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mei etape, doar echipa 

campioană mai trebuie 

cunoscută

despre turneul de la 

MoSCOVa (corespondență)

Luni 5 iunie 1967

de Mircea
SÎNTIMBREANU

Copilăria este memorabilă. 
Ea este zona startului, zona 
celei propulsii irezistibile 
care combustia este totală, 
care însumează, fără doar

a- 
în 
Și 
și 

poate, cel mai rapid și însem
nat cîștig de înălțime din tot 
parcursul vieții fiecăruia. Mai 
tîrșiu ne plasăm pe orbită, zbu
răm în escale, ne întîlnim din 
ce în ce mai des cu întîmplări, 
ou întotdeauna cu evenimente... 
Și du pentru că faptele ar fi 
s.llsle, în genere, ci fiindcă sînt 
altfel receptate prin optica vir
ginală a inițierii.

Din acest punct 
pionieria, momentul 
ganizări a copiilor, 
paralel cu școala, unul din cele 
mai puternice izvoare de emoții 
și descoperiri. Prin cantonarea 
sa extradidactică, viața de orga
nizație aduce copiilor pulsul de 
credit și acea libertate ce poate 
fi considerată, în ecuația dez
voltării, vitamina coloanei lor 
vertebrale.

în lumea cravatei roșii — 
simbolică primă togă cetățe
nească a copilului — acesta în- 
tîlnește obștea, idealurile ei, în 
raport cu ele își descifrează 
treptat poziția, puterile, apor
tul. perspectivele proprii. cu 
sentimentul apartenenței și răs
punderii, cu dorința limpede de 
integrare și autodepășire. Este 
cel dinții tur de orizont pe care, 
consacrat de văpaia cravatei 
roșii, copilul îl dă cetătii.

Tocmai această operă de ini
țiere în codul vieții sociale, de 
multilaterală umanizare civică 
este principala sarcină a organi
zației de pionieri și ea a fost, 
pe bună dreptate, încredințată 
dascălilor — educatorilor din 
ei. Hotărîrea plenarei Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român din aprilie 1966 
privitoare la îmbunătățirea ac
tivității pionierești oferă 
catorului-comandant 
noi, inepuizabile. de 
venție în plămădirea 
tească a ucenicilor săi, 
făclieri ai propășirii 
spirituale și materiale, 
pune la dispoziție, pe 
considerabilă forță organizato
rică, întreg teritoriul extrașco- 
larității elevului-pionier.

în gestiunea de o incalculabilă 
răspundere privind fructificarea 
deplină a celui mai prețios ca
pital al poporului — copiii — 
educatorii au primit o împuter
nicire suplimentară, în cadrul 

\ tradiționalei lor meniri. Ei au 
’ posibilitatea să urmărească și 

pe. alte meridiane, pînă acum 
sporadic explorate, evoluția co
piilor de care răspund așa, îneît 
se poate afirma că prin întru
nirea celor două emisfere — 
activitatea didactică și extra
didactică — pe teritoriul veghei 
lor ..soarele nu apune nici
odată”.

Fabrica
orme

noase va fi descărcată 
din vagoane cu eleva
toare, după care se 
transportă pînă la depo
zitul de materie primă 
cu ajutorul autostivui- 
toarelor; cheresteaua de 
foioase va fi descărcată 
direct în depozit, de 
unde cu vagonete spe
ciale se introduce în us- 
cătorii.

Ceea ce merită subli
niat este și faptul că lu
crările de construcții se 
execută în cea mai 
mare parte mecanizat.

Noua unitate indus
trială, care va avea o 
capacitate anuală de 
producție de 30 000 
platforme și 90 000 mp 
parchete, va intra par
țial în funcțiune la 
31 decembrie 1968. Prin 
construirea noii fabrici 
se descongestionează fa
brica Măgura Codlei, 
unde spațiul folosit în 
prezent pentru fabrica
rea platformelor va pu
tea fi utilizat în viitor 
în scopul extinderii pro
ducției dc mobilă.

In același timp, dato
rită dotării noii între
prinderi cu utilaje mo
derne și organizării pro
ducției pe baze științi
fice, se vor putea obține 
indicatori tehnico-eco- 
nomici mult superiori.

Nicolae MOCANU 
corespondentul 
„Scînteii" v

materie primă resturile 
ce rezultă de la prelu
crarea materialului lem
nos.

Proiectantul, I.P.C.T., 
a prevăzut cîteva soluții 
constructive fi tehnolo
gice noi. Aici se va fo
losi pentru prima dată 

■ în țara noastră un nou 
tip de ferme precompri- 
mate pentru susținerea 
acoperișului. Avantajul 
lor constă în faptul că, 
față de fermele obiș
nuite, se utilizează cu 
15—20 la sută mai pu
țin oțel de calitate su
perioară raportat la un 
metru cub de beton ar
mat, fără ca rezistența 
fermelor să fie micșora
tă. In plus concepția 
constructivă a fermelor 
permite suspendarea u- 
nor instalații fixe — re
țeaua de conducte de 
apă, aer comprimat, a- 
hur etc., fără a fi nece
sare adaptări speciale 
cum se intîmplă în ca
zul fermelor clasice 
concepute și calculate 
numai pentru susținerea 
greutății proprii a aco
perișului. Noua fabrică 
va fi dotată cu utilaje 
moderne, de înaltă teh
nicitate, în marea lor 
majoritate produse în 
țară.

Procesul de producție 
va fi mecanizat în cea 
mai mare parte. De pil
dă, cheresteaua de răși-

in zona industrială de 
est a Brașovului s-a 
deschis recent un nou 
șantier. Constructorii 
Trustului 5 ridică aici 
unul din obiectivele in
dustriale ale cincinalu
lui prevăzut în regiunea 
Brașov — și anume fa
brica de platforme pen
tru autovehicule. Noua 
unitate industrială răs
punde unei necesități 
stringente izvorîte din 
dezvoltarea producției 
de autovehicule.

Din cele relatate de 
ing. Alexandru Nicola, 
șeful șantierului, rezultă 
că viitoarea fabrică de 
platforme va cuprinde o 
hală de fabricație de 
mare capacitate, tinde 
se vor desfășura lucră
rile de execuție și mon
tare a platformelor, o 
construcție care va adă
posti grupurile de uscă- 
torie pentru cheresteaua 
de brad și stejar, o cen
trală termică dotată cu 
cazane de înaltă pre
siune care va asigura 
aburul tehnologic nece
sar procesului de fabri
cație, un depozit pentru 
materia primă, 
unitate 
în așa 
gure o 
plină 
lemnos.
cadrul fabricii va func
ționa și o secție de par
chete care va utiliza ca

•pasionante întreceri sporti
ve. Micii fotbaliști, încura
jați de colegii lor din tribu
ne, se întrec cu pasiune 
pentru eîștigarea titlului de 
campion al fotbalului din 
școlile generale dc 8 ani din 
Capitală. Pe celelalte tere
nuri pionierii fac dovada 
unor autentice talente în în
treceri de . volei, baschet, 
atletism, gimnastică sau te
nis de masă.

într-o atmosferă de voio
șie pionierească manifestări
le sportive din această fru
moasă dimineață de iunie 
se încheie cu festivitatea de 
premiere a celor mai buni 
pionieri în rîndul cărora în
trezărim pe viitorii sportivi 
de performanță ai țării.

Tudor Vladimirescu care, 
într-o repriză de grație și 
armonie, stîrnesc ropote de 
aplauze. Este"’ apoi rîndul 
pionierilor din raioanele 
Grivița Roșie, 16 Februarie, 
V. I. Lenin și Nicolae Băl- 
cescu să prezinte miilor de 
spectatori aflăți în tribune 
momente din preocupările 
lor zilnice pentru a-și însuși 
cît mai multe cunoștințe și 
a-și petrece timpul în mod 
recreativ și folositor în su
tele de tabere organizate 
pentru ei, prin grija și dra
gostea părintească ce le-o 
poartă partidul. Cu trupu
rile lor gingașe înscriu pe 
gazonul verde conturul unei 
uriașe cărți — simbolul ce
lei mai importante dintre 
preocupările lor.

Pe terenurile Parcului 
sportiv Dinamo au loc apoi

de conf. univ. Traian Pop, 
președintele consiliului.

Festivitatea continuă cu 
demonstrații și întreceri 
sportive de masă la care 
participă un impresionant 
număr de pionieri. Gazonul 
proaspăt al stadionului este 
inundat dc gingășia și gra
ția tinerelor vlăstare care 
prin mișcări vioaie, într-o 
perfectă sincronizare, execu
tă în acordurile fanfarei 
exerciții ritmice. Sînt înfăți
șate momente din activitatea 
entuziastă pe care pionierii, 
îndrumați de cadrele didac
tice, o desfășoară în școli și 
pe stadioane pentru a-și 
dezvolta armonios calitățile 

, fizice și intelectuale. Iată-i 
pe pionierii din raioanele 1 
Mai și 30 Decembrie exe- 
cutînd exerciții de gimnas
tică urmați de colegii lor 
din raioanele 23 August și

4 iunie. începînd cu acest 
an, prima duminică a verii 
s-a înscris printre sărbăto
rile dragi ale copiilor. „Ziua 
pionierilor" a marcat o săr
bătoare impresionantă. Pre
tutindeni, în țară, purtătorii 
cravatei roșii și-au exprimat, 
în cînlece și versuri, în rit
mul dansurilor, prin demon
strații sportive, dragostea lor 
față de patrie, prinosul lor 
de recunoștință pentru copi
lăria fericită pe care o tră
iesc azi, pentru dragostea și 
căldura cu care partidul și 
statul înconjoară tînăra ge
nerație.

