (prin telefon 
de la trimișii noștri spe
ciali EUGENIU OBREA, 
LOAN TIMOFTE ȘI DOINA 

TOPOR)
trec prin 

înaintînd 
Libertății, 
fluviu o-

avioane

al doilea — drapelul țării 
gazdă iar ultimul — lozinca 
sub care se desfășoară mani
festația tinerească de la So
fia : „Solidaritate, Pace, Prie
tenie". Parașutiști coboară 
din înaltul cerului: ei vestesc 
sosirea coloanelor

Este ora 18,30. In tribuna o- 
ficială sosesc conducătorii de 
partid și de stat ai Bulgariei 
prietene, membrii Comitetului 
Internațional de Pregătire a 
Festivalului și oaspeți de o-

de 
de

da

noare. In tribuna oficială se 
află și tovarășul Ion Iliescu, 
prim-secretar al G.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele ti
neretului.

Insigna Festivalului deschi
de defilarea. Prin intermediul 
unor imagini sugestive sînt e- 
vocate cele opt festivaluri pre
cedente. Recunoaștem macheta 
Ateneului Român înconjurată 
de drapelul tricolor, purtat 
fete și băieți în costume 
prin părțile Oașului.

Se dezlănțuie o furtună
aplauze. Primii intră pe sta
dion tinerii din Vietnamul de 
Sud. Sînt îmbrăcați ca pe 
front în uniforme kaki cu 
căști. Toți cei care defilează 
în acest moment au venit din 
prima linie a luptei, din car
tierele Saigonului, de pe pla
tourile înalte sau de la Khe- 
Sanh. II recunosc pe Huynh- 
Thuc-Ba care mi-a acordat cu 
cîteva ceasuri în urmă un 
scurt interviu. Este un tînăr 
erou al armatei de eliberare 
din Vietnamul de Sud și are 
pieptul plin de decorații, semn 
al prețuirii acordate curajului 
și spiritului său de abnegație. 
Din nou aplauze prelungite — 
vin tinerii eroicii Republici 
Democrate Vietnam. Drapelul 
deschide defilarea lor. Ii pri
vesc. Sînt tineri care cunosc 
greutățile războiului, care în
fruntă cu curaj pe agresori și 
care sînt capabili de orice sa
crificiu pentru ca țara lor să 
trăiască în libertate. Urale pu
ternice îi însoțesc.

Imaginile se schimbă 
ginos ca într-un film: 
nentele se contopesc 
geografie a prieteniei, 
părtata Australie și-a 
tinerii săi reprezentanți
fia. Austriecii aduc în fața tri
bunelor pitorescul costumelor 
tiroleze. Tineri în uniformă i 
sînt angolezii. Figuri severe,C. GIURGIULESCU 

de birou la Fabrica 
ciment Tg. Jiu

GRIJII

(Continuare in pag. a 111-a)

să satisfacă cerințele diferite
lor categorii de oameni ai 
muncii. Realizarea de locuințe 
ieftine va permite oamenilor 
să închirieze locuințe în ra
port cu veniturile pe care le 
au, va permite procurarea 
unor locuințe cu chirii mai 
mici, așa cum de altfel există 
pretutindeni in lume. Este mai 
convenabil, mai just, mai 
apropiat spiritului de echitate

ION CALARAȘU
Laminator la blumingul de 
1 000 mm de la Combinatul 

siderurgic Hunedoara

(Continuare tn pag. a IlI-a)
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ALE
Organizată aici, la Po

iana Brașov, într-un ca
dru pitoresc și în condiții 
climatice și de altitudine 
mai puțin obișnuite, a 
17-a ediție a internaționa
lelor reînvie o tradiție ce 
se impune nu numai prin 
participarea unor atleți 
valoroși — peste 200 din 
19 țări — cu performan
tele înregistrate în statis
ticile recordurilor euro
pene și mondiale, ci prin

I
i

ROMÂNIEI
însăși rezultatele dobîn- 
dite în întrecerile din 
după-amiezele de sîmbătă 
și duminică. împotriva 
unor condiții oarecum vi
trege, mulți dintre concu- 
renți și-au luat aici vizele 
pentru Mexic.

Spectatorii au avut și 
satisfacția unor victorii 
românești unde, în pri
mul rînd, trebuie să 
remarcăm comportarea 
bună a fetelor, însă și

deziluzia lipsei din con
curs a vedetei nr. 1, cu
banezul Figuerola, așa 
cum se știe corecordman 
mondial la 100 m plat cu 
10”. El a privit disputele 
din tribună. Probabil nu 
numai leziunea pe care

VASILE CABULEA

( Continuare 
în pag. a Ill-a)
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JUDO: Primul pas
cu... stingul speranțele ?

ișca țăm despre ) •TINEREȚE • EDUCAI E o RĂS1 FNDER

Deocamdată, Georgeta M. 
pare să fie liniștită. în
cearcă să uite tot ce nu 

se poate uita, făcîndu-și alte ilu
zii Deocamdată. Pentru că mai 
devreme sau mai tîrziu va tre- 
bu să răspundă unor grave în
trebări. Propriul ei copil îi va 
pune aceste întrebări. Frustrat de 
bucuria unui cămin părintesc, 
copilul va înțelege cîndva tris
tețea unui adevăr ce nu poate fi 
ocolit.

„L-am cunoscut vara trecută. 
II chema Gică. Atît Pe unnă 
nu l-am mai văzut niciodată".

Simplu. In naivitatea George- 
tei M. faptele se prezintă foarte 
simplu. Acum. Dar mai tîrziu ?

Și totul a pornit dintr-o „nevi
novată" tentație. Un joc al sen
timentelor. O zonă de tranzit în
tre existența solitară și ambianța 
familiei.

„Sîntem martori la unele fap
te rușinoase, nedemne, săvîrșite 
de o tînără din mijlocul nostru" 
— își încep scrisoarea un grup 
de salariate de la o cooperativă 
meșteșugărească din Fălticeni. 
Este vorba de H. A. Tînără, fru

moasă, ce-i drept, ar putea să se 
căsătorească cu un băiat bun, 
demn de ea, în loc să atenteze 
la temelia unei familii..."

La Comitetul orășenesc U.T.C. 
stăm de vorbă cu H. A.

— Așadar, îl cunoașteți pe 
E. P.

— Da Am fost prieteni buni, 
mai mulți ani. Pe urmă, ne-am 
certat. El s-a căsătorit.

este bătută și alungată de acasă 
din cauza lui H. A.“.

— Nu este adevărat! Nu din 
cauza mea s-au certat. După ce 
s-a întors din armată E. P. nici 
nu mai locuiește cu soția lui le
gitimă.

— Dar din cauza cui ?
Tăcere. Calmul e uimitor, si

guranța malițioasă, surprinzătoa
re. Răspunsurile se succed fără

mitetul U.T.C. de la cooperati
vă. Credem că organizația nu și-a 
spus ultimul cuvînt în acest caz. 
Am dori să și-l spună, pentru li
chidarea acestei situații rușinoase 
pentru întreg colectivul".

Jocul, acest joc gratuit cu 
propriile sentimente, igno
ring respectul colegilor, 

cinstea și demnitatea, evoluează

atît mai mult m-a surprins co
respondența ei cu doctorul D. T. 
I-a trimis un pachet cu niște 
cărți. Altă dată, o fotografie. In
tr-o zi, cînd am venit acasă, am 
surprins-o încercînd să ascundă 
ceva... (Ni se prezintă fragmen
te, rupturi mototolite, arse pe 
margini, niște scrisori). Cînd 
le-am văzut a vrut să le ardă. 
Reconstituim cîteva propoziții:

PASAGERI SENTIMENTALI
„In luna noiembrie 1967, sub 

motiv că pleacă în interes de 
servici, pentru a conduce uceni
cii la școli, a plecat într-un oraș 
unde E. P. își satisfăcea serviciul 
militar'.

— Cum explicați ? Ce inten
ționați să faceți acum ?

— Intr-adevăr, țin la el. Ne 
vom căsători, după ce divorțea
ză de actuala lui soție.

„De ani de zile, soția lui E. P.

nici o jenă ca și cum ar fi în 
firea lucrurilor să se întîmple a- 
semenea fapte, nesancționate 
cîndva, undeva.

„Voi discuta cu el să vedem 
ce putem face", încheiase H. A. 
Inutil de comentat. Cazul se va 
încheia, nu ne îndoim, prin în
deplinirea unui deziderat expri
mat în finalul aceleiași scrisori : 
„Vă informăm că ea este utecis- 
tă, ba chiar face parte din co-

capricios, adesea departe de ori
ce noțiune de conduită. Partene
rii vizează uneori mobiluri stra
nii, invocînd motive puerile, in
credibil de ușoare. Iată, de pil
dă, o interpretare sui-generis a... 
răzbunării.

Stăm de vorbă cu N. V, (asis
tent — Fălticeni). Discutăm des
pre soția acestuia.

— Am considerat-o totdeauna 
serioasă și cinstită cu mine. Cu

„Nimeni nu mi-a dezmierdat 
ochii și părul ca tine... Căpițele 
de pe coastă au dispărut dar 
umbrele noastre stau tot așa, tă
cute, una lîngă alta..."

Solicităm explicații de la ea.
— Cum l-ați cunoscut pe doc

torul D. T. ?
— Am fost detașată cîteva 

luni la C (Și urmează „argumen
tația", . justificarea aventurii). So
țul, în loc să intervină să nu fiu

trimisă, m-a lăsat în voia soar- 
tei. M-am răzbunat pe indiferen
ța lui. Am înțeles că nu ținea Ia 
mine.

E de mirare cum, avînd o a- 
semenea optică despre relațiile 
diurne de serviciu, lucrurile s-au 
petrecut totuși în limitele unei 
oarecari toleranțe.

Facilitatea, hazardul, compli
cația superfină, întregesc firul 
unor avataruri de-a lungul cărora 
se creionează, anacronic, chipul 
unor tineri care n-au învățat în
că să ia viața în serios, evoluînd 
în spațiul unui veritabil bazar de 
gînduri, promisiuni gratuite, ne
adevăruri. Urmările ? De cele 
mai multe ori dureroase.

Fotografia redă un tînăr l 
trăsături drepte, 
abătută 

spre reflector.

, privirea 
undeva aiurea, 

_________  Pe verso, o in
scripție : „Tot ce-a fost și a tre
cut / E pierdere de timp și-atît". 
O semnătură, indescifrabilă. De-

ION BELDEANU

(Continuare In pag. a IlI-a)

I
I

Drapelul va fi păstrat cu 
orice preț pînă la sfîrșitul 
seriei de 
tehnice 
șantierul

către elevii Școlii 
de construcții (Pe 
Baia Sprie)

verti- 
conti- 
într-o 
Inde- 
trimis 
la So-

(Continuare tn pag. a IV-a)

SCRISORI 
DE PE

ȘANTIERE

In preajma Gutinului, sub 
cupola verde a pădurii ale 
cărei frunze par să șopteas
că legende despre Dragoș 
Vodă și Pintea Viteazul, am 
fost martorii turnării pri
milor metri de asfalt pe 
magistrala care va asigura 
legătura între Baia Mare și 
Țara Maramureșului, “ ’ 
ca punct “ ’
Marmației. 
Baia Sprie 
tehnice de 
liceului nr.
Institutului ______  __
Baia Mare, iar la Hărnicești 
și Mara elevii școlilor profe
sionale Tehnofrig și de con
strucții din Cluj predau șta
feta colegilor lor din Baia 
Sprie, Vișeul de Sus și Bor- 
șa. Prilej de discuții; se po
vestesc amintiri proaspete.

— Am fost selecționați din- 
tr-un mare număr de tineri 
din orașul nostru care și-au 
manifestat dorința să lucreze 
pe acest șantier, ne spunea 
Mihai Zeicaș. Organizarea 
muncii s-a făcut din mers.

RADU LEVÎRDA

avînd 
final Sighetul 
La cantonul I 

elevii școlii 
construcții, ai 
3 și studenții 
pedagogic din

(Continuare în pag. a II-a)
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va ști să facă vizibil ceea co 
socotește valoros și ce nu. Dacă 
nu tot ceea ce se publică are 
valoare, de aici nu rezultă că 
se pot publica numai valori 
adevărate. Singur spiritul cri
tic al revistei poate semnaliza 
corect și onest direcțiile posi
bilelor valori autentice. Intre 
literatura pe care o publică și 
literatura pe care o discută vor 
exista firește deosebiri tot așa 
cum trebuie să existe între ceea 
ce se propune și ceea ce se 
promovează. Se propun ori nu

mai se publică poezii, nuvele 
schițe, se promovează opere și 
scriitori. Credem că spiritul cri
tic conștient de importanța sa 
caută să găsească modalitățile 
de a releva pregnant, fără echi- 

vocuri aceste disocieri, delimi
tări, distincții. Insistența asu
pra acestor aspecte o expli
căm prin aceea că, după opinia 
noastră, revista pare a fi lăsat 
să se înțeleagă că are asemenea 
intenții. Este ceea ce ne-a deter
minat să prezentăm mai pe larg 
spiritul critic al „Luceafărului", 
în fine, cititorul e plăcut im
presionat de sobrietatea neri
gidă a înfățișării generale a 
revistei.

de Mihai Ungheanu, este ho 
tărîtoarea acestui succes. Ru
brica amintită se remarcă prin- 
tr-o justă selecție a operelor 
și, în genere, dreapta lor ju
decare. Nu credem însă că exa
gerăm spunînd că tonul cronicii 
literare se cuvine a fi, cu toată 
decența ce derivă din răspun
derea acestui act, mai apăsat, 
opțiunile mai hotărîte, lăsate să 
se manifeste mai liber. Croni-

tră, deplina îndreptățire să pro
cedeze astfel.