Ieri dimineață, în ‘toate 
școlile de la orașe și sate 
au avut loc adunări festive 
consacrate „Zilei pionieri
lor". în acordurile maies
tuoase ale „Tricolorului", 
purtătorii cravatei roșii au 
înălțat pe catarge drapelul 
patriei. După ceremonial și 
după citirea salutului adre
sat de Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor, pio
nierii s-au îndreptat spre 
cele mai frumoase locuri ale 
orașelor și satelor, spre sta
dioane, dumbrăvi și poiene, 
care au găzduit bogate ma
nifestări culturalo și sportive.

în BUCUREȘTI, încă din 
primele ore ale dimineții, mi.' 
de pionieri s-au îndreptat 
spre Parcul Dinamo pentru 
a lua parte la demonstrațiile 
și întrecerile sportive orga
nizate cu acest prilej.

în tribuna oficială au luat 
loc tovarășii Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Dumitru Popa, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
orășenesc București al 
P.C.R., Ștefan Bălan, minis
trul învățămîntului, Ion Tco- 
reanu, șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Petru Enache, 
prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., Miron Constantines- 
cu, adjunct al ministrului în
vățămîntului, Ion Savu și 
Marin Rădoi, secretari ai 
Comitetului orășenesc Bucu
rești al P.C.R.

Ora 9. Demonstrația este 
deschisă de ceremonialul 
pionieresc. în timp ce dra
pelul patriei își flutură fal
durile spre vîrful catargului, 
pe întregul stadion răsună 
mii de voci cristaline care 
intonează imnul „Trei cu
lori". Președintele consiliu
lui organizației orășenești 
primește raportul. în liniștea 
solemnă care a cuprins în
tregul stadion este rostită 
deviza organizației pionieri
lor.

Salutul Consiliului Națio
nal al Organizației Pionieri
lor, adresat pionierilor din 
întreaga țară, a fost rostit

Ieri pe velodromul Dinamo, 
cu ocazia deschiderii sezonu

lui de ciclism pe pistă

Noua 
este concepută 

fel incit să asi- 
valorificare de- 
a materialului 
De exemplu, in
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■ TG. MUREȘ (corespondentul 
„Scînteii"). — Secția de caolină 
din cadrul Întreprinderii mini
ere Harghita-Miercurea Ciuc 
se numără printre tinerele vlăs
tare ale industriei regiunii 
Mureș-Autonomă Maghiară. Va
lorificarea zăcămîntului de 
caolină aflat sus, pe muntele 
Harghita, care a început cu 12— 
13 ani în urmă, capătă amploare 
prin lucrările de extindere a ca
pacităților de producție. Au fost 
terminate și date în exploatare 
noi obiective, intre care un puț 
de extracție dotat cu mașini mo
derne. Dirijarea transportului se 
face semiautomatizat, cu ajutorul 
unor aparate de semnalizare. Ca 
urmare a punerii în funcțiune a 
acestui obiectiv și datorită deschi
derii unor noi orizonturi, produc
ția de caolină aproape se triplează.

Pe șantierul secției miniere Har

< * X

Moment din timpul demonstrației sportive de pe stadionul „Dinamo

A început construcția liniei de înaltă tensiune 
care va alimenta cu energie electrică noul cen
tru minier de la Fundu Moldovei. De la stația 
de transformare din Frasin și pînă în Cîmpulung 
Moldovenesc, constructorii instalează o linie de 
110 kV, care este continuată pînă la centrul mi
nier cu o alta de 6kV. Au început, de asemenea, 
lucrările de construcție a celor două stații de 
transformare de la Cîmpulung Moldovenesc și 
Fundu Moldovei.

In acest an, în regiunea Suceava se constru
iesc linii electrice de înaltă tensiune care însu
mează peste 150 km. Lucrările se desfășoară 
într-un ritm susținut pe șantierele liniilor Fălti
ceni — Mălini — Capu Codrului, Fălticeni — Ci- 
prian Porumbescu, Ionășeni — Vîrfu Cîmpului — 
Dersca etc. Noile linii vor permite electrificarea 
în acest an, în nordul Moldovei, a 80 de locali
tăți rurale. (Agerpres)

ghita sînt în curs de execuție și 
alte obiective : remize de locomo
tive, stații de pompare, ateliere 
etc. La suprafață se desfășoară 
lucrările de dezvoltare a instala
ției de preparare a caolinei prin 
mărirea capacității tunetelor de 
uscare. Ing. Sigismund Makkai, șe
ful secției miniere Harghita, ne-a 
vorbit despre preocupările actuale 
ale colectivului:

— în fața noastră stă sarcina 
de a asigura satisfacerea cerințe
lor de materie primă ale uzinelor 
ceramice, de porțelan, de cauciuc 
și hîrtie. Cu ajutorul Institutului 
de cercetări departamental și al 
Filialei din Cluj a Academiei s-au 
întocmit studii și s-au făcut ex
perimentări în vederea înnobilării 
caolinei. Lupta împotriva piritelor 
și altor impurități din caolină 
constituie în prezent principala 
noastră preocupare și sperăm 
va da rezultatele scontate.

înconjurați de cerințe noi și me
reu mai mari, unii încearcă să „re
ziste" sub scutul denumit diplomă. 
Hîrtia, gradul căpătat nu este pen
tru ei un imbold la studiu, ci o po
liță de asigurare. Spre deosebire 
de filozoful antic care socotea că, 
cu cît știi mai mult, cu atît îți dai 
seama mai bine cît de puțin știi, 
imobiliștii, satisfăcuții și marii 
mitori pe o ureche se simt 
de orice solicitare intelectuală.

N-are însă rost să ne 
tăm la o simplă combatere a 
dității intelectuale ; e de la sine în
țeles că munca e mai bună decît ză
cerea. Ar fi poate mai interesant să 
trecem în revistă cîteva din moti
vele și părerile invocate de cei ce 
se mulțumesc cu cunoștințele căpă
tate cîndva în specialitatea lor. să 
analizăm în ce măsură au dreptate 
sau nu și dacă nu cumva plătim și 
noi cîteodată tribut cîte unei con
vingeri dintre cele ce urmează.

★
„Nu am o muncă de creație : 

o muncă limitată, de rutină și 
petare".

Inginerul asaltat cu probleme 
organizare și evidentă — el. 
visa să lucreze într-un institut 
cercetări 
guști cu gripa ta banală, în loc de 
o .maladie stranie și dramatică, vii

să-1 deranjezi cu a suta tuse a săp- 
tămînii — contabilul pus să verifice 
niște conturi care par mereu ace
leași și în care doar cifrele se schim
bă, aceștia, și alții, cîtiva ani după 
ce au absolvit și s-au obișnuit cu 
problemele sectorului lor. capătă im
presia că activitatea lor se compune 
dintr-un număr de mici ceremonii, 
mereu identice.

— Dumneata — mi-a spus într-o 
convorbire inginerul unei fabrici 
de mici proporții — vezi mereu alte 
locuri, cunoști mereu alti oameni și

îți dă mîna să-mi explici mie că duc 
o viață interesantă : apucă-te însă 
și vino cîtiva ani la rînd în aceeași 
secție, în același birouaș, lucrează 
cu aceleași mașini și aceiași oameni, 
și abia apoi apucă-te să-mi explici 
că ar trebui să studiezi nu știu ce 
probleme inginerești.

Această repetare caracteristică ori
cărui loc în care există viață moder
nă, seriere și specializare, creează 
unora o presiune, îi îmbie să creadă,

în mod greșit, că știu mai tot ce tre
buie și că nu au multe de aflat.

Numai că — și tocmai aici ne 
deosebim de interlocutorul nostru 
— repetarea pe care o înfruntă o- 
mul este un argument PENTRU stu
diu continuu, PENTRU gîndirea și 
regîndirea permanentă a proble
melor — și nu contra. Repetabilitatea 
fenomenelor îți permite să le dezvălui 
legitățile, cauzele, efectele pozitive 
și negative. Una din repetările 
cele mai banale pe care le cu
nosc este actul matinal de a-ți 
bea ceaiul. învîrtind lingurița ca să 
dizolve zahărul, Einstein a început 
să fie preocupat de o serie de pro
bleme ale dinamicii fluidelor. Edi
son. cînd își crease un laborator al 
său, i-a chemat pe toți colaboratorii 
și i-a pus să descrie drumul — me
reu 
ani 
rea 
rat 
servase un cireș deosebit de frumos 
care le stătea în cale, de ani și ani.

Exemplele de mai sus pot părea 
mărunte, dar mi-a fost dat să ob
serv că atunci cînd sînt vizitați de 
cineva din afară — un om cu o mun
că de răspundere, un scriitor sau

Sergiu FARCĂȘAN

Dominată de crestele se
mețe, învăluite în nori, ale 
munților Tian-șan, Kirghizia 
este, alături de Tadjikistan, 
cea mai sudică republică a 
Uniunii Sovietice. Am că
lătorit nu de mult prin a- 
ceastă „țară a munților", lo
cuită odinioară de păstori 
nomazi, și am putut să-mi 
dau seama de transformări
le adînci petrecute aici în 
anii puterii sovietice.