în ce privește normala „coe
xistență a modalităților" pro
misă într-un editorial, ea este 
de pe acum evidentă. A ne pro
nunța asupra valorii lite
raturii publicate pînă acum 
(poezie, proză, teatru) este ino
portun și prematur. Firește, în
țelegem că nu e bine, și nici 
posibil să se inventeze o lite-

culturii noastre, poetul Nichita 
Stănescu oferă cititorilor „Poe
zii dezvelite din Istoria Ierogli- 
fică a neasemuitului Dimitrie 
Cantemir sub titlul „Aievea 
ale lucrurilor". Aducerea în lu
mina zilei de azi a scriitorilor 
și personalităților istorice este 
o întreprindere care se cuvine 
subliniată. O revistă nu este o 
arhivă pioasă ci promotor al ac
tualizării valorilor mari, istorice.

pe cît este cu putință, de re- 
formulare a valorilor. Contribu
ția reală a acestei’ lăudabile în
treprinderi depinde, firește, de 
privirea marilor autori fără a- 
erul fals pios, fără sfială. Acea
sta ar însemna nu simpla decu
pare a habițudiniloi' omului și a 
ideilor gendrale dintr-o operă 
— cum se face în foarte multe 
articole și studii literare — ci 
sesizarea și ămplificarea eternu-

„LUCEAFĂRUL este revista 
lor (n.n. : a tinerilor) în primul 
rind datorită acestui fapt: pen
tru că vor fi nemijlocit pre
zent! în coloanele LUCEAFĂ
RULUI cu ceea ce scriu. Cum 
tinerii scriitori nu alcătuiesc un 
„grup", ci o familie mai largă 
de spirite, In care modalitățile 
cele mai diferite coexistă, se în
țelege că LUCEAFĂRUL nu este 
(nu poate fi) refractară fată de 
această diversitate. Vrem să fa
cem o revistă pentru literatură 
nu să inventăm o literatură pen
tru o revistă".

La rubrica „Tendințe — sti
luri — opinii“ și-au adus con
tribuția : Eugen Simion, N. Ma- 
nolescu, D. Tepeneag, Iulian 
Neacșu, Cezar Baltag, Gh. To- 
mozei. Paul Schuster, Nichita 
Stănescu, Lucian Raicu, Leonid 
Dimov, Al, Ivasiuc, C. Țoiu, Ga
briela Melinescu, Gheorghe 
Pituț.

Programul critic al revistei, 
în liniile lui foarte generale, 
poate fi citit în „Literatura și 
publicul", „Scriitorul și publi
cistica" ș.a.

Articolele apărute în pagina 
„Permanențe culturale — oa
meni care sînt" („Titu Maio
rescu — portretul oratorului" 
de Nicolae Manolescu și „Eu
gen Lovinescu, istoricul" de Eu
gen Simion) vor să consacre o 
pagină a revistei privirii ac
tuale a unor mari personalități.

Pe urmele lui Călinescu, care 
dovedea adîncimea în istoria
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înainte de „meci"...
Foto ; V. GRIGORE

SPIRITUL CRITIC REVUISTIC
Dovedirea actualității acestora 
e semnul vitalității unei litera
turi. Alături de eseurile despre 
Maiorescu și Lovinescu, demon
strația lui Nichita Stănescu asu
pra valorii estetice a lui Dimi- 
țrie Cantemir („pasagiile din 
carte care sînt ale poeziei" — 
cum scrie stimatul poet de azi 
— puteau fi, evident, și altele 
la fel de doveditoare dacă nu 
chiar mai concludente, dar a- 
ceasta e altă chestiune și nu 
vrem de loc să subapreciem fru
moasele „pasagii" alese) are a- 
celași sens de reactualizare și,••••••

Răsfoind ultimele numere 
ale „luceafărului”

lui actual din moștenirea cyi- 
tural-literară. Este ceea ce ne 
place să credem că promite de 
pe acum revista „Luceafărul" 
cînd propune o pagină intitu
lată ambițios „Oameni care sînt".

Firește, succesul unui pro
gram nu stă în litera lui ci în 
modul în care se caută a fi slu
jit, realizat. Critica revistei, 
pînă acum mai energică la ru
brica „cronicii literare" deținută

• • • • • o

ȘEZĂTOARE LA HANUL „OCAUA 
LUI CUZA“

maicarul revistei, cunoscut __
bine din, pînă de curînd deți
nuta cronică literară a revistei 
Ramuri are. după opinia noas-

ratură pentru o revistă, după 
cum e de bănuit că nu toata 
literatura publicată e și adop
tată. Altfel spus, fără a fi res
trictivă, revista este critică, pu- 
blicînd ceea ce se scrie revista 
își afirmă și își întărește spi
ritul critic în virtutea căruia

„MAGAZINUL EL
ȘI „COLUMNA**

două reviste școlare

Louis Malle a fost și este un 
regizor de șticces la public. £ 
poate singurul din acel „nou 
val" ce se ridicase acum zece 
ani și ceva împotriva cinema- 
tografului tradițional (cinema
tograful pentru bunici, cum îl 
numea), și care s-a reîntors ca 
Un fiu risipitor la cinemato
graful comercial. E drept, un 
cinematograf de larg consum 
dar și de o neîndoielnică ținu
tă profesională.

Publicul nostru poate nu 
l-a reținut pe Louis Malle de 
pe genericul documentar „Lu
mea tăcerii" unde era coregi 
zor cu celebrul comandant 
Yves Cousteau, primul film 
cinemascop în culori care a

rulat la noi, la „Republica" in 
1956 dar nu i-a uitat „Viața 
particulară". un film despre 
„închisoarea cu gratii de aur" 
in care trăiesc vedetele cine
matografului. Critica franceză

VIVA
M

V

(Urmare din pag. 1)

Timpul petrecut pe șantier a 
fost scurt și de aceea am 
Căutat să-1 folosim din plin.

— Munca aceasta e foarte 
instructivă pentru viitoarea 
noastră profesie de construc
tori. După lecțiile predate la 
școală șantierul a fost pentru 
noi un serios examen, con
tinua Al. Pctrușan.

— La îneeput, echipa noas
tră a cam șchiopătat, șpune 
Gh. Ardeleanu șeful echipei 
a Il-a. Am stat de vorbă cu 
băieții chiar din prima sea
ră. Erau cu toții hotăriți ca 
drapelul să ajungă în pose
sia noastră. Și, după ce l-am 
cucerit, nu l-am mai cedat 
pînă in ultima zi.

— Efortul fizic nu ne-a 
speriat, ne mărturisește Gh. 
Pătrașcu din anul 11 mate
matică. Am venit aici din 
dragoste pentru muncă.

Pe versantul opus al Gu- 
tîiului aceeași exuberanță și 
entuziasm tineresc. Salope
tele albastre avînd pe mine- 
că emblema de brigadier, iz
biturile tîrnăcoapelor, lope- 
ților ne conving că elevii li
ceului din Borșa s-au fami
liarizat repede cu șantierul. 
Fețele arse de soare trădea
ză un prim pas spre maturi
tate. Comandantul brigăzii, 
maistrul Gherasim Pop e 
mulțumit de felul cum mun
cesc băieții.

Fiecare echipă a primit un 
nume : Vulturii, Pinguinii, 
Șoimii și Constructorul. Dra
pelul trece de Ia „construc
tori" la „vulturi" de la o zi 
la alte- în schimb in cam
pionatele de volei și fotbal 
cei mai buni sînt „pinguinii"

— Am preluat din acest 
punct de vedere tradiția se
riei anterioare, ne mărturi
sea unul din elevii-brigadieri. 
Am să fac un semn, undeva 
pe scoarța unui copac de lin
gă șosea, astfel ea peste ani 
să recunosc toeul cînd voi 
străbate magistrala de asfalt 
a Gutîiului.

consideră cel mai bun film al 
său ,'Zazie în metro" (pe care 
sperăm să-l achiziționeze 
D.D.F.-ul și pentru noi).

„Viva Maria**, ultimul său 
film consfințește predilecția 
regizorului pentru cinemato 
graful deconectant Un fel de 
șampanie spumoasă, dulce- 
acrișoară care să trezească 
zîmbete și să stimuleze o 
bună dispoziție generală. Malle 
cunoaște bine pziblicul și știe 
să-l servească ca un tot, nu pe 
categorii de vîrstă, gust sau 
cultură. în primul rind ape 
lează la „staruri" capabile să 
susțină un film prin simpla 
lor prezență pe ecran.

In „Viva Maria" apar, ast
fel, două din marile vedete 
ale filmului mondial; Jeanne 
Moreau și Brigitte Bardot in 
roluri implicate intr-o poveste 
cu nerv în care este vorba de 
un tată terorist, de o trupă 
ambulantă de actori de va
rietăți de o delirantă mini- 
istorie a stripteas-ului, de o

revoltate într-o imaginară Re
publică Latino-Americană, de 
o idilă cu un fotogenic răscu 
lat. de o evadare și niște 
schimburi de cartușe, de o 
răzbunare șt — inevitabil — 
de rin triumf de operetă. 
Puțină picanterie, muzică, din 
cînd in cînd și umor (cu și 
fără perdea). De la regizor și 
operator (Renri Decae) și pînă 
la ultimii figuranți, toată lu
mea își face corect meseria

Un film care ar fi trecut cu 
totul neobservat dacă n-ar fi 
inclus în distribuție pe Bri
gitte Bardot și Jeane Moreau, 
frumuseți celebre care se 
bucură de stima cinefililor și 
mai ales de o formidabilă pu 
blicitate. Doar Pele ar mai pu
tea ft comparat cu B.B.

Și, oricum, dacă pe Jeanne 
Moreau n-o putem vedea în 
,Jules și Jim" ori in „Jurna
lul unei cameriste" ne mulțu
mim și cu această peliculă 
standard pentru un repertoriu 
estival, mărturisindu-ne des
chis admirația pentru buna 
„meșteșugăreală" a regizoru
lui. Asta cu atît mai mult cu 
cît in relativa criză in care 
se află la ora actuală cinema 
tograful mondial și cînd teh 
nlcolorele filmulețe fals mu
zicale, fals antrenante, fals 
comice, inundă ecranele. Re 
confortant deci să urmărești 
in asemenea situații o peliculă 
care ține cont de o „regulă a 
jocului",

Ceea ce e mai puțin de în
țeles e opțiunea publicului 
pentru „Viva Maria" in defa
voarea „Domnișoarelor din 
Rochefort". O ierarhie valo
rică inversată din motive greu 
de explicat. Să fie vorba doar 
de „mitul" vedetelor ?

în crîngul din partea de nord 
a Tecuciului, la hanul „Ocaua 
jui Cuza“ așezat la marginea 
șoselei ce leagă Bîrladul de 
Tecuci într-un decor de mi
reasmă de pădure și pitoresc, 
minunat loc de popas,, oamenii 
împrejurimilor, urmînd mile
nara chemare a tradiției de 
frumos statornicită în cusătură, 
cîntec și ritmul dansului popu
lar s-au întîlnit într-o sărbă
toare estivală care se va re
peta anual, Aflată la prima e- 
diție, din inițiativa Comitetului 
județean Galați al U.T.C, ?i or
ganizată de Comitetul munici
pal Tecuci al U.T.C. în cola
borare cu casa de cultură mu
nicipală și consiliul municipal 
sindical ea a atras în ziua de 
23 iulie pe îmbietoarele estra

de, aproape 10 Q00 de oameni, 
majoritatea tineri veniți din 
comunele zonei Tecuciului, de 
la Ghidigeni la Barcea și de 
la Nicorești pînă la Movileni, 
care au adus cu ei în ghiers de 
fluier și ritm de sîrbă, bogăția 
sufletească a omului de cîm- 
pie și colină, înrudit, cu ro^ul 
și culoarea holdelor.

Festivalul a fost precedat de 
o frumoasă paradă a portului 
popular care s-a desfășurat ca 
un fluviu poliprom pe străzile 
orașului și care a atras mii de 
spectatori la locul confruntării 
artistice.

Seara tîrziu, festivalul s-a 
încheiat cu un frumos carna
val.

IOAN PETRICA 
VASILE NIȚĂ

TUDOR STANESCU

PE MELEAGURILE COVASNEI

Muzica ușoară în
Pădm ea de mesteceni de la 

Reci, județul Covasna. declara
tă monument al naturii a de
venit duminică locul de întîl- 
nire al ținerilor soliști de mu
zică ușoară din patru i udele 
ale tării : Mureș. Harghita. Bra
șov și Covasna. Ore în 
șir miile de spectatori au 
asistat la o revărsare clo
cotitoare a muzicii ușoare * in 
compania jnțerpreților Daroeji 
Suzana din Tg. Mureș. Mikloș 
Levente din Miercurea Ciuc, 
Bularca Teodora din Tg. Secu
iesc. Lakatos Bela din Sf. 
Gheorghe, Buciu Suzana din 
Brașov ; a orchestrelor de chi
tare electrice de la Casa d e 
cultură a sindicatelor din Tg. 
Mureș. Casa de cultură din M. 
Ciuc. a formațiilor de muzică 
ușoară de la Uzina de tractoa
re Brașov, Uzina de textile ..Ol
tul" din Sf. Gheorghe. între
prinderea forestieră Tg. Secu
iesc.

Spectatorii concentrați să dis
eca rnă între atîtea tinere ta
lente ș-au „răcorit" în momen
tele de suspens umoristic în
treținute de actori ai Teatrului 
de stat din Sf. Gheorghe sau 
de imitatorul Marin Rudic din 
Brașov. Protagoniștii festivalu
lui din Reci au fost prezentați 
într-un moment vesel, ingenios 
conceput prin jocul de cuvinte 
al actorilor de Ia Teatrul de 
stat din Sf. Gheorghe. Deose
bit de călduros au fost primiți

Ti;

concurs
oaspeții ..eonsaeratl''la festival

printre cure Dorin Anastasiy .și 
Angela lurcenco. Toți au primit 
din nartea organizatorilor cîțe 
un buchet de trandafiri si o 
ilustrată cu simbolul festivită
ții.

La lumina reflectoarelor au 
urmat carnavalul tineretului și 
jocuri distractive în care au 
fost antrenați1 toți' invitații. in
terpret! și snectatorf.

C. POGACEANU

Născut dintr-o intenție ge
neroasă (sperăm să nu fie 
doar; vremelnică, suplimen
tul revistei craiovene Ra
muri se adresează unui pu
blic pe cît de entuziast pe 
atît de exigent — elevii. 
Profilul de magazin, după 
cum îl arată și titlul, per
mite alăturarea, în cele 32 
da pagini ale publicației, a 
unor materiale diverse ca 
problematică, oferind citito
rilor posibilitatea alegerii 
conform preocupărilor, gus
turilor fiecăruia. Redactat în 
cea mai mare parte cu con
cursul elevilor, suplimentul 
îl surprinde pe cititorul ma
tur prin curajul cu care ti
nerele, poate prea tinerele 
condeie școlare, se avîntă pe 
drumuri necunoscute încă 
pentru ele.

După cum mărturisește și 
Petre Dragu, redactor al re
vistei Ramuri, în calda invi
tație adresată tinerilor citi
tori de a colabora, „criteriul 
primordial de apreciere re
dacțională, dincolo de pro 
funzimea ideilor, de realiza
rea artistică, va fi criteriul 
sincerității. Sinceritatea în 
virtutea căreia, de altfel, am 
lăsat, pentru început, alege
rea temelor de articole, re
cenzii ri cronici, ca și selec
tarea materialului artistic la 
latitudinea tinerilor co
laboratori fără Să ne temem

de caracterul eterogen, 
caleidoscopic, pe care l-ar 
putea căpăta publicația".

Nu vom evidenția nici un 
nume sau material tocmai 
pentru faptul că meritul în
ceputului îl au toți cei care 
au contribuit la realizarea 
acestui prim număr. Sperăm 
că îndrumările calde, sin
cere ce se degajă din rîn- 
durile celor „mari", care nu 
s-au sfiit să semneze alături 
de condeele mai tinere, nu 
vor rămîne fără ecou. C- 
astfel viitoarele numere vor 
reprezenta un început de 
consacrare pentru cei mai 
talentati, oferind, în conti
nuare, cu ospitalitate loc 
numelor a noi și noi elevi.

Criteriul sincerității ma
terialelor publicate, indife
rent de „vîrsta" semnăturii, 
va permite colectivului re
dacțional să evite primejdiile 
care pîndesc intențiile gene
roase, nedublate de rigoriile 
unei selecții artistice exi
gente, indispensabile chiar 
și începătorilor în ale scri
sului.

Se poate afirma fără re
zerve că primul număr al 
Magazinului elevilor editat 
de Comitetul municipal al 
U.T.C. Craiova, se înscrie ca 
o reușită, prin varietatea ge
nurilor publicistice, calitatea 
lor gazetărească și realizarea 
grafică. Ne alăturăm și noi

Si

dorinței realizatorilor el ca 
„revista șă constituie uu mij
loc de stimulare a setei de a 
cunoaște, de afirmare a va
lorilor care se 
floresc în acest 
pasiunii pentru 
știință, a celor 
adresează".

★
Din Prologul 

deschide primul număr al 
revistei Columna, se des
prinde aceeași intenție ge
neroasă de a oferi elevilor, 
de astă-dat^ celor din 
Turnu-Severin, posibilitatea 
confruntării cu ‘publicul. 
Față de publicația craio- 
veană, revista elevilor din 
Turnu-Severin pare a fi 
sora mai mică. Nu vrem 
însă să-i micșorăm cu nimic 
valoarea, meritul și efortul ■ 
colectivului redacțional fiind p 
apreciabile.

Sperăm că viitoarele nu
mere vor atrage colaborarea 
unui număr mai mare de 
elevi (concursul organizat de 
revistă este un stimulent) și, 
depășind greutățile inerente 
începutului, vor înscrie nu
mele revistei în rîndul pu
blicațiilor cu popularitate în 
rîndul tineretului, și nu 
numai al acestuia.

nasc și în- 
sol fertil al 
nou, pentru 
cărora li

cu care

se

ION MIHIȚ

Pentru noi femeile t 
Actualitatea indus
trială.
Curs de limbă 
franceză.

In excurtie

' LUNI 29 IULIE IM8

VIVA MARIA
Rulează la Patria (orele 11,30 ; 
13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21.15).

PIRAMIDA ZEULUI SOARE 
Rulează la Republica (orele 9 ;
11.30 ; 14 ; 16,15 ; 18,45*; 21,15) ; 
Buzești (orele 14 ; 16,30 ;
21.15) ; “ ' ‘ * *
10.30 ;
20.15) ,
11,15 :
Feroviar
14 ; 16,15 ;

MINUNILE
NUS

Rulează la

18;
Excelsior (orele 8,30 ;
12.45 : 15,15 ; 17,45 ;
Modern (orele 9,30 ; 
14 ; 16,30 : 19 ; 21,15) ;

(orele 9,30 ; 11.45 ; 
18,45; 21,15).
DOAMNEI VE-

Luceafărul (orele

8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
20,45).

JUDECATA
Rulează la Capitol (orele 9,30 ;
11.45 ; 14.15 ; 16,30 ; 19).

DUELUL LUNG
Rulează la Festival (orele 8.30; 
11 ; 13,30 ; 16 : 18,30 ; 21. ; Bu- 
cegi (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21) • Gloria (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) : 
Miorița (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15.45 ; 18,15 ; 20,45) ; Melodia
(orele 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18,30 ; 21).

NEBUNUL DIN LABORA
TORUL NR. 4

Rulează la Victoria (orele 8,45 ; 
11, ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45).

MESTEACĂNUL
Rulează la Central (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

POVESTIRI DESPRE REVO
LUȚIE

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

STUDIU DESPRE FEMEI
Rulează la Doina (orele 9 și 10 
program pentru copii) ; 11,30 ; 
13,45 ; 16 : 18.30 ; 20,45 în con
tinuare ) ; Flacăra (orele 15.30 : 
18 ; 20,30).

OBSESIA
Rulează la Union (orele 15 30 ;
18 ; 20,30 ; joia și sîmbăta la 
orele 18 desene animate).

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

AVENTURIERII
Rulează la Grivlța (orele 9;
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ;
20,45) ; Tomis (orele 9—15 în 
continuare 17,15 ; 19,30) ; Fla
mura (orele 9—16 în continu
are 18,15 ; 20.30).

EL DORADO
Rulează la Buzești (orele 15,30 : 
18).

RĂZBUNAREA HAIDUCILOR
Rulează la înfrățirea între 
popoare (orele 10; 13,30:
17.45 ; 20).

INIMA NEBUNA. NEBUNA 
DE LEGAT...

Rulează la Dacia (orele 8,30 ;

16.30 ; în continuare 18,45 ; 21).
UN DOLAR GĂURIT

Rulează la Unirea (orele 10;
15.30 ; 18); Rahova (orele 15,30; 
18).

ALEGERE DE ASASINI
Rulează la Lira (orele 15,30 ; 
18) ; Volga (orele 9 ; 11 ; 13 ; 
15 ; 18,15 • 20,30) ; Arta (orele 
9,30—15,30 în continuare ; 
17,45 ; 20,30).

PRIN KURDISTANUL SĂL
BATIC

Rulează la Drumul Sării (orele 
15 ; 17,30 ; 20) ; Duminică ma
tineu ora 11.

VICONTELE PLĂTEȘTE PO
LIȚA

Rulează la Giuleștl (orele 10 ;
13.30 ; 18 ; 20,30) ; Aurora (orele 
9 . 11,45 ; 14,30 ; 17,15 ; 20).

HIROȘIMA DRAGOSTEA 
MEA

Rulează la Cotroceni (orele
15.30 ; 18 ; 20,30).

TAFFTY ȘI VlNATORUL
Rulează la Floreasca (orele 9; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;........

CÎND TU NU EȘTI 
Rulează la Viitorul 
15,30 ; 18 ; 20,30).

PRIETENELE
Rulează la Moșilor
15.30 ; 18).

FREDDY, LOVEȘTE TU ÎNTÎI 
Rulează la Popular (orele
15.30 ; 18 ; 20,30).

OSCAR
Rulează la Munca (orele 15;
17.30 ; 20).

EDDIE CHAPMAN AGENT
SECRET

Rulează la Vjtan (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

ÎNTRE NOI
Rulează la Progresul (orele
15.30 ; 18 ; 20,15).

20,30).

(orei*

(orele

19,00 — Alma Mater — emi
siune pentru stu
dent!. „Vaoanță la 
Costinejti".
Telejurnalul de sea
ră.

19.50 — Buletinul meteoro
logic.

20,00 — Muzică populară ro
mânească.

20,15 — Ce-ați dori să re- 
vedeți ? Oriette Ber-

20,30 — Tele-universitatea.
21,00 — Festivalul mondial 

al tineretului și stu
denților de la Sofia.
• Concert interna
tional consacrat Vi
etnamului,
• Rezumatul fil
mat al principalelor 
manifestări.

22.50 — Vacanță pe porta
tiv : Pe strune de 
vioară,

23,10 — Telejurnalul 
de noapte.

MIHAI STOIAN

UN HAIDUC IN SfcCOLUl XX?

(VERSIUNE PRESCURTATA)
Cheituisem și mult cu boala lui, vreo 10 000 d» lei, 

că l-am dus la Iași, la Hîrlău, să-l opereze doctorul Taicu. 
la sanatoriu, ziceau că-i prea bătrin pentru cuțit. Am rămas, 
slavă domnului, în greutăți, dă-i bătăi!... Un iei de viată așa, 
prin cumpene, am avut.
Toată lumea îmi spune să-l caut neapărat pe pensionarul 

Ion Gav Secrieriu din Săvești, că el l-ar cunoaște bine pe 
Pantelimon. încă de prin anul 1S14. deci după ce s-a lăsat de 
haiducie si a devenit gospodar’74).

ȘI lată ce povestește Ion Gav. Scerlerlu :
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Cum a ajuns haiduc
Lîngă satul Răuceștii de Jos, la sud-est, e o pădure de stejari 

numită „Făgițel". Intr-un an, de Paști, Pantelimon s-a dus în 
pădure de-a tăiat stejari, ca să facă scrînciob la horă în sat. 
Fiind prins de pădurar, acesta l-a spus jandarmilor, să-1 urmă
rească și să-1 dea în judecată pentru delict silvic17s). De la 
această dată el a dispărut și nu s-a mai întors în sat. făcindu-se 
haiduc.

CUM ARATA
Ca figură era un bărbat de statură mijlocie, bine legat și 

purta mustață.
Prima amintire

în anul 1914, într-o lună de toamnă, Pantelimon era urmărit, 
în satul Săvești, de o poteră de vreo 200—250 țărani și 40—50 
jandarmi, fiind bănuit e-ar avea gazdă la țăranul Gavril Aga- 
fiței, îmi amintesc că în acea zi am avut panahidă ’7|) și prasnic 
pentru tatăl meu, care murise nu de mult. Seara, pe la ora 
nouă, soră-mea Natalia a auzit cîinele lătrînd puternic. A ieșit 
în curte și uitîndu-se în grădină a zărit în scorbura unui păr 
bătrin un om. Ș-a întors în casă și mi-a spus că este wTom în 
scorbura părului, și-atunci eu i-am spus să meargă și să de-a 
drumul cîinelui. Sora mea așa a și făcut, i-a dat drumul cîinelui, 
dar cîinele a fugit și nu s-a dus la omul din scorbură. Ieșind 
și eu afară și întrebînd cine este, atunci cel din scorbură a 
făcut „pst" și m-a chemat la el. Era Toader Panțelimon. I-am 
spus că e urmărit de poteră și că să plece, că mi-ar putea 
face și mie greutăți. Pantelimon mi-a spus că-i este foame. 
I-am dat patru pahare de țuică, friptură și pîine, și după 
aceea a plecat.