Despre înfăptuirile po
porului kirghiz în anii pu
terii sovietice ne-a vorbit 
Kadîr Dikambaev, vicepre
ședinte al Comitetului de 
Stat al Planificării republi
cii. După cum a arătat el, 
referindu-se la trecut, dacă 
se face abstracție de cele 
cîteva ateliere meșteșugă
rești, se poate spune că Kir
ghizia nu a avut o indus
trie înainte de revoluție, 
în prezent funcționează 
cîteva mii de întreprinderi 
industriale, din care peste 
300 sînt fabrici și uzine 
mari. Numai în anii septe- 
nalului producția industria
lă a republicii s-a dublat. 
Principalele ramuri 
industria minieră, 
ția de mașini, 
tria ușoară și 
ră, a materialelor
strucții. Subsolul republicii

este bogat; el are cele mai 
mari zăcăminte de cărbuni 
din Asia Centrală. în ceea 
ce privește extracția de 
mercur și antimoniu, Kirghi
zia ocupă locul întîi în 
U.R.S.S. Există de asemenea 
filoane bogate de cupru, 
zinc și aur. în prezent Kir
ghizia produce mai multă 
energie electrică decît rea
liza întreaga Rusie țaristă 
în anul 1913. Pe rîul Narin 
se desfășoară din plin con
strucția hidrocentralei Tok- 
togulskaia, care wa fi una 
din cele mai mari unități e- 
nergetice din Asia centrală 
— cu o putere instalată de 
1200 000 de kilowați. De 
curînd a intrat în funcțiune 
combinatul de postav din 
orașul Frunze, în timp ce în 
sudul țării se construiește un 
alt mare combinat textil — 
cu 240 000 fuse de filatură 
și 5 200 de războaie de țe
sut. Prima lui parte va in
tra în funcțiune în ajunul 
celei de-a 50-a aniversări a 
Revoluției din Octombrie, 
în orașul Tokmak a început 
construcția uneia din cele 
mai mari fabrici de sticlă 
din Uniunea Sovietică, cu 
o capacitate anuală de pro
ducție de 14 milioane me
tri pătrați.
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Locuințe
(și conștiințe)

Dragostea pentru frumos a poporu
lui nostru și-a găsit dintotdeauna o 
puternică expresie în îngrijirea și de
corarea locuinței. Cîtă fantezie crea
toare în ornamentarea stîlpilor și 
grinzilor casei, a obiectelor de inte
rior ! Pînă și la construcțiile anexe — 
poartă, șură, garduri — este prezentă 
preocuparea pentru latura decorativă. 
Niciodată oamenii de la noi n-au pri
vit locuința doar ca un simplu adă
post, ci ca parte integrantă a vieții 
lor, menită să le bucure privirile, ini
ma. în condițiile civilizației urbane 
moderne, dragostea pentru frumos se 
vădește în ordine și curățenie, în 
mulțimea și varietatea florilor ce îm
podobesc balcoanele, grădinile din 
fața caselor sau spațiile din jurul 
noilor blocuri, în gustul și exigența 
cu care-și alege fiecare obiectele de 
interior.

Dar există și cetățeni care manifes
tă nepăsare față de locuința în care 
trăiesc. Apartamente confortabile, 
frumoase, date în folosință cu cîțiva 
ani în urmă, au acum tencuiala că
zută, instalații stricate, parchetul de
gradat, tîmplăria jupuită, de parcă 
în ele n-ar locui oameni. în unele 
clădiri, amprentele celor lipsiți de 
cea mai elementară grijă pentru păs
trarea locuințelor și de respect față 
de ei înșiși, se văd și în exteriorul 
apartamentelor : uși de intrare cu 
geamuri sparte, lifturi stricate, scări, 
holuri, spații din jur prost întreți
nute. Tehnicianul Ion Gheorghe, de 
exemplu, n-a zugrăvit timp de zece 
ani apartamentul pe care-1 ocupă în 
str. Puccini nr. 6 din București ; Ion 
Lujerdeanu, din str. Glinka nr. 5, și-a 
adus apartamentul într-o stare de
plorabilă ; Alexandru Gongopol din 
Brașov (str. Castanilor nr. 4) nu nu
mai că nu-și îngrijește apartamentul, 
dar tulbură liniștea vecinilor ; într-o 
stare gravă de degradare a ajuns, 
din cauză că nu i-au făcut la timp 
lucrări indispensabile de întreținere, 
apartamentul ocupat de familiile A. 
Armancu și I. Jugureanu de pe str. 
Karl Marx nr. 33 din Brașov. Mihai 
Crudu, Tudor Ion, Dumitru Sfichi, lo
catari ai unor blocuri din Cartierul 
Ana Ipătescu-Suceava, au adus apar
tamentele în asemenea hal, încît ad
ministrația a fost nevoită să recurgă 
la somații pentru a-i determina să 
execute reparațiile absolut necesare, 
în cazul lui Mihai Crudu s-a ajuns 
chiar la soluția extremă, aplicată ce
lor recalcitranți: i s-au întocmit ac
tele de evacuare din locuință. Din 
păcate, ar fi necesare multe pagini 
pentru a menționa doar numele erelor 
care nu-și îngrijesc locuințele, adu- 
cînd prin aceasta daune grave fondu
lui locativ, această importantă avuție 
națională.

Fiind întrebată de ce nu execută 
lucrările de întreținere a apartamen
tului de 3 camere pe care-1 ocupă în 
blocul 6 din cartierul Drumul Taberei, 
Lidia Fadei a răspuns cu seninătate : 
„Am cam neglijat. De altfel, nici n-o 
să mai stăm mult aici ; vrem să ne 
mutăm". Cu gîndul că sînt doar pa
sageri prin Craiova, deși trăiesc și 
muncesc aici de mai mulți ani și nu 
vor pleca atît de curînd, unii dintre 
constructorii care locuiesc în cartierul 
Brazda lui Novac nu-și mai îngrijesc 
apartamentele, iar terenul destinat 
spațiilor verzi din jurul blocurilor 
respective pare un maidan. Astfel de 
oameni nu numai că se complac în 
asemenea situație, dar nu se gîndesc 
măcar o clipă la cei care le vor urma 
în locuință. „După mine potopul" 
spun acești cetățeni, care însă atunci 
cînd e vorba de viitoarea lor locu
ință au numai pretenții de formulat. 
Atunci totul li se cuvine, totul tre
buie să Ie fie asigurat..: de alții !

în cursul discuțiilor, cei care nu-și 
îndeplinesc obligațiile privind întreți
nerea locuințelor invocă, aproape fără 
excepție, faptul că întreprinderea de 
administrare a locuințelor sau pro
prietarul „nu vin să repare". Există, 
desigur, deficiente în activitatea 
I.A.L.-urilor. Dar principalul răspun
zător de starea locuinței este cel care 
trăiește în ea. Este intolerabilă com
portarea acelor locatari care, atunci 
cînd apare o mică stricăciune la vreo 
instalație sau la acoperiș, așteaptă să 
vină I.A.L.-ul să efectueze reparația 
cuvenită, în loc să facă imediat ei 
înșiși acest lucru pentru a preveni 
stricăciuni mai mari.

Reacția unor locatari — la soma
ția reprezentanților organelor în

drept de a executa lucrările de în
treținere a apartamentelor — dezvă
luie o mentalitate dăunătoare : „Ce te 
interesează pe dumneata ? N-o să mă 
înveți pe mine cum să trăiesc". Abu- 
zînd de atitudinea tolerantă a orga
nelor de stat, care păsuiesc uneori cu 
totul nejustificat pe cei ce încalcă 
prevederile legii, neachitîndu-și obli
gațiile privind plata chiriei, păstrarea 
locuinței, unii au ajuns să considere 
că au numai drepturi, dar nici o obli
gație. Astfel de păreri trebuie să fie 
combătute cu toată tăria, iar cei care 
nu le părăsesc, să suporte consecin
țele. Căci chiar dacă îndatoririle pri
vind buna întreținere nu sînt stipu
late în mod expres în contractul de 
închiriere, ele sînt subînțelese, iar 
dacă nu sînt respectate, contractul 
trebuie să fie reziliat, ca orice înțe
legere între părți pe care una din ele 
o încalcă.

Conservarea și sporirea fondu-

Iui de locuințe are o deosebită 
importanță socială, fiind o latură 
a creșterii nivelului de trai, de ci
vilizație al poporului nostru. Rea
lizarea acestei sarcini depinde, fi
rește, de activitatea desfășurată de 
organele de stat, de întreprinderile 
specializate, dar și de fiecare dintre 
locatari. Sfaturile populare, cu spriji
nul deputaților, al celorlalte organi
zații obștești au datoria să desfă
șoare o muncă educativă permanentă 
pentru buna întreținere a locuințe
lor. Totodată, au datoria să atragă a- 
tenția celor nepăsători, să-i determine 
să-și schimbe atitudinea, iar în ca
zurile grave de neglijență, să nu ezite 
în aplicarea legii, care prevede eva
cuarea din locuințe a celor care le 
degradează. Fondul de locuințe tre
buie să fie păstrat cu cea mai mare 
grijă, ca un bun de mare preț.

Programul I: Sfatul 
medicului: Profilaxia 
infecțiilor intestinale 
(9,25). „De la munte, la 
mare" — program mu

zical (9,30). Limba noastră. Vorbește acad. prof. 
Al. Graur (10,10). întîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat (13,30). Afiș radiofonic. 
Emisiunile culturale ale săptămînii (15,05). De 
prin sate adunate — jocuri populare. (15,50). 
Opera „Capcana" de Wilhelm Demian (soliștii 
și ansamblul Operei maghiare de stat din Cluj ; 
dirijor, compozitorul) (16,15). Orizont științi
fic. Ierarhii și priorități în cercetarea științi
fică. Vorbește acad. Remus Răduleț (18,05). 
Teatrul radiofonic serial : „Tănase Scatiu" de 
Duiliu Zamfirescu. Dramatizare radiofonică de 
Iosif Petran (21,05). Programul II : „Pămînt al 
patriei iubite" — program de cîntece (8,20). 
Program interpretat de orchestra simfonică a 
Filarmonicii de stat din Arad; dirijor, Jan 
Hugo Huss (10,03). Opera săptămînii : „Lucia 
di Lammermoor" de Donizetti (18,40). Actuali
tatea teatrală (19,45). Transmisiunea concertului 
orchestrei simfonice a Radioteleviziunii. Tri
buna tinerilor compozitori : Concert de prime 
audiții. Dirijor Iosif Conta. (20,00).