Alt fapt
Se zice că — asta n-o știu de la Pantelimon — ar fi dat
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o lovitură și la prințul Caragea, la conacul de pe moșia lui 
din Grumăzești,7’). Pentelimon îi trimite prințului Caragea un 
bilet prin care-i cere să pregătească sum? de 20 000 lei pentru 
ziua de... Atunci, Caragea — cunoscînd pe semne de ce-i în 
stare Pantelimon îl roagă pe comandantul regimentului din 
P. Neamț să-i dea o gardă, să-1 păzească. Rugămintea îi este 
îndeplinită. în ziua anunțată, cînd garda e la postul ei, așa 
cum se și cuvine, apare o trăsură cu doi cai, în care se află 
un colonel. Colonelul întreabă dacă prințul Caragea e-acasă și 
dacă comandantul gărzii a luat toate măsurile de pază. Apoi, 
intră în conac și discută țu Caragea însuși despre gardă și 
măsurile luate. în momentul cînd slujnica aduce cafelele, colo
nelul îl întreabă pe prinț dacă-1 cunoaște cumva pe Pantelimon. 
Caragea îi răspunde că nu. Pantelimon își descheie atunci 
mantaua și-i arătă pistoalele :

—» Iată-1 pe Pantelimon I
După care îi cere slujnicii să nu facă nici o mișcare, iar 

prințului să-i dea cel 20 000 lei. După ce ia banii, 11 leagă pe 
Caragea și-i pune căluș în gură, și fetei îi spune doar că dacă 
suflă vreo vorbă, a doua zi se întîlnește cu el. Iese din casă 
dă ordine gărzii să fie cu ochii-n patru și dispare.

De Ia cine lua ?
îmi aduc aminte, din povestirile ce ml-au fost făcute de 

Pantelimon, că-n tot timpul haiduciei a ținut seama de vechea 
pravilă haiducească : ia de la bogat șl dă la sărac ! El n-a luat 
nici un ban de la țărani, ch’nr -itunci cînd știa că vreunul are
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bani din vînzări de vite. Loviturile le dădea numai la moșieri, 
numai la cei avuți.

174) Ion Gav. Secrieriu este de altfel — așa cum aflașe»n din 
spusele fostei soții a lui Pantelimon — girantul polițelor pe te
meiul cărora au obținut ei banii (pare-se 50 000 Iei) din care și-au 
cumpărat pămîntui. Cu cîteva zile înainte de-a muri Panteli
mon. Secrieriu a venit șă-1 vadă, dar Pantelimon i-a zis :

•— Ce, crezi că nu știu de ce-ai venit ? Ti-e teamă că mor cu 
datoriile neplătite (reușise să achite pînă atunci, conform sca
dențelor, 35 000 lei, rămînîpd să plătească în viitor restul de 
15 000 lei). Hai, cheam-o pe nevastă-mca, s-aducă testamentul.

Pantelimon avusese intr-adevăr grijă să-și scrie testamentul 
și-ntr-însul pusese clauza ; las totul soției mele cu condiția ea 
ea să achite, mai fntîi, datoria de 15 000 lei către bancă. Așa s-a 
și intimplat, respectîndu-se voința „banditului" de a rămîne cins
tit pină și după moarte.

17‘) Mica „legendă" corespunde parțial măcar — unui fapt 
real : Pantelimon a suferit o condamnare (executată — 
20 iunie 1914 — 24 iunie 1914) de cinci zile „închisoare coreețio- 
nală prin cartea de judecată nr. 2303 din anul 1909, a Judecăto
riei de ocol rural Tg. Neamț, pentru delict silvic în locul amen
zii de 5 lei".

KS) Serviciu religios, în practica bisericii creștine făcut pentru 
pomenirea unui mort; parastas.

,7î)Faptul nu se confirmă nicăieri, fn nici un document. In 
nici un ziar. Transcriu totuși relatarea lui Ion. Gav. Secrieriu, 
pentru atmosfera de autentică legendă haiducească pe care-o ! 
conține.

(VA URMA)
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FOTBAL
Au mai rămas 13 zile...

Apropiatul start oficial al activității fotbalistice ridică, 
pe zi ce trece, febra pregătirilor. In întâlniri amicale, chiar 
internaționale, echipele divizionare își rodează în continuare 
garniturile : unele, în componența cărora au apărut nume noi 
sînt în căutare de formule; altele, încercînd să înlocuiască 
.,pierderile“ recurg la experimente. Oricum, nimeni nu uită 
că pînă la 11 august au mai rămas doar 13 zile...

RAPID — BERSCHOOT (BELGIA) 1—0 (1—0). !n Giulești 
rapidiștii, mal mult norocoși decît tehnici au izbutit să cîștige 
prin golul înscris de Neagu. Se pare că toate preocupările lor 
se îndreaptă deocamdată, spre sudarea cuplului de înaintași 
centrali deși mai sînt multe de făcut. întrebarea „Ne»agu sau 
Marian Popescu ?“ rămîne tot fără răspuns...

DINAMO EACAU — RADNICKI KRUGAJEVAC 2—2 (1—1). 
Băcăuanii după victoria realizată în această săptămînă — 3—1 
cu Chimia Suceava — au reușit un „nul“ în fața iugoslavilor 
anunțînd, îndeosebi prin calitatea jocului prestat, că sînt gata 
de start. Ene Daniel este al treilea nume care, alături de 
Rugiubei și Dembrovskt, confirmă.

A.S.A. TG. MUREȘ — F.C. ARGEȘ 1—0, Sărăcia de goluri 
poate fi explicată prin faptul că mureșenii au fost preocupați 
de obținerea unui rezultat favorabil oare să continue seria suc
ceselor pe teren propriu. Autorul golului : Szilagy.

UNIVERSITATEA CRAIOVA — POLITEHNICA TIMIȘOARA 
5—0. Debutul antrenorului Coidum la conducerea echipei stu
denților craioveni a coincis cu o spectaculoasă victorie. Studen
ții desfășurînd un joc orientat în exclusivitate pe faze de atac 
n-au lăsat nici o speranță colegilor lor din Timișoara. Atacul 
craiovean, într-o nouă formulă a dat deplină satisfacție. Golu
rile au fost semnate de : Niță, Sfîrlogea, Oblemenco, Bălan și 
Neagu II. VIOREL RABA

• In Berlinul occidental s-a disputat sîmbătă meciul in
ternațional de fotbal dintre echipele Dinamo București și 
Herta B.S.C. Victoria a revenit fotbaliștilor români cu scorul 
de 4—2 (1—2) prin golurile marcate de Frățilă (2), Dumi- 
trache și Pîrcălab. Au asistat 14 000 de spectatori.

• Continuîndu-și turneul în U.R.S.S., echipa de fotbal Pro
gresul București a Jucat în orașul Iaroslav cu formația locală 
Sinnik. Gazdele au obținut victoria cu scorul de 2—1 (1—1). 
Golul oaspeților a fost înscris de Oaidă.

CICLISM
O competiție s-a

alta începe
CONSTANȚA (prin 

telefon). — In croma
tica estivală a litora
lului a intervenit 9 
nuanță deosebită: 
plutonul masiv și 
multicolor a celei de-a 
13-a ediții a „Crite
riului juniorilor". De-a 
lungul a patru etape, 
între 33 și 27 iulie, 
peste 70 de speranțe 
ale ciclismului din tn- 
treaga țară, cărora H 
s-au alăturat două 
formații de juniori de 
peste hotare, una din 
Franța și alta din 
Ungaria, și-au dispu
tat înîîietatea. între
cerea a fost pasio-

nantă, cicliști* au fă
cut risipă de energie, 
așa cum le stă bine 
celor care cor să se 
afirme. Primul loc in 
clasamentul generala 
revenit clujeanului 
ION SELEJAN, dș- 
tigătorul ediției din 
acest an a „Criteriu- 
lui juniorilor".

români 
la „Crite- 

au a-riul
mrt __  _ __
ri de odihnă, iar în 
cursul acestei dimi
neți iau startul Intr-o 
altă competiție im- 
yortanță, „Cupă ora-

sfîrșit,

telor", alcătuită din 
loud probe. Prima se 
dispută azi pe șoseaua 
Negru Vodă pe o dis
tanță de 80 kilometri 
iar a doua mtine pe 
șoseaua Tulcea, 60 
kilometri. Și ou a- 
ceasta se va încheia o 
tăptămină de intensă 
activitate ciclistă pe 
litoral in cadrul că
reia o serie de talen
te promițătoare s-au 
remarcat. Rămine ca 
acestea să confirme in 
,Cupa orașelor", con
cludent criteriu de 
apreciere a „speranțe
lor".

S. SPIREA

ineernaiion/ilele de aeleeism
NATAȚIE

• Intr-un meci internațio
nal amical de fotbal disputat 
la Dortmund, echipa vest-ger- 
mană Borussia Dortmund a 
întrecut cu scorul de 1—0 
(0—0) formația cehoslovacă 
Dukla Praga. Golul victoriei a 
fost marcat în minutul 47 de 
Trimhold.

• In Italia s-a încheiat cam
pania de transferuri a Jucăto
rilor de fotbal. Cel mai solici
tat și mai 
fost tânărul 
atacant al 
achiziționat 
tus Torino, 
650 milioane de lire italiene. 
Formația torineză și-a mai asi
gurat serviciile vest-germanu- 
lui Haller, fost centru atacant 
la Bologna, și ale lui Benetti 
de Ia Palermo. Internazionale 
Milano l-a readus în rîndurile 
sale pe bazilianul Jair, care a 
jucat în sezonul trecut la A.S. 
Roma.

scump Jucător a 
Anastasi (20 ani) 

echipei Varese, 
de clubul Juven- 
pentru suma de

Regata internațională de 
caiac-canoe, desfășurată pe 
lacul Bagsvaerd (din apropie
re de Copenhaga), ce a reu
nit concurenți din 14 țări, a 
prilejuit reprezentanților țării 
noastre cîteva victorii conclu
dente. în trei probe ei s-au 
clasat pe locul întîi, iar în alte I 
trei, au ocupat locul secund. | 
Remarcabil s-a comportat 
tânărul canoist I. Pațaichin, I 
dublu învingător, la simplu | 
1 000 m și la dublu, împreu
nă cu Covaliov, precum și I 
echipajul nostru de caiac 4. |

• Sportivii români au cîștî- ■ 
gat și două probe neolimpice : I 
canoe dublu 10 000 m — 
Maxim, Simionov și canoe ■ 
simplu 10000 m — A. Bu- I 

astfel că la totalul '

$«’ totuși, rapidistul oa fi primul.

(Urmare din pag. I) 
a contractase în recentul con
curs de la Leningrad l-a oprit 
să concureze, ci și piaU moale 
l-a înfricoșat întrucîtva. Nu i-a 
convenit să ri©te pentru un re
zultat oarecare. Dar el și-a tri
mite pe pistă un demn înlocui
tor : Hermes Ramirez. Cea mai 
bună performantă a unui repre
zentant al nostru la această 
probă a fort obținută de Bucur 
Iliescu cu 10,9 tn serii și 10,6 !n 
finală, clasat de abia pe locul 
clnd.

Consemnăm ee o performanți 
de rezonanță mondială rezulta
tul doblndit de Valeria Bufanu 
la 80 m g 10,8. Un motiv pen
tru public de a-șl prelungi 
aplauzele l-a constituit faptul 
că pe podiumul de premiere 
cele trei locuri erau ocupate 
de... trei românce, Bufanu, Cîr- 
rtea și An gel eseu.

Sigur, orice concura de anver-

ALE ROMIEI
I

juniorii pe locul I, învingînd e- § 
chipă seniorilor, șl înreglstrînd I

TATntlTY5"

EGALITATE ÎN POLIGON

simpli, 
telchin,

TOATE

Potrivit unei știri transmi
se de agenția France Presse, 
pentru prima oară în istoria 
Jocurilor Olimpice femeile 
vor fi admise să participe la 
probele de tir cu prilejul 0- 
limpiadei de la Ciudad de 
Mexico. Uniunea internațio
nală de tir a abrogat recent 
articolul 29 din regulamentul 
olimpic prin care femeilor le 
era interzisă participarea la 
întrecerile de tir.

I
probelor România, cu cinci 
victorii se clasează pe locul 
întîi.

• Cu prilejul unui concurs 
de înot, desfășurat la Seattle, 
sportivul american Jack Hors
ley a stabilit un nou record 
mondial în proba de 880 varzi 
liber, cu timpul de 8’51” 8/10. 
Vechiul record, deținut din a- 
nul 1964 de australianul Mur
ray Rose, era de 8’55’ 5/10.

• Echipa masculină de vo
lei a Franței, aflată în turneu 
în Venezuela, a jucat la Ca
racas cu selecționata Venezue- 
lei pe care a învins-o cu sco
rul de 3—0 (17—15, 15—4, 
15—11).

• După rezultatele de ega
litate, 2—.0, realizate cu
Cehoslovacia și cu selecționata 
R D. Germane, înaintea ul
timei rund©, echipa țarii 
noastre ocupă locul șapte cu 
15 puncte în clasamentul tur
neului final al Campionatului

I

I 
noului tinal al uampionaimuj . 
mondial studențesc de șau. j

• După ce la Riga echipa 
olimpică feminină de volei a 
t’.R.S.S. a dispus de cea a 
Japoniei cu 3—0, și olimpicii 
sovietici au obținut 
cu același scor, în r
lor lor japonezi în meciul 
disputat la Kiev.

nul victoria I 
fața colegi- |

I--------------
I SPORTURILE

gură își are eroii săi cărora re
porterul este obligat să le confe
re un loc mai aparte. Dintre a- 
ceștia se detașează Viorica Vis- 
copoleanu. Săritoarea noastră 
în lungime a avut cea mai bună 
comportare dintre reprezentanții 
noștri. Din prima încercare a 
sărit 6,48 m. La a doua— 6,56 — 
a clocea performanță mondială 
a sezonului — cu 3 cm mal puțin 
decît recordul ei. La următoarea 
încercare a sărit 6,80 m. — re
cord mondial ! Dar, ghinion, în
cercarea a fost depășită cu un... 
centimetru.