Nicolae ENUTA In stațiunea balneoclimaterică Călimănești Foto : R. Costin

nii activist venit într-o brigadă de 
studiu — cei înclinați să invoce mo
notonia muncii proprii sînt pur și 
simplu surprinși văzînd că vizitato
rul, în cîteva ore, a descoperit 
pecte ale activității care lor le
pau de ani de zile.

„Vizitatorul a avut un ochi 
proaspăt, răspund ei, tocmai 
tru că era din afară ; sau pentru
că are un nivel mai înalt și o ex
periență mai mare decît a mea ; iar 
Edison e un geniu ieșit dip comun".

Toate aceste argumente se reduc 
în fond la unul singur, și anume 
că omul înclinat spre creație, des
coperire și studiu are o minte exer
sată în această direcție. Dar această 
constatare, departe de a putea servi 
ca scuză, este, dimpotrivă, cel mai 
puternic argument pentru o perma- 

domeniului 
permanent

nentă reconsiderare a 
tău de muncă, pentru un 
antrenament al minții.

★

Programul I : Radio- 
magazinul ascultătoa
relor (9,30). Cronică e- 
conomică (11,03). Doine 
și jocuri populare 

(12,40). Succese ale muzicii ușoare (13,13). Dia
log pe teme coregrafice. Pledoarie pentru o 
școală națională de balet (15,05). „Frumos ești, 
București" — muzică ușoară (17,10). Radiosim- 
pozion — Idealul social și idealul personal 
(18,05). Teatru radiofonic serial : „Tănase Sca
tiu" de Duiliu Zamfirescu. Seria a IV-a — 
„Polița". (21,05). Antena tineretului (21,25). în- 
tîlnire cu jazz-ul (22,15). Programul II : Cvar
tetul Barchet prezintă ciclul Cvartetelor de 
Mozart : în La major și în Do major (8,58). Te
zaur muzical (emisiune pentru școlari) : Simfo
nia a Vl-a, „Pastorala", de Ludwig van Beet
hoven (9,30). Lectură în premieră (10,30). Reci
talul violonistei Lola Bobescu (11,45). „De-ai ști 
cit de dragă-mi ești" — muzică ușoară (15,15). 
Miorița. Ciclul „Eroi ai cîntecului bătrînesc" : 
Figuri legendare. Autorul emisiunii, , Alexan
dru Amzulescu (15,30). Sfatul medicului. în
grijirea dinților la copii (16,15). In jurul glo
bului (19,45). Transmisiunea concertului orches
trei de studio a Radioteleviziunii. Dirijor, Ro
bert Hannel (R. D. Germană) (20,00).

diu Drimba. (10,30). Călătorie în istoria civili
zației (emisiune pentru tineret). „Miracol în 
retortă". (11,15). Arii din _operete interpretate 
de Nicolae Țăranu (11,45). 
populară a Ansamblului 
„Ciocîrlia" (15,15). Mari 
Tristan și Isolda. Autorul
Vulpescu (15,30). Program oferit de soliștii 
Pompilia Stoian, Sacha Distel și orchestrele di
rijate de Alexandru Imre și Bert Kaempfert 
(18,00). Poezia românească și muzica. Pagini li
terare dedicate lui George _ 
Vechi melodii 
crofon : Iulian Vesper 
— interpret al 
nico Scarlatti.

Orchestra de muzică 
de cîntece și dansuri 
cupluri ale iubirii : 
prezentării, Romulus
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I: Frag- 
oratoriul 

Alfred

Memoria 
Columna

din „Es- 
N. Leo- 

Petrescu. 
săptămî-

sonateior 
(23,22).

II: Al 
artistice de 
„Divanul lui 

Scenariu radiofonic de Călin Gruia

populare

PREMIERE CINEMATOGRAFICE

IIi!

• DOCTOR PRATORIUS — film din R. F. a Ger
maniei. Regia Kurt Hoffmann. Inspirat de un roman 
de Curt Goetz, filmul schițează portretul unui me
dic pasionat de meseria sa. în rolurile principale t 
Heinz Riihmann și Liselotte Pulver.

“*BfflBsaaBBB5“aa®B8,MBS® Programul I : Sfatul 
IWS ■ medicului : Igiena lo-
riiB 0 l Și cuinței în ^anotinjpul

munte, la mare — pro
gram muzical (9,30). Cronică economică (11,03). 
Să învățăm un cîntec : „Patrie, izvor de bucu
rii" de loan Chirescu ; versuri de Emil Gonciu 
(12,25). Tribuna radio. Activitatea de proiectare 
și organizarea științifică a producției. Vorbește 
ing. Ion Fătăceanu, directorul Institutului de 
proiectări pentru construcția de mașini (18,05). 
Teatru radiofonic serial -. „Tănase Scatiu" de 
Duiliu Zamfirescu. Seria a Il-a : „Masa în fami
lie" (21,05). Melodii-magazin (21,20). Programul 
II : Cîntă tinerețea (8,00). Ochiul magic (emisiune 
de știință și tehnică pentru școlari) : „Izvoare de 
energie electrică" (9,30). Antologie de literatură 
universală. Schița „Prin tunel" de Doris Lessing 
(fragmente) (10,30). „De-aș ști firul dorului" — 
emisiune de muzică populară (12,06). Știință, 
tehnică, fantezie (13,30). Selecțiuni din opereta 
„Plutașul de pe Bistrița" de Filaret Barbu 
(15,00). Recital de poezie. Cîntare Româ
niei socialiste (18,25).' Noi înregistrări ale soliș
tilor noștri : soprana Elisabeta Neculce-Car'țiș 
acompaniată la pian de Hilda Jerea și Gheorghe 
Halmoș (21,05).

Programul I : Sfatul 
medicului : Creșterea 
rezistenței organismu
lui sub acțiunea apelor 
minerale (9,25). Coor- 

rezultate bune cercuriledonate culturale Dau
artistice pe care le frecventați ? (Radioreportaj 
la case de cultură) (12,15). De la un șlagăr la 
altul (15,20). Uzina văzută de aproape. Reduce
rea consumurilor specifice de materii prime, 
materiale, combustibil și energie. Emisiune rea
lizată la uzinele textile-Arad (18,05). Antena 
tineretului : „Profesiuni care vă așteaptă" (ra- 
dioanchetă pe tema alegerii profesiunii) (18,40). 
Teatru radiofonic serial: „Tănase Scatiu" de 
Duiliu Zamfirescu. Seria a IlI-a — „Planuri" 
(21,05). Soliști de muzică ușoară : Doina Badea 
și Herve Villard (22,15). Moment poetic. Micro- 
antologie macedoneană (22,45). Programul II: 
Roza vînturilor (emisiune pentru școlari). „Nau- 
fragiații de pe Singa Betina". (9,30). Bibliotecă 
de literatură română. Ion Neculce : „Letopise
țul Țării Moldovei". (10,30). Selecțiuni 
trada duminicală : „Amintindu-ne de 
nard" (12,30). Fonoteca de aur : Cezar 
Prezintă Petre Dineu (15,30). Opera 
nii: „Lucia de Lammermoor" de Donizetti. 
(17,10).

Programul I : Sfatul 
medicului : Utilizarea 
terapeutică a sîngelui 
uman (9,25). De la 
munte, la mare — pro

gram muzical (9,30), Cronică economică (11,03). 
Al VIII-lea Concurs al formațiilor artistice de 
amatori. Pregătiri pentru faza regională (12,15). 
Succese ale muzicii ușoare (13,13). Dumbrava 
minunată (emisiune pentru școlarii din . Clasele 
I—IV) (14,15). Cărți care vă așteaptă (15,05). 
Arii din opere interpretate de Ion Piso (15,20). 
In slujba patriei (17,10). Concert-ghicitoare (mu
zică de operă) (17,40). Antena tineretului : 
„Omul sfințește locul" (radio-anchetă) (18,40). 
Teatru radiofonic serial : „Tănase Scatiu" de 
Duiliu Zamfirescu. Seria a V-a —. „Mihai". 
(21,05). Moinent poetic. Versuri de Elenă Fa- 
rago (22,45). „Dansul vrăjitoarelor" de Pagânini 
(22 50). Programul II : Laureați ai concursu
rilor internaționale „George Enescu" : Silvie 
Carbonel și Marius Rintzler (9,00). Radioracheta 
pionierilor : „Omul zăpezilor". Scenariu știin- 
țifico-fantastic de Radu Pavel (9,30). Teatru 
radiofonic. Ciclul „Radiodifuziunea în sprijinul 
școlii". „Citadela sfărîmată" de Horia Lovi- 
nescu (10,03). Știința în slujba păcii (13,30). Lec
tură dramatizată din nuvela „Mărul în floare" 
de John Galsworthy (15,30). Basm și operă : 
„Păcală" de Sabin Drâgoi (17,10). De la Frescele 
Voronețului la Coloana Infinită. Graiul culori
lor în arta românească (19,45). Seară de operă : 
„Scara de mătase" de Rossini (fragmente) 
(20,00). Cîntă Puica Igiroșanu și Claude Fran
cois (21,05). Carnet plastic : Evoluția portretu
lui în istoria artelor (partea a Il-a). Prezintă 
Eugen Schileru ; Impresii pariziene. însemnări 
de Zoe Dumitrescu-Bușulenga (22,15).
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Mosfilm". Filmul, realizat de Aleksei Saharov, este 
dedicat unor adolescenți, buni prieteni, care și-au 
sacrificat totul în anii războiului. Interpret! : Ta
mara Siomina, A. Zbruev, Larisa Gladunko, Vladi
mir Lobkov.

Enescu (18,25). 
(19,30). Scriitori la mi- 
(19,45). Aldo Ciccolini 
pentru pian de Dome

Programul I: Tea
tru radiofonic pentru 
copii : „Ștafeta 4x100 
metri plat". Scenariu 
de Mircea Popescu, 

toți (12,00). Estrada du- 
Progrfamul orchestrei de mu- 

soliști : 
„Cîntă- 
Groză-

(8.00). De toate pentru 
irAnicală (13,10).
zică populară a Radioteleviziunii — 
Emil Gavriș și Nicolae Florian (14,15). 
reți români pe scenele 'ternii" : Traian 
vescu (15,10). Din cele mai cunoscute melodii 
populare .(19,00). Teatru scurt : „Era armoniei" 
de Roger Richard (20,30). Moment poetic. „De 
dragoste" : Din lirica Renașterii italiene (22,30). 
Programul II : Selecțiuni din opereta „Crai 
nou" de Ciprian Porumbescu (7.20). „Fredonați 
cu noi" — muzică ușoară (9,00). Transmisiunea 
concertului orchestrei simfonice a Filarmonicii 
de stat „George Enescu", dirijor Mircea Popa. 
Solistă : Roza Fain (U.R.S.S.) (11,00). Concurs
cu public (15,10). Personaje în monolog: Figaro 
din opera „Figaro" de Mozart (15,40). Maeștri 
ai cîntecului nostru popular : Maria Lătărețu, 
Alexandru Grozuță, Fănică Luca, Traian Lăscuț 
Fagărășanu, Nicu Stănescu (16,30). Recital Radu 
Aldulescu (17,15). Opereta „Camelot" de Loewe 
(montaj muzical-literar) (18,00). Oameni de sea
mă : Titu Maiorescu. Colaborează : prof. univ. 
Șerban Cioculescu, membru corespondent al 
Academiei, prof. univ. Liviu Rusu și lectorul 
uniyersitar Pompiliu Mareea (19,20). Transmi
siunea concertului orchestrei de studio a Radio
televiziunii, dirijor Ludovic Baci. (20,00).

„N-am timp, 
rezistă mintea 
fac astenie".

O parte dintre oamenii atît de 
miloși cu mintea lor găsesc — con
trar științei medicale — că alcoolul 
reprezintă o destindere excelentă, 
că îi calmează cîteva duzini de ți
gări, Ie priește mîncarea abun
dentă, și chiar momentele cînd 
vinele de la gît li se umflă hui
duind arbitrul de fotbal li se par un 
ideal de recreație — și numai stu
diul noutăților din domeniul lor de 
activitate le apare ca o inumană în
cărcare a mintii.

Ca să ne exprimăm fără ocoluri, 
aici e vorba. înainte de toate, de 
factorul plăcere ; grosul astenicilor 
se recrutează nu dintre cei ce mun
cesc prea mult — nu putem nega că • 
și cantitatea are rolul ei. numărul de 
ore care rămîn pentru somn si odih
nă — ci. așa cum poate să confirme 
orice medic, astenicii provin mai 
des dintre cei care nu au vocație și 
plăcere pentru un anumit tip de 
muncă. Un pictor care trei zile la 
rînd nu poate fi smuls 
bloul pe care e pe cale 
un muncitor inovator 
noaptea din pat pentru 
ideea pe care o căuta, un lector pa
sionat care pierde cîteva nopți ca 
să restituie în termen o carte ex
trem de rară — acești mari obosiți 
fac astenie mult mai rar decît cei 
care trebuie tîrîți cu otgonul ca să 
meargă pînă la bibliotecă sau să se 
prezinte cu idei proaspete la o dez
batere a problemelor din domeniul 
lor de activitate.

Punctul de răscruce între auto
perfectionare și lentă deteriorare 
stă la atitudinea activă sau pasivă,

Nu destui sesizează faptul că 
școala le fusese necesară în primul 
rînd nu pentru cantitatea de cunoș
tințe, ci pentru structura pe care 
le-a dat-o : e mai important să ieși 
un inginer bun decît să știi pe dina
fară niște tabele pe care poți ori- 
cînd să le consulți. Diploma. în a- 
cest sens, este o ipoteză ce se cere 
confirmată în practica producției, e 
actul care îți dă dreptul să te califici 
și să te recalifici într-un anumit do
meniu.

generale 
indi- 

sacrificiu. A consa- 
număr de ore unei 
a te lipsi tu de nu 
distracție sau odih-

de lingă ta- 
să~l termine, 

care sare 
că i-a venit

dobîndite invocă vîrsta și expert* 
ența :

„Să mai studieze și alții. La expe
riența pe care o am eu, știu mai 
mult decît zece tineri".

Acest gen de bătrînețe, dacă e să 
vorbim serios, are prea puțin aface 
cu vîrsta. Mentalitatea birocratică 
nu-i o chestiune biologică, ci socia
lă. Putem însă contesta oare că, în 
ce privește studiul necontenit si per
manenta autoperfectionare, 
rol și vîrsta ?

Dintre toate capacitățile 
cea care îmbătrînește cel 
cet și cel mai puțin este
tea de creație. E știut că scriitori 
ca Hugo, Goethe sau Arghezi și-au 
păstrat strălucirea creatoare și după 
80 de ani. Ar fi absurd să contestăm 
că. la o anumită vîrstă. scade 
mărul de ore pe care un 
îl poate consacra muncii, 
tonul lui Seneca — „învățăm
vățîndu-i pe alții" — își .capătă cea 
mai profundă aplicare tocmai în ca
zul omului de vîrstă înaintată, care 
s-a antrenat de-a lungul întregii 
sale vieți să rămînă receptiv la nou, 
să fie informat imediat despre tot 
ce e nou și important în domeniul 
său de activitate, să păstreze oi 
strînsă legătură cu tinerii și. bran- 
șîndu-se la energiile lor proaspete, 
să-și multiplice activitatea, să înze
cească fecunditatea experienței sale.

★
Există unele necesități

a căror satisfacere pretinde
- vidului 

era un 
acțiuni 
știu ce 
nă ca 
sau prieteni e un efort care cere 
un anumit devotament, puterea de 
a rupe o frîntură din timpul care 
vă este necesar, tie și familiei.

Studiul continuu este însă, din a- 
cest punct de vedere, un teren i- 
deal de concordantă a celui mai ge
neral interes cu cea mai particulară 
și specifică nevoie a unui profe
sionist.

— Valoarea o porți cu tine în 
orice oraș ai pleca — spunea deu
năzi un instructor care tocmai îl 
familiarizase pe un tînăr cu ele
mentele de bază ale unei meserii. 
Poți să-ți uiți geamantanul, poate 
cineva șă-ți ia pălăria de pe cap, 
dar ce ai în cap nu poate să-ți ia 
nimeni. Poate o comisie să fie păr
tinitoare. prea indulgentă 
prea severă cu alții, dar 
,sezi o valoare categorică 
sigur pe ea. nimeni nu te 1 
poseda de această bogăție.

Experiența vieții — paradoxală la 
o privire superficială, dar corespun- 
zînd unei logici de adincime — arată 
că tocmai oamenii cei mai ocupați, 
care dispun de cel mai puțin timp 
liber, tocmai ei. cel mai adesea, sînt 
totodată și oamenii mai bine infor
mați în domeniul lor de activitate. 
Această bogăție nu e cîștigată prin 
vreun hat.îr al soartei, ci, în marea 
majoritate a cazurilor, printr-un e- 
fort, uneori de-a dreptul dramatic. 
Studiul acestui efort — cum proce
dează diferite cadre din cîmpul ști
inței și al producției ca să se țină 
la curent cu noul din domeniul lor 
de activitate, să fie receptivi .fată 
de nou și să se autoperfecționeze 
prin propriul lor impuls — ar -me
rita o investigație aparte, la con
cret.

cu unii, 
cînd po- 

și ești 
poate de-

în sfîrșit, una din scuzele celui 
care se mulțumește cu cunoștințele

★

s î m b ă t ă Xda" % d 
................................ BliWl vlaicu Bîrna)_ (l0,30). 
Succese ale muzicii ușoare (13,13). 
pămîntulixi românesc. Din cuprins :
Traiană în România. Prezintă prof. univ. Virgil 
Vătășianu. (17,10). Știință, tehnică, fantezie 
(18,40). Din repertoriul solistei de muzică popu
lară Maria Butaciu (20,50). Teatru radiofonic 
serial : „Tănase Scatiu" de Duiliu Zamfirescu. 
Seria a Vl-a „Pămîntul" (21.05). Moment poetic. 
Fabule celebre (22,45). Programul 
VIII-lea Concurs al formațiilor 
amatori (8,35). File de legendă : 
Țepeș".
(9,20). Capodopere ale literaturii : „Peer Gynt" 
de H. Ibsen. Prezentare de conf. univ. dr. Ovi-

© SPARTACUS — film pentru ecran 
panoramic : PATRIA — 9 ; 12,45 ;
16.30 ; 20,15.
9 VIAȚA LA CASTEL : REPUBLICA 
(completare Dacă treci rîul Selenei) —
9.15 ; 11,30 ; 14 ; 17 ; 19,15 ; 21,30, FES
TIVAL (completare Mai sus, mai repe
de, mai tare) — 8,15 ; 10,45 ; 13,15 ;
15,45; 18,30; 21, la grădină — 20.
9 PENTRU UN PUMN DE DOLARI 
— cinemascop : LUCEAFĂRUL — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, BUCU
REȘTI — 8,30 ; 10,30 ; 12,45 ; 15 ; 17,15 ;
19.30 ; 21,45, STADIONUL DINAMO — 
20, GRĂDINA DOINA — 20,15, STA
DIONUL REPUBLICII 20,30, ARENE
LE LIBERTĂȚII — 20,30.
O MONTPARNASSE 19 : CENTRAL 
(completare Mirceștii în pastel) — 9,30;
12.15 ; 15 ; 18 ; 21.
a DOCTOR PRĂTORIUS — cinema
scop : CAPITOL — 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
16.15 ; 18,30 ; 20,45 ; la grădină — 20,15.