Revelație a concursului este 
și junioara Mariana Goth care 
la 200 m plat a realizat un nou

record național de junioare. 
Mihaela Peneș, aruneînd 57,16 m 
a reușit cea mai bună perfor
manță a ei din acest an si astfel 
șî-a onorat titlul de campioană 
olimpică.

Există și un capitol al surpri
zelor. Prima, de proporții, în
frângerea recordmanei mondiale 
la disc, vest-germaha 
Westermann clasată pe 
secund, în urma Ilgenei. Karin 
din R.D.G. care a depășit-o doar 
cu 6 cm. (59,24 m).

Surprize sînt și performanțele 
echipelor de ștafetă 4X100. Ju
nioarele noastre s-au clasat pe 
locul II după cubaneze, înaintea 
primei echipe a României, iar

Liesel 
locul

PRIMUL PAS CU... STÎNGUL
Prima competiție oficială de 

judo din țara noastră s-a des
fășurat sîmbătă și duminică 
în cocheta grădină de vară a 
Casei de cultură din Calea 
Rahovți. Competiția, purtînd 
titulatura „Cupa de vară“, (cîș- 
tlgătoare — echipa Olimpia I- 
București) a reunit 35 sportivi 
— din București, Mediaș. Ro
man și Orăștie — și cîteva 
sute de spectatori, atrași, pro
babil, de ineditul și savoarea 
acestui sport relativ necunos
cut pe meleagurile noastre.

întrecerile au demonstrat 
că, într-adevăr, dispunem de o 
serie de tineri sportivi cu reale 
calități (Eugen Georgescu, 
Cristian Lascu, Viorel Flores- 
cu, Adrian Barbu și alții) dar 
cu care antrenorii mai au mult 
de muncit pentru a le cizela 
stilul de luptă și pentru a-i 
determina să aplice măcar cî
teva din procedeele de bază 
din larga gamă cu care este 
înzestrat acest sport. în rest,

ceilalți participant sînt, după 
părerea noastră, la începutul 
alfabetului judoului, confun- 
dîndu-l, probabil, cu... trînta. 
Nivelul tehnic al întrecerilor 
a fost submediocru.

Arbitrajul a fost și el sub 
orice critică. Afirmația apar
ține secretarului general al 
federației ANTON MORARU. 
Intr-adevăr, cu una sau două 
excepții, arbitrii au dezamă
git. Decizii controversate, de
cizii schimbate la masa juriu
lui, reveniri asupra deciziilor 
(după o noapte de gîndire!).

Organizatorii, aflați la prima 
întrecere oficială, pot invoca 
numeroase scuze, printre care 
și aceea, bătută și răzbătută 
că orice început e greu. Un 
lucru ni se pare a fi însă e- 
sențial : oamenii desemnați să 
se ocupe de destinele acestui 
sport să fie cinstiți (mărun
tele și meschinele interese de 
club și-au și făcut simțită 
sumbra lor prezență chiar de

la această primă întrecere ofi
cială !), să respecte și să apli
ce întocmai regulamentul Ju- 
doului, fără invenții, adaptări 
sau interpretări proprii. Altfel, 
acest frumos sport nu va cîști- 
ga niciodată inimile, stima și 
adeziunea publicului larg.

un nou ■ record național. întâm
plarea ne îndeamnă la reflecții, 
loan Șerban, cu 2,10 m la înăl
țime a ocupat locul II după 
iugoslavul Todosievici, cu ace
eași performanță dar dobîndltă 
înainte de Șerban. Inexplicabilă 
absența lui Șerban Ciochină. 
Este curios că acest sportiv n-a 
concurat anițl acesta niciodată în 
țară, numai peste hotare ? ! Sub
mediocră este șî comportarea 
prăjinistulul nostru D. Piștalu, 
care deși are record de 5 metri 
n-a reușit să treacă de 4,50 ocu- 
pînd astfel locul 4. Totodată au 
produs o deziluzie și rumoare 
chiar desfășurarea probei ae 
10 000 m la care n-a participat 
nici un reprezentant al nostru. 
Este un „record' și acesta dar 
nu onorează pe organizatori.

întrecerile s-au încheiat. In
discutabil, competiția este o reu
șită. Rezultatele, participarea va
loroasă. oferă antrenorilor, spe
cialiștilor noștri, criterii autenti
ce de apreciere a nivelului per
formanțelor atleților noștri, a 
atletismul românesc în gene
rai, d© care trebuie să se țină 
seama jjeapărat în alcătuirea 
lotului care ne va reprezenta la 
Jocurile Olimpice din Mexic. 
Sînt destul de numeroase pro
bele în care am obținut rezulta
te mediocre, în altele nici nu 
ne-am văzut. Dacă mai adăugăm 
la aceasta și faptul că rezultate
le de aici, dobândite chiar de ve
detele „Internaționalelor" noas
tre sînt departe, unele chiar 
foarte departe de recordurile eu
ropene și mondiale, avem în față 
un tablou nu numai de satisfac
ții și speranțe, ci de griji și răs
punderi.

în plin sezon, generație de 
perspectivă a hatației noastre s-a 
aflat lâ startul unei competiții 
de talie națională t a 7-a ediție 
a Campionatelor republicane al© 
școlilor sportive, disputată între 
26—28 iulie la ștrandul bucu- 
reștean Obor. Au participat a- 
proape 300 de înotători din 11 
școli sportive : Din prima zi anti
cipațiile au fost confirmate prin 
reușita unor performanțe valoroa
se. în catalogul de onoare și-au 
înscris numele școlari înotători 
de certă perspectivă. Cîteva 
nume, cîteva performanțe sînt re
velatorii în acest sens : Anca An
drei, Școala sportivă Reșița a 
egalat recordul țării la 100 m 

(spate, juniori I cu timpul de 
1TO”2 ; Manolescu Emil, Școa
lă sportivă București II, nou re- 

Scora de copii, categoria A Ia 200 
m mixt, 2’35” ; Cehanczuc Car
men, Școala sportivă nr. 2 nou 

(record la categoria’copii, 200 m 
mixt, 2’51”0 ; Miclăuș Ion, Școala. z..-.^«.44».X -rtz-vi.la sportivă Sibiu nou record în 
proba 100 m delfin juniori cate
goria a H-a, 1’04”0'.

Evoluția înotătorilor școlari s-a 
situat la un nivel net superior

ȘTIRI OLIMPICE
INSCRIERILE CONTINUA

în urma înscrierilor primi
te din partea Siriei și Hon
durasului Britanic, numărul 
țărilor participante la cea 
de-a 19-a ediție a Jocurilor 
Olimpice s-a ridicat la 111.

DOI ENGLEZI — 
„OLANDEZI ZBURĂTORI*4

Rodney Pattison, ofițer al 
marinei britanice, și Ian Mc 
Donald Smith, secretarul u*

creatoare a proiectanților
(Urmare din pag. I)

confort corespunzător, se 
ajunge la o diversificare

I

8

Cit vor dura

speranțele ?

nui avocat londonez, vor re
prezenta Anglia în proba „O- 
lahdezul zburător*' la re
gatele de yahting din ca
drul Jocurilor Olimpice din 
Mexic.

vinde în Japonia medaliile 
olimpice comemorative (piese 
de argint și de bronz suflate 
cu aur).

TORȚELE, ÎNAINTE 
DE-A FI APRINSE

MEDALII OLIMPICE 
DE VÎNZARE

. a
acordat

Comitetul de organizare 
J.O. din Mexic a 
companiei japoneze Shin Ni
hon Sangyo. dreptul do a

Președintele Comitetului de 
organizare a J.O. din Mexic, 
Pedro Ramirez Vasquez, a 
aprobat modelul torțelor o- 
limpice, care vor fi purtate 
de cele 1 400 de ștafete de 
la Olympia la Ciudad de 
Mexico. Fiecare torță cântă
rește 1,500 kg, avînd pe la
turi inscripția „Mexico 68“.

TEODOR POGOCEANU

față de edițiile precedente, de
monstrată prin rezultate valoroa
se, determinate de o îmbunătă
țire calitativă a tehnicii de înot. 
Din-plutonul masiv al micilor 
înotători s-au desprins reprezen
tanții centrelor de tradiție : Ora
dea, Timișoara, Tg. Mureș, Re
șița, Sibiu, cu o participare deo
sebit de valoroasă.

Ediția a 7-a a revenit Școlii 
șportive nr. 2 din București la o 
diferență apreciabilă față de prin
cipala ei adversară — Școala spor
tivă din Reșița. Plină de promi
siuni participarea elevilor din 
provincie diptre care s-au re- 

#>marcat în irnod deosebit cei din 
Sibiu, Cluj, Timișoara, Toplița 
etc. Am făcut însă și în alte edi
ții reflecții îmbucurătoare cu pri
vire la viitoarele speranțe ale na- 
tației românești. Dar multe din 
aceste speranțe s-au pierdut pe 
drum. Nu ne dorim ca experiența 
să fie repetată. Evitarea unei a- 
semenea situații ține în primul 
rînd de modul în care sînt asigu
rate micilor înotători condiții 
pentru o cît mai bună pregătire. 
La ce ne-am putea aștepta însă 
de vreme ce dintre școlile parti
cipante la competiție doar două 

iun de bazine de înot. In 
...1, pregătirea speranțelor nata- 
ției se desfășoară în bazine pu
blice care nu asigură nici pe de
parte condițiile necesare afirmă
rii tinerilor înotători. Este o 
problemă la care federația de

Idispi 
rest,

8

I .specialitate ' trebuie sa reflecteze 
și să dea răspunsul prin măsuri
eficace.

R. VASILE

va 
a 

tipurilor de locuințe și la o 
diferențiere a chiriilor con
form gradului de confort, ac
cesibil tuturor categoriilor de 
salariați. In institutul nostru 
s-au făcut multe studii in a- 
ceastă privință. în cadrul lor 
preconizăm pentru categoria I 
o suprafață locuibilă de 
28—30 m.p., cu o baie dotată 
cu cadă și duș și bucătărie. 
La categoria a II-a am pre
văzut. o suprafață locuibilă de 
24—26 m.p., baie cu cadă sau 
duș și bucătărie cu o supra
față mai redusă. Pentru cate
goria a 111-a este prevăzută o 
suprafață locuibilă tot de 
24—26 m.p., iar bucătăria va 
fi înlocuită cu nișe unde se 
poate instala aragaz sau sobă 
de gătit. în loc de baie pro
iectul prevede o încăpere sa
nitară cu WC și duș. Tot la 
această categorie există in 
studiu, o variantă cu 2 camere 
și o bucătărie separat. La ca
tegoria a IV-a suprafața lo
cuibilă este preconizată a fi 
de 22—24 m.p.. compusă din 
două camere din care una 
eu posibilități de instalare a 
unui aragaz sau a unei sobe

de gătit. La această categorie 
încăperea sanitară are ți po
sibilități de montat ulterior a 
unui duș. Firește, aceasta nu 
înseamnă că nu se vor cons
trui in continuare și aparta
mente de 3—4 camere, simi
lar cu categoria de confort, 
odată cu creșterea corespun
zătoare a prețului de cost. Noi 
sperăm ca din această toamnă 
chiar să oferim constructori
lor de pe raza județului Bra
șov elementele preliminare de 
proiect pentru a ataca incă 
în acest an amenajările de 
șantiere pentru deschiderea 
frontului de lucru. Paralel 
s-au făcut ample studii pen
tru găsirea celor mai potrivite 
zone de amplasare a viitoa
relor cartiere, dat fiind faptul 
că ritmul de construcții va fi 
accelerat. O primă zonă a fost 
aleasă lingă stadionul tinere
tului. De acolo, o autostradă 
cu 4 benzi de circulație va 
face legătura cu zona gării 
noi. De-a lungul ei noile 
construcții preconizate vor a- 
propia noul cartier de actua
lul cartier Tractorul, nemai- 
fiind necesare investiții in 
plus pentru amenajarea unor 
rețele de apă, canal, electrici
tate. Considerăm că aceasta

este o măsură realistă care 
răspunde unor necesități ur
gente de rezolvare a condiții
lor de locuit, incă deficitare 
în orașul Brașov, ca și în alte 
mari

Un
orașe. Prin stabilirea

incă de pe acum a citorva 
amplasamente in această zonă, 
vor fi construite in viitorul 
apropiat circa 5 000 de apar
tamente de care vor beneficia 
locuitorii orașului nostru.

sistem premial stimulatoriu, 
eficient

sută față de cota medie de con
stituire a fondului de premiere — 
eiclude din capul locului dife
rențele mari, arbitrare de genul 
celor amintite. Totodată, noua 
hotărfre asigură o diferențiere e- 
chitabilă a premiilor în raport 
cu contribuția fiecărui salariat ca 
și posibilitatea ca toți salariații 
să beneficieze de premii, firește, 
dacă n-au avut abateri discipli-

nare care să se răsfrângă negativ 
asupra activității întreprinderii.

Parte componentă a ansamblu
lui de măsuri luate în ultima 
vreme, noua reglementare pri
vind premierea personalului teh- 
nico-administrativ dovedește încă 
o dată grija atentă a partidului 
pentru realizarea unei armonioa
se îmbinări între interesele gene
rale și individuale.