9 RAIDUL VĂRGAT: UNION (com
pletare De ziua mamei) — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
® PROGRAM PENTRU COPII : DOI
NA — 9; io.
© FATA LUI BUBE : DOINA — 11,30; 
13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21.
O CUM SE REUȘEȘTE ÎN DRAGOS
TE : LUMINA (completare Istoria 
unui manuscris) — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 
16 ; 18,15 ; 20,45.
© ALUMINIUL — cinemascop — O 
UZINĂ DE LAPTE — UNELTELE 
GÎNDIRII — JUCĂRII — ORIZONT 
ȘTIINȚIFIC NR. 4/1966 — ȘOPÎRLA — 
DACĂ TRECI RÎUL SELENEI : TIM
PURI NOI — 9 — 21 în continuare.
e ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERI
LOR" și MINUNATA ANGELICA — 
cinemascop : DACIA — 9,30 — 19,45 în 
continuare.
© ANGELICA ȘI REGELE — cinema
scop : AURORA — 9 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 
18 ; 20,45, la grădină — 20,15, FLO- 
REASCA (completare Mărturii de glo
rie nepieritoare din istoria patriei) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, BU- 
CEGI (completare Mama lui Adrian) 

‘ ----- 16 ; 18,30 ; 21, la

« PENTRU UN PUMN DE DOLARI — coproduc
ție Italia-R. F. a Germaniei-Spania. Acțiunea fil
mului se petrece în perioada de după războiul de 
secesiune, la granița Statelor Unite cu Mexicul. Re
gia : Bob Robertson (pseudonimul lui Sergio Leone). 
In distribuție : Clint Eastwood, Marianne Kocli, 
John Wells, Carl Brown.

— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
grădină — 20,15.
e ÎN NORD, SPRE 
nemascop : TOMIS 
13,45 ; 16,15 ; 18,45 ;
20,15.
® INSPECTORUL DE POLIȚIE : GIU- 
LEȘTI (completare în tainițele muzeu
lui) — 15,30 ; 18 ; 20,30,
® RIO CONCHOS — 
ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
10 ; 16 ; 18 ; 20.
9 DENUNȚĂTORUL:
TULUI (seria de bilete
19,30), EXCELSIOR — 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
16.15 ; 18,45 ; 21, VICTORIA — 10,30 ;
13.30 ; 16,30, MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 
15 ; 17,15 ; 19,30 ; 21,30, GRĂDINA EX
POZIȚIA — 20,15.
© FRENCH-CANCAN : FEROVIAR
(completare Tensiune înaltă Ia Bechet)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45,
MELODIA (completare Oaspeți de iar
nă) — 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 16,15 ; 18,45 ; 21.
9 TOM JONES : GRIVIȚA — 9,30 ;
12.15 ; 15,15 ; 18 ; 20,45.
O JANDARMUL LA NEW YORK — 
cinemascop : GLORIA — 9 ; 11,15 ; 
13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 PARISUL VESEL: VITAN (com
pletare Călătorie imaginară) —
15.30 ; 18.
• GENTLEMANUL DIN COCODY: 
ARTA (completare Povestea leului) — 
9 ; 11,15 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, la 
grădină — 20,15.
© JANDARMUL DIN SAINT-TRO
PEZ — cinemascop : MOȘILOR (com
pletare 1 Mai 1967) — 15,30 ; 18 ; 20 ț 
la grădină 20,30.

ALASKA ! — ci- 
— 8,45; 11,15;

21 ; la grădină

cinemascop : 
POPOARE —

SALA PALA-
1 946 — orele

e CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN : 
POPULAR — 15,30 ; 18 ; 20,30, RAHO
VA — 15,30 ;• 18 ; la grădină - 20,30.
© COLIBA UNCHIULUI TOM — cine
mascop : MIORIȚA — 8,45 ; 11,30 ;
14.30 ; 17,30 ; 20,30.
© VIZITA : VOLGA — 9 ; 11,15 ; 13,30; 
16 ; 18,30 : 21.
O DRAGA BRIGITTE — cinemascop : 
DRUMUL SĂRII (completare Adam și 
Eva) — 15,30 ; 17,45; 20.
O APE LIMPEZI — cinemascop : VIC
TORIA (completare Mărturii de glorie 
nepieritoare din istoria patriei) — 
19,30-, 21,45.
9 NU SÎNT DEMN DE TINE : LIRA
— 15.15 ; la grădină — 20,30, BUZEȘTI
— 15 ; la grădină — 21.
o DACII — cinemascop : LIRA' —
17.30 ; 20. v-q
© JUANA GALLO : UNIREA — 15,30 ; 
la grădină — 20.
® COPIII LUI DON QUIJGTTE : U- 
NIREA (completare Atențiune, ,aten- 
țiune, se apropie !) — 18.
® SUCCES, CHARLIE ! — - cinema
scop : MUNCA (completare Tinerețe. 
A 45-a aniversare a U.T.C.) — 15;- 17. 
a SPIONUL — cinemascop : MUNCA 
(completare Tinerețe. A 45-a aniver
sare a U.T.C.) — 19 ; 21. BUZEȘTI
(completare Dușca) — 17 ; 19.
9 MOMENTUL ADEVĂRULUI — 'ci
nemascop : COTROCENI — 14 ; 16,15.
® HAIDUCII — cinemascop : COTRO
CENI — 18,30 ; 20,45.
® DILIGENTA : PROGRESUL -r 15,30; 
18 ; GRĂDINA PROGRESUL-PARQ — 
20,15. .
© OMUL FĂRĂ PAȘAPORT — cine
mascop : PROGRESUL (completare 
Hieroglifele pămîntului) — 20,15.
© ESCROCII LA MÎNĂSTIRE — cine
mascop : FLACĂRA (completare Scri
soare din Germania) — 14,45 ; 17.
0 OMUL CARE L-A UCIS PE LI
BERTY VALANCE : GRĂDINA VI- 
TAN — 20,15.

teatre

a Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : ~ 
RECI — 20, (sala 
T URI CĂ — 20.

T p 31 v 111 f-' T
dio) : JAGUARUL ROȘU —’20.
® Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) : HORIA ȘI RADU ÎȘI 
ASUMĂ RISCUL — 19,30, (sala Victo
ria) : COLIBRI MUSIC-HALL — 19,30.

OAMENI ȘI ȘOA- 
Studio) : DINU PĂ-

Nottara" (sala Stu-
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Succesele ntleților ta Sofia

Plecarea delegației române

Internationale a Muncii

maeștri

la lucrările Conferinței
Cuplaj fotbalistic
internațional

Duminică dimineața a plecat 
spre Geneva delegația Republicii 
Socialiste România care va parti
cipa la lucrările celei de-a 51-a 

■ sesiuni a Conferinței internațio
nale a Muncii.

Delegația este condusă de tova
rășul Petre Lupu, președintele Co
mitetului de Stat pentru Probleme
le Organizării Muncii și Producției 
și ale Salarizării.

Din delegație fac parte: Nico- 
lae Ecobescu, ambasador, reprezen-

tantul permanent al Republicii So
cialiste România pe lîngă Oficiul 
Națiunilor Unite și instituțiile spe
cializate din Geneva, Larisa Mun- 
teanu, secretar al Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sindi
catelor, Ion Păcuraru, secretar 
general al Comitetului de Stat pen
tru Problemele Organizării Muncii 
și Producției și ale Salarizării, Ni
colae Țilivea, directorul Trustului 
de extracție — Pitești.

Prin hotărîre a Consiliului 
Miniștri, tovarășul Alexandru Pe
trescu, ministru plenipotențiar, a 
fost numit șef al reprezentanței 
consulare și comerciale a Repu
blicii Socialiste România în Spania. | 

(Agerpres) ®

Turneul 
marilor

(Agerpres)

ministrului industriei

din R. P. Polonă
grele

O
La aniversarea a 20 ăe ani 
de la înființarea clubului 

Steaua

Duminică.la amiază a părăsit Ca- 
. pitala, îndreptîndu-se spre patrie, 

delegația condusă de Janusz Hryn- 
kiewicz, ministrul industriei grele 
din R.P. Polonă, care la invitația 
ministrului industriei construcțiilor 
de mașini din România a făcut o 
vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost salutată de Mi
hai Marinescu, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, Ion Ma
rinescu, ministrul industriei meta
lurgice, și de alte persoane oficiale. 
Au fost de față Jerzy Fidler, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al R.P. 
Polone la București, și membri ai 
ambasadei.

Timp de 10 zile, oaspeții polonezi 
au vizitat aproape 40 de uzine con
structoare de mașini și metalurgice

din Capitală, regiunile Dobrogea, 
Ploiești, Galați, Oltenia, Banat, Hu
nedoara și Brașov, institute de cer
cetări și proiectări de specialitate, 
precum și unele construcții social- 
culturale.

La încheierea vizitei s-a semnat 
un protocol de colaborare economi
că dintre cele două țări în dome
niile instalațiilor de automatizare a 
proceselor industriale, industriei e- 
lectronice și electrotehnice de cu- 
renți tari, mașinilor-unelte pentru 
așchierea metalelor, construcțiilor 
navale, instalațiilor energetice.

Cu acest prilej, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, Mihai 
Marinescu, a oferit un dineu în 
cinstea oaspeților.

'(Agerpres)

Continuîndu-și călătoria prin _ 
țară, Frederick Peart, ministrul a- | 
griculturii, pisciculturii și alimenta- | 
ției din Marea Britanie, însoțit de _ 
Nicolae Giosan, președintele Con- | 
siliului Superior al Agriculturii, a | 
vizitat duminică întreprinderea a- 
gricolă de stat „Mihail Kogălni- | 
ceanu" din regiunea Dobrogea, în- | 
treprinderea de morărit — Con
stanța, Stațiunea experimentală vi- i 
ticolă Dobrogea, litoralul Mării H 
Negre și monumente istorice din 
orașul Constanța. |

Petre Ionescu, președintele Corni- | 
tetului executiv al Sfatului popu
lar regional Dobrogea, a oferit în | 
cinstea oaspeților un dejun.

Seara, John Chadwick, ambasa- “ 
dorul Marii Britanii la București, a | 
oferit un dineu în cinstea oaspete- | 
lui. 0

Apreciat drept cel mai mare 
din ultimii 50 de ani, turneul 
de șah de la Moscova se bucură 
de o participare numeroasă și 
selectă: alături de actualul 
campion mondial, Tigran Petro
sian și de foștii campioni mon
diali Mihail Tal și Vasili Smîs
lov, sînt prezenți ; încă 6 mari 
maeștri internaționali sovietici 
și 9 de peste hotare.

Moscova, care ne-a întâmpinat 
la început cu un timp călduros, 
a început acum să fie mai frigu
roasă, temperatura, variind în 
aceste zile între 13—14 gra
de. Totuși, în sala de concurs se 
simte căldura cu care sînt ur
mărite întrecerile de către un 
număr mare de spectatori.

Organizatorii au prevăzut zile 
de odihnă după fiecare trei run
de, 'măsura datorîndu-se gradu
lui înalt de dificultate a între
cerii. în zilele de odihnă de 
pînă acum, jucătorilor le-a fost 
oferit un program interesant, în 
care a figurat și; vizionarea 
unor spectacole de înaltă ținută 
artistică, cum ar fi seara de ba
let de la „Balșoi Teatr", o seară 
de music-hall în compania tea
trului parizian „Olimpia" ș.a. 
Privitor la desfășurarea propriu- 
zisă de pînă acum a turneului, 
trăsăturile marcante le consti
tuie lupta foarte echilibrată și 
numeroasele surprize. Este de 
reținut forma modestă a cam
pionului mondial, Tigran Petro- 
sian, ca și, în mai mică măsură, 
a foștilor campioni mondiali 
- - - Concu-

bună 
bulgar

Ieri la Sofia, în cadrul concursu
lui internațional de atletism orga
nizat de ziarul „Narodna Mladej", 
sportivul nostru Șerban Ciochină a 
stabilit un nou record la triplu salt: 
16,59 m, performanță cu care s-a 
clasat pe locul doi. Proba a revenit 
polonezului Iasulski, cu 16,72 m — 
cel mai bun rezultat mondial din a- 
cest an. Atleții români au cîștigat două 
probe — săritura în înălțime (prin Ion 
Șerban, cu 2,09 m) și aruncarea discu
lui (prin Naghi, cu 57,86 m). Ileana 
Silai ■ (România) a învins în proba 
de 800 m. Florentina Stancu a ocupat 
locul al treilea.

Alte rezultate : prăjină — Hlebarov 
(Bulgaria) 4,60 m. Cu același rezultat, 
reprezentantul nostru Crișan a ocupat 
locul doi; săritura în lungime femei — 
Kirzenstein (Polonia) 6,62 m — nou re
cord polonez, Beker (R.F.G.) 6,53 m, 
Viscopoleanu (România) 6,44 m ; 
m plat femei — Globukovska și 
zenstein (Polonia) 11,3 sec.

Mscotau ta egalitate 
cu Saprmdașvili

pluton numeros, cuprinzînd și pe con- 
curenții români G. Moiceanu, C. Gri- 
gore, Șt. Suciu, I. Cosma. Etapa a 
Il-a, Le Hâvre-Rouen (140 km) a re
venit cehoslovacului Sehejbal cu 
timpul de 3h 55’18”. Cu același timp 
au fost cronometrați încă 9 alergători, 
printre care Șt. Suciu, C. Grigore și 
G. Moiceanu. Plutonul următor a so
sit după 2’30”. După două etape, în 
clasament conduce Sehejbal, urmat la 
2” de Kulibin. Șt. Suciu, C. Grigore 
și G. Moiceanu se află la 5” de lider. 
Pînă la închiderea ediției nu ne-a 
parvenit rezultatul 
Rouen-Paris.

FOTBAL

5 9

ultimei etape,

Cu ocazia aniversării a 20 de ani de 
Ia înființare, clubul Steaua-București 
organizează miercuri 7 iunie a c., pe 
stadionul Republicii din Capitală, în- 
cepînd dc la ora 17,15, un bogat pro
gram sportiv. Mai întîi, spectatorii 
vor putea urmări un meci de fotbal 
între echipele de copii ale clubului, 
apoi o mult așteptată partidă între 
două formații de foști internaționali 
ai cluburilor C.C.A. și Dinamo (Voi- 
nescu, Apolzan, Zavoda II, Tătaru, 
Călinoiu, Nicușor, Ene I, Ozon etc.).

„Capul de afiș“ al programului îl 
deține meciul internațional de fotbal 
dintre echipa Steaua și formația aus
triacă Klagenfurt. în pauză șe vor 
desfășura demonstrații de călărie 
(probe de dresaj) prezentate de mem
bri ai loturilor republicane,

(Urmare din pag. I)

Miile de pionieri prezenți 
pe stadionul „Tineretului" 
din Craiova au prezentat, 
într-o suită de tablouri ale
gorice, sugestiv, întreaga lor 
activitate școlară, ca și pen
tru îngrijirea florilor și să
direa pomilor. In încheierea 
programului prezentat, ei au 
creat un imens drapel tri
color viu.

La Cluj, în sala de cultu
ră a studenților, a avut loc 
un spectacol de gală. Pro
gramul a înmănuncheat pie
se corale închinate patriei și 
partidului, soliști vocali și 
instrumentiști din rîndul 
pionierilor, dansuri popu
lare. La Muzeul de artă din 
Cluj s-a deschis o expoziție 
cuprinzînd creații din uni
versul copiilor.

La Iași, pe stadionul „23 
August", manifestările cul- 
tural-artistice au început 
prin programul corului care 
a interpretat „Românașul", 
„Slăvim flamurile patriei", 
„Cîntec pionieresc". Două 
mari ansambluri, cuprinzînd 
1200 de băieți și fete, au 
prezentat apoi spectaculoa
se exerciții de gimnastică.

în drum spre stadionul 
din localitate, pionierii din 
Baia Mare au parcurs stră
zile orașului împodobite cu 
flori și steaguri, ' pășind în 
sunetele și ritmul fanfarei 

. reunite a minerilor și ale 
cîntecelor lor. în cadrul fes
tivității care a avut loc s-a 
prezentat, între altele, un 

1 program de jocuri populare 
maramureșene.

Un mare număr de pio- 
" meri din raionul Brad, re- 
. giunea Hunedoara, și-au dat 
...întîlnire în localitatea isto

rică Țebea, unde au orga
nizat o frumoasă serbare 
culturală, au vizitat tînărul

stejar plantat aici în toam
na anului trecut de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, cu 
ocazia vizitei făcută în re
giune, secularul gorun al lui 
Horia și au depus buchete 
de flori la mormîntul lui 
Avram lancu. La Sarmise- 
getuza, pe platoul amfitea
trului roman, a avut loc un 
montai literar-artistic, cu 
care prilej pionierii au evo
cat, în forme artistice, tre
cutul istoric al acestei loca
lități — fostă capitală a Da
ciei romane.

O mare serbare cultural- 
sportivă, la care au partici
pat mii de pionieri și școlari, 
a avut loc și la Tg. Mureș. 
La Reghin, Odorhei, Luduș 
și în alte localități ale regiu
nii Mureș-Autonomă 
ghiară s-au prezentat 
grame artistice.

Ma- 
pro-

Pe stadionul din Bacău, 
peste 1200 de pionieri au 
prezentat un program de 
gimnastică artistică. Au avut 
loc, de asemenea, jocuri dis
tractive și competiții spor
tive, dotate cu premii. La 
Casa pionierilor s-a deschis 
expoziția cercurilor pionie
rești din regiune, care înmă
nunchează țesături, cusături 
cu motive naționale, broderie 
artistică, obiecte de ceramică 
etc.

Manifestări asemănătoare 
s-au desfășurat și în toate 
celelalte centre de regiune, 
ca și în alte orașe. în cursul 
după-amiezei de ieri au avut 
loc serbări pionierești. Pala
tul Pionierilor din Capitală, 
ștrandul din Iași, parcurile 
din Galați, Brăila etc. au găz
duit carnavaluri pionierești 
— ingenioase îmbinări de

(Urmare din pag. I)

vremea

Timpul probabil 
pentru 6, 7 și 8 iu
nie. Vreme frumoasă 
și călduroasă, cu cer 
variabil. Vor cădea 
ploi sub formă de a- 
verse către sfîrșitul 
intervalului în vestul 
și nordul țării. în 
rest, averse izolate. 
Vînt potrivit din sec
torul vestic. Tempe
raturile minime vor 
fi cuprinse între 5 și 
15 grade, iar maxi
mele între 20 și 30 
de grade. în Bucu
rești: Vreme frumoa
să și călduroasă, cu 
cer variabil. Vînt 
slab, pînă la potrivit. 
Temperatura ușor va
riabilă.