(Urmare din pag. 1)

trimestriale care dădeau naștere 
la disproporții în venituri. 
Inechitatea în acordarea acestor 
premii pornea chiar de la modul 
în care erau stabilit© limitele 
maxime — 5Q la sută pentru ca
drele de conducere, șefii de ser
virii, seefii, ateliere, ingineri, 
maiștri și o parte din economiști 
și 30 la iută pentru restul perso
nalului administrativ. Cri care 
beneficiau de cota maximă au și 
salariile cele mai mtri, salarii 
care, firește, țin seama de com
plexitatea sarcinilor ce le revin, 
calificarea și responsabilitatea pe 
care o au în coordonarea activi
tății întreprinderii. Dar aceasta 
dădea loc la mare disproporțio- 
nalitate în acordarea premiilor 
care nu corespundea efortului 
real depus de fiecare salariat. Di
ferențele între premiile maxime 
și minime erau în unele cazuri 
de peste 10 ori. Mai mult, era su
ficient, de pildă, ea un econo
mist să fie trecut de la serviciile 
aprovizionare sau contabilitate la 
plan sau organizarea muncii pen-

tru ca automat să beneficieze de 
o cotă maximă mai mare cu 20 
de procente din salariul tarifar 
deși eforturile și solicitările ceru
te de noul loc de muncă nu erau 
cu mult mai intense. Apoi, co
tele maxime nu se acordau, cu 
rare excepții, decit personalului 
de conducere tehnică și econo
mică care de regulă consumau o 
parte însemnată din fondul con
stituit, ajungîndu-se la situația ca 
pentru personalul cu funcție de 
execuție premiile șă fie destul de 
mici — 5—10 la sută din sala
riul tarifar — și, prin urmare, 
nestimulative.

Aceste anomalii, care constitu
iau o frină în stimularea între
gului personal tehnico-adminis- 
trativ sînt eliminate prin aplica
rea noilor prevederi. E loc tot 
mai puțin pentru apariția arbitra- 
riului în aplicarea sistemului de 
cointeresare materială. Faptul că 
diferențierile premiilor acordate 
acestei categorii de personal nu 
vor putea depăși 10 procente — 
respectiv plus sau minus 5 la

EXPRESIE A GRIJII FAȚA DE OM
(Urmare din pag. 1)

care guvernează societatea 
noastră să se construiască mai 
multe locuințe ți cu un grad 
de confort mai redus decit 
mai puține dar cu un grad de 
confort ridicat. Este știut ci 
mutarea intr-o casă nouă con
stituie unul din evenimentele 
cele mai fericite din viața ori
cărei familii, ața că este bine 
ca ele să aibă loc in cit mai 
multe case. Consider foarte 
potrivită și măsura construirii 
unui tip de garsonieră care, la 
noi in Hunedoara, are un de
osebit ecou, căci un mare nu
măr al populației îl formează 
tinerii muncitori necăsătoriți 
(o treime din populație, n.n) 
Din discuțiile avute cu colegi 
de muncă am înțeles că ei ca 
și mine apreciază noile 
măsuri preconizate de partid, 
eforturile pe care le face 
statul in această direcție. 
Ca om al muncii care locuiesc 
cu familia intr-o singură ca-

meră pentru care plătesc pro
prietarului o chirie de 250 lei 
pe lună, îmbrățișez cu toată 
căldura această măsură luată

de partid și statul nostru cu 
recunoștință pentru grija care 
ni se arată.

în același timp aș vrea 
să adaug necesitatea spori
rii preocupării factorilor din 
acest domeniu în vederea re
ducerii neîncetate a costului 
apartamentelor, lucru ■ care se 
poate realiza prin creșterea 
volumului producției materia
lelor de construcții, industri
alizarea șantierelor, extinde
rea pre fabricării în poligoane, 
perfecționarea profesională a 
lucrătorilor etc. căi certe de 
realizare a acestor importante 
obiective.

Pasageri sentimentali
(Uimare din pag. 7)

desubt, eu alt caracter de literă, 
cineva a adăugat „Tu ce crezi P“ 
întrebarea e adresată unei fel©. 
Și iată ce crede dînsa j

„L. R. lucrează acum la 
Combinatul pentru industrializa
rea lemnului din S. Mai înainte 
de asta, la Autobaza-Săveni. A 
jurat că mă iubește, că mă ia de 
nevastă și ca orice fată îndrăgos
tită l-am crezut. La sfîrșitul lunii 
trecute mi-a dat un telefon și 
mi-a promis că vine să depunem 
actele în vederea căsătoriei. A 
venit, dar cu o altă fată, căreia 
îi va face probabil aceleași pro* 
.misiuni. Am încercat să discut cu 
el pentru a-i reaminti că vom a-

vea un copil, că noi amîndoi am 
dorit acesț copil, că trebuie să-i 
dea un nume copilului. Mi-a în
tors spatele și ă plecat”.

R. L. își va afjșa din nou zâm
betul lui fals, încercînd să-și' as
cundă sufletul urît, murdar,

Dar mai devreme sau mai tir* 
ziu R. L. va trebui să răspundă. 
Viața, societatea noastră nu-ț 
iartă pe toți acești pasageri sen
timentali. în peisajul diiltotdeau- 
na frumos al sentimentelor de 
prietenie și de dragoste, pe care 
tineretul nostru î| sporește în 
explozii de maximă afectivitate și 
fericire adevărată, aventura, jo
cul de-a iubirea n-au ce căuta. 
Sînt flori urîte ce trebuie sțir- 
pite.



Sprijin unanim față de politica

din Cehoslovacia
conducerii P.C.Ieri, la cantona

mentul delegației 
române

După cum este cunoscut, vi
neri, reprezentanți ai tinerei ge
nerații din țara noastră s-au 
îndreptat spre orașul ce găzdu
iește Festivalul Parcurgînd ulti
mii kilometri pe pămîntul patriei, 
convoiul a traversat Podul Prie
teniei fiind întîmpinat de sunete 
vesele de fanfară la granița bul
gară.

Este primul salut pe care tine
rii bulgari îl adresează oaspeților 
români. Hori, aplauze, strîngeri 
de nună în pitorescul oraș de

h□□□II*□ După tra
tat i vele
de la

Niamey

SOFIA 28 iulie ( prin telefon 
de la trimișii noștri speciali, 
EUGENIU OBREA și IOAN 
TIMOFTE). — Cantonamen
tul delegației române din „Oră
șelul universitar" și-a primit 
duminică dimineața primii săi 
oaspeți : ziariști din diferite 
țări sosiți la Festival. Con
ferința de presă organizată 
de delegația României a suscitat 
un viu 
zența 
presei 
posturi 
agenții 
în lume. A fost de față ambasa
dorul Republicii Socialiste Româ
nia la Sofia, NICOLAE BLE- 
JAN.

Tovarășul ION ILIESCU, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele tine
retului, a salutat pe ziariștii pre- 
zenți, după care a făcut o expu
nere asupra pregătirilor tineretu
lui român pentru Festival. Solii 
generației tinere ai României so
cialiste participă la Festival ani
mați de dorința sinceră de a în
tări legăturile prietenești cu ti
nerii din lumea întreagă, de a 
contribui la întărirea forțelor care 
acționează pentru apărarea păcii 
Conducătorul delegației române a 
subliniat că Festivalul trebuie să 
reprezinte o manifestare larga, 
reprezentativă, a tuturor forțelor 
democratice ale generației tine
re, indiferent de orientarea po
litică. Spiritul de închistare, de 
rigiditate nu pot decît să dăune
ze nobilelor idealuri sub semnul 
cărora se desfășoară Festivalul. 
Tovarășul Ion Iliescu a reafirmat 
dorința delegației române de 3 
aduce o contribuție constructivă 
la întreaga desfășurare a Festi
valului, pentru o pregnantă afir
mare a năzuinftelor tinerilor de 
pretutindeni — pace trainică, 
progres social, viață mai bună.

La întrebarea corespondentului 
revistei „Jeunnesse du monde", 
tovarășul Ion Iliescu a. vorbit 
despre numeroasele întîlniri pe 
care delegația română le va avea 
cu tineri din țările socialiste, 
din țările Europei, Asiei, Africii 
și Americii Latine. Delegația 
noastră se va întilni atât cu re
prezentanții organizațiilor cu care 
întreținem contacte cît și cu cei 
ai altor organizații cu care nu am 
stabilit încă relații. Referindu-se 
la o întrebare pusă de reprezen-

interes, ilustrat prin pre- 
a numeroși redactori ai 
bulgare și ai unor ziare, 

de radio și televiziune, 
de presă bine cunoscute

tantul radioteleviziunii din Da
nemarca, tovarășul Ion Iliescu a 
subliniat că delegația României 
va lua parte la toate manifestă
rile politice ale Festivalului, ex- 
primînd punctul de vedere al 
tineretului român asupra proble
melor aflate în dezbatere, mili- 
tînd pentru o mai bună cunoaș
tere reciprocă, pentru apropierea 
între tinerii de diferite opinii.

Răspunzînd întrebării cores
pondentului agenției vest-germa- 
ne D.P.A., tovarășul Ion Iliescu 
a subliniat că delegația română 
se pronunță pentru asigurarea 
caracterului larg, reprezentativ al 
Festivalului, pentru eliminarea 
oricăror obstacole în calea parti
cipării organizațiilor care doresc 
să fie prezente la această ma
nifestare.

★

Către ora prînzului la canto
namentul român au sosit tineri 
din Sofia, oaspeți ai delegației 
noastre. Intîlnirea cu tinerii din 
țara vecină care a durat două 
ore, s-a desfășurat într-o atmos
feră de puternica prietenie. Tine
rii bulgari au fost salutați de 
tovarășul Niculae Stoian, membru 
al Biroului C.C. al U.T.C. Vor
bitorul a evocat prietenia tradi
țională care leagă popoarele ce
lor două țări, tineretul român și 
tineretul bulgar. In cuvîntul de 
răspuns, tovarășul Dobri Mano- 
lov, secretar al organizației 
U.T.C.D. din instituțiile comer
ciale din Sofia, după ce a adre
sat un călduros bun venit pc 
pămîntul Bulgariei socialiste 
membrilor delegației române 
și-a exprimat în numele tineri
lor sofioți, sentimentele de prie
tenie față de poporul român. 
Festivalul de la Sofia, a spus 
Dobri Manolov, va constitui urf 
nou prilej de întărire a relațiilor 
prietenești dintre tinerii din Ro
mânia și Bulgaria.

★
La aceleași ore, într-o altă sală 

a cantonamentului nestru, soseau 
oaspeți din R.A.U. : membri ai 
G.U.S.U.A.R. (Uniunea generală 
a studenților din R.A.U.) în 
frunte cu 
Mahmoud.
desfășurată sub semnul 
și înțelegerii reciproce, delegația 
tinerilor din IUA.U. a fost salu
tată de Mihai Stoica, vicepre
ședinte al UAS.R.

Flacăra a fost preluată
de solii tineretului bulgar

Sîmbătă la amiază caravana 
purtătoare a flăcării Festivalu
lui mondial al tineretului și 
studenților, după ce a străbă
tut ultima etapă a traseului ro
mânesc — București-Giurgiu — 
a fost predată, la Russe, solilor 
tineretului bulgar. Mii de lo
cuitori ai orașului Russe au 
venit în întîmpinarea carava
nei purtătoare a simbolului so
lidarității, păcii și prieteniei 
care a străbătut pînă acum opt 
capitale de-a lungul a 5 800 de 
kilometri. La mitingul care a 
avut loc primul secretar al

Comitetului județean Ilfov al 
U.T.C., Ilie Lepădat, a transmis 
gazdelor Festivalului, salutul 
tineretului român și urarea de 
succes deplin marii întîlniri a 
tineretului lumii. Din partea 
Comitetului național de organi
zare a Festivalului au răspuns 
Vlado Ciolacov și Stancio Ni- 
colov, secretarul Comitetului 
județean Russe al U.T.C.D. 
După festivitate caravana înso
țită de zeci de motocicliști 
purtînd fanioane și banderole 
a pornit spre Sofia.

VIOREL KABA

PRAGA 28. — Corespondentul 0 Agerpres, Eugen Ionescu, trans
mite : Presa cehoslovacă anunța 

• că pe adresa Prezidiului C.C. al
P.C. din Cehoslovacia continuă 
să sosească un mare număr de 

pe malul Dunării — Russe. Dele- scrisori și telegrame de pe întreg
gația noastră este întâmpinată de cuprinsul țării în care se expri-
secretarul Comitetului regional mă sprijinul unanim față de po- 
de partid Russe, Gheorghi Simio- 9 litica conducerii partidului, 
nov, de secretarul U.T.C.D. din numele tuturor comuniștilor
Russe, Stancio Nicolov precum și și celor fără de partid din Minis- 
de alte oficialități locale. W terul Apărării Naționale, se spune

Am părăsit orașul cu amintirea 
unei plăcute întâlniri. Semnele 
sărbătorii tinerești devin din ce 
în ce mai x-izibile pe parcursul X11 
dramului prin satele și orașele a 
Bulgariei iar dovezile ospitalității " 
bulgărești sînt prezente la tot 
pasul. Oprirea la Grivița a prile
juit un moment de reculegere în

De la București

fața monumentului închinat osta
șilor noștri care au luptat pentru 
independență in 1877.

Pe șosea, la 30 de Htanrtii de 
Plevna ne așteaptă o surpriză: 
copii cu trompete și tobe formând 
o mică orchestră ne-an intonat 
de pe o partitură, un marș de _

într-o scrisoare, reafirmăm spriji- 
• nul nostru absolut față de pozi

ția C.C. al P.C. din Cehoslovacia 
în ce privește scrisoarea celor 
cinci partide. Ne exprimăm 
convingerea că această poziție va 
fi luată ca bază în apropiatele 
convorbiri bilaterale cu partidele 
frățești și că membrii delegației 
noastre se vor situa ca unul sin- 

W gur în această poziție.
„Cerem tuturor statelor să res- 

£ pecte suveranitatea de stat a 
Cehoslovaciei și principiile nea
mestecului în treburile noastre 

A interne" scriu într-o rezoluție oa- 
menii muncii de la Institutul 
„Stavoproiect" din localitatea 
Trutnov.

Săptămânalul „Literami Listy" 
a publicat într-o ediție specială 

W un mesaj al cetățenilor ceho
slovaci adresat Prezidiului C.C. al 
P.C.Q, în care se arată că țelul 
spre care năzuiește poporul ceho
slovac poate fi rezumat în patru 
cuvinte ; socialism, alianță, suve-

Este, acum mai dificil ca ori- 
cînd pentru un comentator să se 
refere la conflictul nigerian 
(„conflictul" reprezintă un eufe
mism deformat prin blîndețea sa 
pentru ceea ce n-ar trebui să se 
numească altfel decît „marea tra
gedie nigeriana"). Pentru că ime
diat ce pornește să cugete la Ni
geria, pe dinainte-i încep să se 
perinde siluetele spectrale ale 
copiilor biafrezi, așa cum au fost 
ele prezentate lumii de reporterii 
care au răzbătut pînă în acel ha
lucinant imperiu al morții. Sche
letele, literalmente schelete de 
copii, în componența cărora doar 
capul mai păstrează aspectul oa
recum normal. Iar în ochii, foar
te mari, imenși, nu se poate, 
chiar dacă-i vorba numai de o 
fotografie, privi multă vreme. 
Privitorul întoarce repede capul 
în altă parte...

Desigur, în afară de prisma 
pur politică, chestiunea trebuie 
în mod obligatoriu privită și din 
punct de vedere umanitar. Acum 
ea trebuie considerată mai ales 
din acest unghi. Pentru că ori
care ar fi mobilurile, oricare ar 
fi considerentele de la care por
nește o parte sau alta, ele nu pot 
justifica în nici un chip heca
tombele do vieți omenești, mai 
ales din rîndurile populației ci
vile.

In această privință, presa ci
tează date incredibile, de care 
ne îndoim, de care trebuie sa ne 
îndoim, în speranța că îndoiala 
se va dovedi întemeiată, că pro
porțiile tragediei se vor dovedi 
mai reduse. Iată, de pilda, decla
rațiile făcute de un membru al 
organizației Caritas trimisului 
special al ziarului LE FIGARO : 
„Trăim aici una din tragediile 
cele mai barbare din istorie. Un 
milion de oameni vor muri în 
decurs de o lună de zile. Chiar 
în cazul cînd focul ar înceta și 
s-ar organiza masive operații de^L 
salvare, ar fi totuși mai multt^^ 
sute de mii de decese. Aceasta 
deoarece pentru mulți este deja 
prea tîrziu. Organismul nu mai 
reacționează". Un milion de oa
meni morți într-o lună de zile! 
Mă străduiesc să nu cred.

Toată lumea afirmă ca dorește 
încetarea războiului. Ultimele 
încercări de reconciliere au avut 
loc, după cum se știe, la Niamey 
(capitala Nigerului). Dar, acum 
ca și mai înainte, nu s-a realizat 
aproape nimic. La un moment 
dat se anun(ase acordul asupra 
creării „coridorului carității", a- 
dică a unui culuoar prin care să 
se poată aproviziona cu alimente 
și medicamente populația sinis
trată. Lagosul a dezmințit știrea, 
iar convorbirile s-au încheiat 
precum începuseră. Cum însă 
acestea erau doar convorbiri pre
liminare, se așteaptă acum întîl- 
nirea de la Addis Abeba, unde 
vor participa Gowon și Ojukwu. 
Dar, ce va putea aduce aceasta? 
Iși mai pot permite observatorii 
să fie optimiști ?

Veștile sosite din Nigeria, 
unde luptele au fost reluate după 
șase săptămîni de liniște relativă, 
pledează negativ. Totuși, atîta 
vreme cît — cel puțin în chip 
teoretic — există șansele unei 
înțelegeri care să pună capăt 
războiului, salvîndu-se milioane 
de oameni de Ia pieire, trebuie 
sperat că această șansă va fi fo-

Nu sîntem împuterniciți să pro
cedăm altfel. A doua sarcină oe 
ne-a fost încredințată este res
pectarea prieteniei și alianței fră
țești cu celelalte țări socialiste, în 
primul rînd cu Uniunea Sovie
tică.

Luând cuvîntul la postul de 
televiziune din Praga, Cestmir 
Cisar, secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, a spus printre al
tele :

„Sîntem mîhniți cînd în con
ducerea unor partide frățești și 
țări prietene aipar necontenit neîn
crederea față de capacitatea co
muniștilor cehoslovaci de a se afla 
în fruntea dezvoltării socialiste 
din țara noastră, îndoieli față de 
rădăcinile puternice ale socialis
mului în gîndirea și viața po
porului nostru, față de devota
mentul în ce privește obligațiile 
și tratatele de alianță. Am res
pins această neîncredere și sus
piciune deoarece ele nu pot fi 
nicidecum întemeiate.

Au trecut puține zile de la 
primirea scrisorii reprezentanți
lor celor cinci partide, la care am 
răspuns prin poziția noastră, po
ziție sprijinită de întregul po
por. Consider că este nejustă și 
greșită campania dezlănțuită pen
tru condamnarea politicii parti
dului nostru. A apărut o situație 
de conflict între noi și unii prie
teni ai noștri, care nu poate fi 
folositoare nimănui decît dușma
nilor socialismului. In ce ne pri
vește, sîntem obligați să facem tot 
ceea ce ne stă în puteri pentru 
a lichida cît mai grabnic neînțe
legerea în vederea reglementării 
acestei situații".

In încheiere C. Cisar a spus : 
Am luat parte la toate ședințele 
din ultimul timp ale Prezidiului 
C.C. și pot confirma că ele s-au 
desfășurat în atmosfera unanimi
tății absolute, nimeni dintre re
prezentanții noștri nu este inte
resat de a prejudicia cauza so
cialismului și umanității căreia 
ne-am consacrat

NIGERIA: Copii biafrezi primind ajutoare din partea 
Crucii Roșii Internaționale

Demonstrațiile studențești

Agenția A.F.P. anunță 
că opt studenți ar fi 
fost uciși in cursul ma
nifestației care s-a des
fășurat sîmbătă 
pitala Mexicului.

in

au
se

ca-

fost 
află

de ordine nu menționează decît 
20 de arestări.

Studenții continuă să ocupe 
sediul Politehnicii și ale Școlii de 
pregătire pentru cursurile su
perioare.

Manifestația de sîmbătă, la 
care au participat circa 50 000 de 
persoane, a fost organizată pen* 
tru a protesta împotriva brutali
tăților comise de forțele de poli
ție împotriva studenților.

Alți 500 manifestanți 
răniți, dintre care cinci 
în stare gravă. Au fost arestați 
200 de manifestanți, dar forțeleUrTa OTnnte : »«dalism. alianță, suve- 

Ebertate. „în socialism 
bra 11delegai ta mesaj,
semn de omagiu, pe toba imeuțu- .lui de 12 «u doul ih-tra:e «io- • °
rate dm Bucurai târ-srj. paradelor frățești ca nu

Plevna însorită ne-« tatîmptait A o dezvolta» de na-
cu o manifestare a ttarueei prie- •*■¥*•* P™'‘ Pnmejdie intere- 
tenii ce leagă popoarele romăn ** dătun
și bulgar. Li sosire la Plevna a® de care .optam de 20 de am ono- 
fost prezent Anghel Decov. re- rabd pentru cauza comună. In 
cretaul Cotmtetulm local al a savetautate și libertate rezidă ga- 
U.T.C.D. Numeroși tineri bnlgari • rasțîa că ta țară m re vor repeta 
salută delegația noastră. grețeHe grave care amenințauje-

In capitala bulgară autobuzele cent să cn,mineze intr-o criză . 
care au dus spre Festival delega- • Mesajul a stirait tm puternic 

OOOQ ȘÎ în rirwbll mZS^-
• lor. Mii și mu de ozmeoi in șiruri 

nesRrșite s-iu perindat prin fața 
pcmcteaar de «emrtare a acestui 

A mesaj, organizate în mod spontan 
in nuriie mtrepmdni industriale, 
ia instituții- pe arterele principa- 

A ie al* orașer zx pcnindn-și nunrk 
pe foile de hârtie care se umpleau 
cu repaiezeae. Nvmai la Praga 

A psnă se stiirseseri
^00 009 de sezzzzâzzc-- O 

parte dm iasteie pcm care cetă- 
O țenă praghezi si-au Hat angaja

mentul să spri^ne neprecupețit 
• ctanducerea P.C. din CehosJosu- 

cia au fost î amina te lui A. Dub- 
cek, prim-secretar al C.C. al 
P.C.C. imediat după ce acesta 

| și-a încheiat sîmbătă euvintarea 
!a posturile de radioteleviziuiie.

W Mesajul a fost, de asemenea, 
semnat de muncitorii uzinelor 

a ,5koda“ din Pizen, aicombinatu- 
" lui Vitkovice din Ostrax-a, ai U- 

zinelor Chimice din Usta, ai în- 
metalurgice din 

_ m și din alte nu- 
A meroase întreprinderi de pe cu- 
™ prinsul întregii Cehoslovacii.

Opinia publică cehcsloxacă a 
A primit cu un deosebit interes luă

rile de poziție ale lui Alexander 
Dubcek și ale altor conducători 
de partid cehoslovaci.

Intr-o cusintare rostită la un 
miting spontan care a axut loc 
duminică la Praga, Josef Smrkov- 

W sky membru al Prezidiului C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia a spus : 

• Sîntem datori să apărăm politica 
pe care am început s-o promo
văm. Totodată sîntem în mod 

A clar datori să apărăm Republica 
Socialistă Cehoslox acă, țara cehi
lor și slovacilor, dreptul cehilor 
și slovacilor de a rezolva proble
mele politice și de a hotărî modul 
în care trebuie să se desfășoare 
lucrurile

Referindu-se la cux-întarea ros
tită de Alexander Dubcek sîmbătă 
seara la televiziune, J. Smrkovskv 
a declarat: A. Dubcek s-a făcut 
ecoul părerii întregului popor. 
Vom apăra calea pe care am 
pășit, adică dezvoltarea socialis
mului în țara noastră, potrivit 
concepției noastre. Poporul a luat 
atitudine în mod principial în 
favoarea acestei politici a parti
dului comunist. Nu putem de
cât să apărăm această poEtică.

care au dus spre Festival delega
ția română au ajuns noaptea, 
tîrziu. In piața „Alexander Nev- 
ski“ reprezentanți ai U-T.CJD-, 
ai Comitetului Internațional de 
Pregătire, numeroși tineri bulgari 
au salutat delegația româna în 
radm! unui călduros miting.

DOINA TOPOR

Declarațiile
1

Ini M.

MAFIA CAFELEI

Ie crasul Festivalului 
»-• tesekis Clubul wrn»- 
nal belxar. Arest ctib 
•re U mijUaee
multiple de a face Bulga
ria cunoscută deiejatidor 
participante la Festival. 
Cu prilejul unei confe
rințe de presă, directorul 
clubului Tonke Lalev și 
Alexander Vasiliev. con
ducătorul centrului de 
informație al clubului, 
ne-au oferit relații in le
gătura cu manifestările 
care vor avea loc aici 
printre care cele mai im
portante sint întilni rile 
conducătorilor delegației 
bulgare cu reprezentanți 
ai tineretului din alte țări. 
Clubul iși propune să asi
gure informarea asupra 
diverselor probleme ale 
vieți» și activității tine
retului și poporului bul- 
gar. Oaspeții clubului au 
posibilitatea să viziteze 
expoziții de tipărituri, de 
etnografie, să asculte con
certe de muzică clasică și 
contemporană, să vizione
ze filme documentare.

D. T.

Luind cuvîntul la o adunare 
care a avut loc in localitatea Pod
goriei dm Croația, Mika Șpiliak, 
președintele Vecd Executiva Fe
derale a RST. Iugoslavul, a de- 
dnrat ci «n» putem fi de acord 
cu tmsunue care se fac zilele a- 
cesten asupra poporului ceho- 
docbc ți am acordat un sprijin 
deplin conducerii Cehoslovaciei 
ca ea să-ți rezolve problemele 
sale numai acasă la ea".

^De altfel, a arătat Șptliak tn 
continuare, am învățat aceasta 
din proprie experiență. Conside
răm că forțele socialiste dintr-o 
țară sînt cele mai indicate să a- 
precieze procesele din acea 
ți să facă deosebirea între 
socialiste ți nesocialiste".

țară 
cele

Insula Aruba din arhipelagul Antilelor Mici are o reputație 
proastă. Se vorbește mult de ea în informațiile de presă privi
toare la contrabanda cu cafea ecuadoriană.

De fapt, această tristă istorie ascunde o adevărată pacoste 
pentru ecuadorieni. Ziarul EL SPECTADOR, care apare la 
Quito, relevă că în anul 1967 contrabanda cu cafea a provocat 
Ecuadorului o pierdere de 20 milioane de dolari, adică aproape 
o jumătate din totalul devizelor ce se obțin prin exportul de 
cafea. Contrabandiștii manevrează încărcăturile sustrase spre 
trei puncte de pe litoralul atlantic al Statelor Unite, principalul 
punct de tranzit fiind insula Aruba.

Cafeaua fumizînd Ecuadorului 0 parte importantă a venitu
rilor în devize, autoritățile s-au văzut nevoite să ia măsuri 
severe. Săptămâna trecută s-a anunțat o dispozițiune fără pre
cedent : oricine va ajuta la capturarea contrabandiștilor va primi 
o recompensă egală cu 75 la sută din valoarea transportului 
de cafea confiscată.

Contrabandiștii însă, par de neatins. Potrivit presei ecuado- 
riene, operațiunile lor sini drijate de o „mafie a cafelei", o 
bandă puternică legată de mari case de comerț nord-ameri- 
cane. Mafia cafelei — al cărei sediu central ziarele din Quito 
pretind că s-ar afla la San Francisco — posedă elicoptere yi 
avioane care au drept baze citeva „aerodromuri particulare" 
amenajate în locuri greu accesibile. Cît despre autoritățile 
ecuadoriene, ele nu posedă mijloace tehnice adecvate pentru 
a putea detecta și intercepta eficace aceste transporturi aeriene 
clandestine continue.

Autoritățile nord-americane solicitate pretind că sint neputin
cioase în această materie și că nu reușesc sâ dea un ajutor la 
prinderea contrabandiștilor. Aparatul de resort ecuadorian trebuie, 
în fapt, să dea o luptă inegală cu un inamic foarte puternic: 
pirații cafelei și influenții lor parteneri.

In fond, istoria „mafiei cafelei" este un capitol din istoria 
jefuirii, în sensul cel mai propriu, a unei țări.

tuturor măsurilor necesare pen
tru a se pune capăt agitației-4.

Deschiderea Festivalului

• SURSE OFICIALE 
CAPITALA BOLIVIANA au a- 
nunțat că sîmbătă seara noul 
guvern a depus jurămîntul în 
fața generalului Barrientos. Cea 
mai mare parte a noilor miniș
tri sint militari : 12, din 14 
membri care alcătuiesc cabinetul 
bolivian. După cum precizează 
agențiile de presă noul guvern 
are un caracter provizoriu.

(Urmare din pag. I)

de oameni gata să-și dea viața 
pe un front ce străbate întrea
ga lor țară. Brazilienii trans
formă pista în scenă dansînd 
o exuberantă sambă. Irlanda 
aduce în costume verdele pă
durilor sale. Frumoasele fete 
ale Caracasului smulg aplauze. 
Prin dans și cîntec, guinezii 
ne poartă într-un sat african 
la o ceremonie. Paleta de cu
lori a stadionului este îmbo
gățită de costumele pitorești 
ale tinerilor din țările arabe.

Tinerii din Republica Fede
rală a Germaniei poartă pan
carte de solidaritate cu Viet
namul. O altă țară care luptă: 
Zimbabwe. Sînt puțini tinerii 
din această coloană dar mesa
jul pe care ei îl aduc are un 
puternic ecou în conștiința ce
lor ce condamnă toate formele 
de manifestare ale colonialis
mului. O delegație numeroa
să : cea italiană. Sute de ti
neri cu drapele și pancarte.

Sunete armonioase de tam
burine și revărsarea unor cos
tume ce aduc ceva din gingă
șia petalelor de flori: defilea
ză tinerii Coreei populare. 
Aplauze îi salută pe delegații 
laoțieni care luptă pentru a 
obține respectarea indepen
denței țării lor însîngerată de 
atacurile americane. Haine 
albe, pălării de paie — de 
astă dată în fața tribunelor se 
află delegația din Mali. Mexi
canii apar cu tradiționalele 
sombrero. Urmașii vikingilor, 
norvegienii, au dovedit încă 
odată că n-au nimic din legen
dara glacialitate nordică. Albi 
și negri — delegația S.U.A.

Două tinere poartă copii în că
rucioare. Imagine simbolică 
pentru o țară confruntată cu 
grava problemă a războiului 
vietnamez.

Ora 20,00. Pe stadion flutu
ră drapelul patriei noastre. O 
uriașă pancardă: „Tineretul 
român salută Festivalul". 
Eșarfe roșii, galbene și albas
tre tălăzuieșc peste coloana în 
mișcare. Băieți și fete — chi
puri vesele, optimiste. Pășesc 
în rînduri strînse în fața tri
bunei salutați cu aplauze pu
ternice de prietenii lor din 
lumea întreagă. Sînt solii 
unei generații crescută în 
anii socialismului, în fața că
reia s-au deschis larg porțile 
unei existențe încununate de 
satisfacția reușitelor. Mulți 
dintre tinerii aceștia n-au cu
noscut nici o zi de război, s-au 
născut după ce tunurile au 
încetat să bubuie, au crescut 
într-o țară a eforturilor paș
nice, constructive. Ei au înțe
les că doar un viitor de pace 
poate să le asigure împlinirea 
idealurilor creatoare și sînt 
alături de cei ce luptă pentru 
a fi stăpîni pe propria lor 
soartă. „Tineretul român este 
solidar cu eroicul popor viet
namez" — scrie pe una din 
lozincile purtate de delegația 
noastră.

Pe bloc-notes se aglomerea
ză însemnările. Delegația 
maghiară aduce pe stadion 
ritmul pasionant al ceardașu- 
lui. Finlandezii ne reînvie fru
musețea zilelor petrecute la 
Helsinki cu 6 ani în urmă. în 
coloana sovietică o recunoaș
tem pe Valentina Tereșkova, 
prima femeie care a pășit în 
cosmos. „No more Hiroshima"

— este îndemnul Japoniei ti- 
nere. Tinerii cehoslovaci poar- 9 
tâ portretele conducătorilor de 
partid și de stat ai țării lor.
Ei formează o coloană plină V 
de prospețime.

Ideea solidarității cu Viet- 
namul domină întreaga de- W 
monstrație. In zeci de limbi, 
vorbite pe toate continentele. 
aceeași lozincă : ,Sâ înceteze w 
agresiunea americană în Viet
nam- ! a

Trandafiri și garoafe pentru " 
tinerii de pe toate continen
tele. Sutele de tineri bulgari, 
gazdele Festivalului, aruncă ™ 
flori în tribune. Coloana tine
retului bulgar, cea mai nume- a 
roasă la acest Festival, se ™ 
bucură de o călduroasă pri
mire.

In numele Comitetului In
ternațional de Pregătire vor
bește Rodolfo Mechini, pre
ședintele F.M.T.D. El adresea
ză un salut tinerilor din loate 
țările și în mod deosebit eroi
cului popor vietnamez. Ro
dolfo Mechini declară deschis 
Festivalul. Primit cu multă 
căldură vorbește apoi repre
zentantul tineretului din Viet
namul de Sud.

In numele guvernului și po
porului bulgar, tovarășul To
dor Jivkov salută pe partici- 
panții la Festival.

Opt tineri finlandezi aduc 
drapelul Festivalului pe care 
îl predau unui grup de tineri 
bulgari. In acordurile unui 
marș tineresc, drapelul alb cu 
rozeta Festivalului este înăl
ța' pe catargul ce domină sta
dionul.

Al IX-lea Festival Mondial 
al Tineretului și Studenților 
a început...

• POSTUL DE RADIO ADEN 
a transmis duminică un comuni
cat al guvernului Republicii 
Populare a Yemenului de Sud în 
care se anunța descoperirea u- 
nui nou complot îndreptat îm
potriva tînărului stat. După cum 
se precizează în comunicat, „a- 
gentura imperialistă și forțele 
antipopulare au încercat să fo
losească în scopurile lor acele 
elemente, care au încercat în re
petate rînduri și în trecut să 
lovească în regimul republican44.•

• ALARMAT DE AMPLOA
REA demonstrațiilor studen
țești din Istanbul și Ankara 
împotriva sosirii în Turcia a

unor unități ale flotei a 6-a 
americane. Consiliul Securită
ții Naționale turce s-a întrunit 
sîmbătă pentru a analiza situa
ția creată. Reuniunea, la care 
au participat mai mulți miniștri, 
șeful statului major general și 
comandanții celor trei armate, 
a fost prezidată de Cevdet Su- 
nay, președintele Republicii.

La sfîrșitul ședinței, primul 
ministru. Suleyman Demirel, a 
declarat că „s-a hotărît luarea

• CUNOSCUTUL SAVANT 
GERMAN Otto Hahn, laureat al 
premiului Nobel pentru chimie, 
considerat ca unul din cei mai 
mari specialiști din lume în £ losită. Iată ce se așteaptă de la
domeniul atomului, a încetat întâlnirea Gowon — Ojukwu. 
din viață la 28 iulie, la Goettin
gen, în vîrstă de 89 de ani. ION CODRU

Aspect de la Conferința de presă desfășurată ieri la 
Cantonamentul delegației române

Recent, referindu-se 
la campania electorală 
din S.U.A., „Die 
Presse" emitea această 
butadă: „Un lucru
este în orice caz sigur 
în această vară a a- 
nului 1968 : anume că 
absolut nimic nu este 
sigur". Fără să fie 
sută în sută originală, 
aprecierea aceasta o- 
glindește destul de 
bine stadiul actual al 

preparativelor electo
rale americane. Căci, 
intr-adevăr, cine ar 
putea acum sa se pro
nunțe, cu oarecare cer
titudine, în această 
problemă? însuși Geor
ge Gallup, directorul 
cunoscutului institut de 
sondare a opiniei pu
blice, a ridicat 
umeri, declarind 
situația electorală din 
S.U.A. este „confuză 
și fluidă, cum n-a mai 
fost în ultimii 30 de 
ani".

Unii au susținut că 
ieșirea din cursă a 
lui Robert Kennedy — 
asasinat, după cum se 
știe, la San Francisco, 
ar simplifica lucrurile 
în tabăra democrată. 
Humphrey nu mai pu
tea rata desemnarea la 
Convenția din august. 
Dar, în realitate, situa
ția e tocmai pe dos. 
Pentru că nu-i vorba 
doar de chestiunea de
semnării candidatului, 
ci de cîștâgarea alege-

rilor. In această pri
vință toată lumea e 
de acotd că răposatul 
Robert Kennedy, ofe
rind o alternativă la 
politica Johnson și tot
odată, bucurîndu-se de 
o adevărată populari
tate, avea cele mai 
mari șanse de a cîștiga 
alegerile din noiem
brie.

Or, cu Humphrey 
lucrurile nu stau așa. 
EI poate obține, fireș
te, învestitura demo-

tualului președinte, so
lidar și răspunzător de 
tot ce s-a făcut în ul
timii patru ani. Cu 
alte cuvinte, america
nii nu văd în el de- 
cît un continuator al 
actualei politici, neîn- 
stare de a oferi mult 
rivnita alternativă.

Conștient, firește, de 
acest handicap, Hum
phrey a încercat să a- 
dauge Ia atu-urile 
Iui, popularitatea Ken- 
nedy-Ior, depunînd e-

Dilema
din 
că se prelungește

erată pentru că dispu
ne de aparatul adminis
trativ al partidului. In 
noiembrie însă, nu 
funcționarii partidului 
vor fi chemați să-l vo
teze, ci zecile de mi
lioane de americani. 
Iar acolo actualul vice
președinte se simte 
slab. Cu toate eforturi
le depuse pînă acum 
în vederea definirii 
unei „imagini proprii"- 
a unei distanțări de 
politica administrației 
Johnson, el continuă să 
fie văzut doar în pos
tura de secund al ac-

forturi pentru a-1 de 
termina pe Eduard, me
zinul, să candideze pen
tru postul de vicepre
ședinte în echipa sa 
Ultimul Kennedy a zis. 
însă, nu.

Cum problema de
semnării omului nr. 2 
din tandem este pre
santă, se vorbește in
tens de McCarthy, se
natorul a cărui popu
laritate în rîndurile u- 
nor pături largi de a- 
legători este binecunos
cută și care este Ia 
ora actuală, singurul 
rival al lui Humphrey

la desemnare. Dar se 
pare că senatorul 
vrea să meargă la can
didatură pînă Ia ca
păt. In ultimele zile 
el s-a arătat din nou 
optimist. „Este drept 
— scrie Die Presse — 
că delegații trimiși la 
Convenție sînt funcțio
nari de partid, dar ei 
nu reprezintă exclusiv 
aparatul partidului de
mocrat. O parte dintre 
ei sînt comercianți, me
dici etc., oameni care 
în majoritatea cazuri
lor lucrează în mod 
onorific pentru par
tid. Și un lucru este 
stabilit: simpatiile în 
momentul de față în 
largi straturi sociale, 
sînt de partea lui 
McCarthy. Aceasta re
iese clar din sondajele 
opiniei publice și ar 
putea să-1 coste pe 
Humphrey desemna
rea".

Dacă totuși, confir- 
mînd calculele strict 
matematice, acesta din 
urmă va fi desemnat, 
partidul democrat va 
avea de purtat o grea 
bătălie cu republica
nii, pentru că popu
laritatea sa în rîndul 
maselor de alegători 

nu e, pare-se, peste 
cota de popularitate a 
rivalului său prezum
tiv republican, Richard 
Nixon.

ION D. GOIA
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