De la această radicală cotitură în 
viata organizației dc pionieri a tre
cut un an. Roadele desigur nu 
s-au cules toate și orice bilanț 
n-ar fi exact grăitor, căci în acest 
domeniu procentele nu pot dobîndi 
o semnificație contabilicească. Copiii 
fac cu atîta la sută mai multe ser
bări. întreceri, carnavaluri etc ? Dar 
în metabolismul atît de complex al 
arderilor sufletești care e procentul 
de flacără pură ? Care e, în procente, 
sporul de perfectibilitate (sau per
meabilitate) morală obtinut ? Ra- 
portînd cifre oricît de mari, 
nu raportăm în acest domeniu 
totul. Organizația pionierilor are 
pîrghii puternice — noile consilii — 
tradiții valoroase, un mare potential 
afectiv, dar totodată are aspirații. 
Generalizîndu-și experiența pozitivă, 
ea își generalizează mai presus de 
orice tocmai aceste aspirații. Spre 
ce anume trebuie să țintească acum, 
pe baza zestrei agonisite, organi
zația ?

Socotesc că. în primul rînd, spre 
ridicarea generală și calitativ supe
rioară a nivelului activității unjtă- 
tilor. detașamentelor și a fiecărui 
pionier în parte. Pe noi nu ne poate 
mulțumi comunicarea de „excelen
te". de actiuni-vîrfuri. de unităti sau 
detașamente-vîrfuri. Organizația tin
de la desecarea oricărei stagnări. Or
ganizația pionierilor trebuie să țin
tească la optimizarea tuturor func
țiilor sale, la absolut toate nivelele, 
să identifice cu rigoare 
reze cu forța sevei sale 
bilă „pată albă", pentru 
deviza sa orice porțiune
din uriașa sa rețea. Trebuie să ne 
batem pentru ca marile valori 
cluse în statutul ei de viată să 
infuzate și difuzate pretutindeni, în 
modul cel mai concret cu putintă, 
în așa fel încît oriunde se ivește o 
cravată roșie, aceasta să constituie 
o certitudine socială în plus, o ga
ranție de lungă durată. Este aceasta, 
cred, aspirația de căpetenie a orga
nizației pionierilor incluzînd refuzul 
mediocrității, al formalismului, al 
simbolisticii vide, și, concomitent, 
dorința ei de afirmare în contextul

și să colo- 
orice posi- 
a onora cu 
cît de mică

in- 
fie

o necunoscuta
campioană
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Pe velodromul
DINAMO BA-

de viteză a

zx

functională ? în 
e instalată într-o 
ca o altă oră de 
de altminteri. în

ÎN CONCURSUL DE ATLETISM DE LA 
BELGRAD, VERA NIKOLICI (Jugoslavia) a 
realizat în proba de 800 m timpul de 2'02”8/10 
—cea mai bună performanță mondială a anu
lui.

Arad—Minerul 
Oradea—A.S.A. 
Lupeni—Indus-

JACQUES ANQUETIL a preluat conducerea 
în turul ciclist al Italiei, urmat de Gimondi 
(Italia) la 53", A. Dorni (Italia) — la 1,29", 
Merckx (Belgia) — la 2,04”, Perez Frances

obsesia cantita- 
normelor cifrice : 4
lună — în orice 

una niciodată în plus

Dinamo

ÎN CÎTEVA RINDURI

După 9 runde, în clasamentul 
neului internațional feminin de 
de la Kiev conduc Alexandra Nico- 
lau (România) și Nona Gaprindașvili 
(U.R.S.S.) cu cîte 6,5 puncte fiecare, 
urmate de Bilek (Ungaria) — 6 punc
te, Novarra (R.D.G.), Andreeva și Koz- 
lovskaia (U.R.S.S.) ■— 5,5 puncte etc. 
Nicolau a remizat la mutarea 49 în 
partida întreruptă cu Zvorîkina.

REZULTATELE
PENULTIMEI ETAPE

(1-0).
I. Io-

(Agerpres)

campioni 
Smîslov și Tal. Dintre 
renții străini, o formă 
manifestă campionul 
Bobțov.

în legătură cu evoluția mea, 
trebuie să spun că ea a fost ine
gală. Alături de partide bune, 
cum ar fi victoriile la Stein și 
Gheller, actualul campion și, 
respectiv, vicecampionul Uniu
nii Sovietice, am făcut și parti
de mai slabe, cum ar fi cea cu 
Petrosian sau cu Bobțov. Tot
odată, o oarecare oboseală în 
ultima oră de concurs, din cele 
5 cîte se 
negativ 
meu în

Peirechea Ion Tiriac - Snn 
Haydon învinsă în finală

fantezie și veselie. în portul 
Tomis, bărbie pionierilor au 
intrat în radă arborînd ma
rele pavoaz. în jurul focului 
de tabără, aprins pe mal, 
s-au recitat versuri, s-a cîn- 
tat, s-a încins hora. După 
serbarea din port, la lumina 
torțelor și a jocurilor de arti
ficii, pionierii s-au îndreptat 
spre statuia lui Ovidiu., unde 
s-a încins din nou hora și au 
răsunat cîntece închinate pa
triei, partidului.

Seara, peste tot, solemn, ca 
un epilog al acestei săibători, 
au fost coborîte de pg' catarg 
drapelele înălțate simbolic 
în primele ore ale dimineții.

(Reportaj pe baza 
formațiilor transmise 
Agerpres și corespondenții 
regionali ai „Scînteii"),

vieții sociale. Nu încape îndoială că 
această fortificare a tuturor mădu
larelor organizației se va înfăptui. 
Stă chezășie de frunte frămîntarea 
unanimă pentru împrospătarea mun
cii pionierești. pentru găsirea și 
practicarea generală a acelor forme 
de activitate care asigură nu numai 
participarea copiilor, 
tă și interesul 
lor. Pionierii își 
flăcărare și sinceritate organizația. 
Dovadă, de pildă, vibrația cu care 
intră sub faldurile drapelelor ei. Este 
nevoie însă să îndrăgească la fel de 
înflăcărat și sincer activitățile la 
care ea îi cheamă, acțiunile ei. 
Există însă — sau, mai degrabă, 
supraviețuiesc — activități ce par a 
fi desprinse dintr-un sortiment mi
nimal, pălit de vreme, și care oricît 
de interesante în principiu, duc prin 
repetare la saturație, la șablon, la 
desprinderea pionierilor — lucru 
grav — de vraja însăși a organiza
ției lor tocmai pe măsură ce devin 
veteranii ei. Aceasta înseamnă 
mortificarea activității vii într-un 
protocol mai mult sau mai puțin 
sclerozat, epuizat de orice forță de 
atracție. Se spune, pe bună drep
tate, că în domeniul educației nu se 
pot da rețete. Si așa este. Există 
însă riscul ca. uneori, să ni le fabri
căm noi înșine.

împrospătarea și îmbogățirea acti
vității pionierești presupune, de bună 
seamă, eforturi. în primul rînd de 
gindire. Puterea ei incendiară nu 
tolerează cioturile, mobilarea tim
pului activității noastre cu vechi
turi, rutina uscată. Sînt cîteva între
bări primordiale pe care și le pun 
comandanții de pionieri înainte de 
a-și angaja detașamentele într-o ac
țiune : îi interesează ? Cît ? Ce i-ar 
interesa mai mult ? încotro se cana
lizează pasiunea lor și unde rămîne 
subterană fată de activitățile deta
șamentului ? St la un nivel care, de 
fapt, sintetizează aceste întrebări: 
Ce trebuie promovat ? La ce trebuie 
să se renunțe ? De fapt, răspunsul 
la una din aceste întrebări dă cheia 
amîndurora.

Muncind cu pionierii, educatorul 
se școlarizează el însuși în calitatea 
sa de comandant, se califică trep-

dar totoda- 
și entuziasmul 
iubesc cu în-

joacă, a avut un efect 
asupra potențialului 

finalul unor partide.

Florin GHEORGHIU
(Moscova, prin telefon)

•k
în runda a X-a, partidele 

Gheorghiu-Spasski, Bobțov-Naj- 
dorf, Gipslis-Portisch și Uhl- 
mann-Keres s-au încheiat la e- 
galitate. Stein a cîștigat la Fi
lip', Bronstein la Gligorici și 
Smîslov la Bilek. în clasament 
conduc Spasski, Gipslis, Bobțov, 
Stein și Portisch cu cîte 6 
puncte. Gheorghiu 
puncte.

tat. Procesul de ridicare a măiestriei 
sale nu e dobîndit prin definiție sau 
instrucțiuni. Există rețineri, preju
decăți chiar. Există experiența pre
cară la unii. Există apoi ispita căii 
celei mai ușoare la alții. Nu e mai 
simplu să transformi un cerc de ma
tematică într-o banală meditație de 
cît să explorezi căi noi de impulsio
nare și motivare a pasiunii pentru 
divizori și multipli comuni ? Refuzul 
paralelismului cu orele de clasă, al 
suprapunerii e o bătălie care nu se 
poate cîștiga doar în ședințe... Pen
tru cîștigarea ei reală mai trebuie 
luptat.

Găsim 
tivului, 
acțiuni 
lună, 
sau în 
ajuns la această sacralizare a unei 
cifre, cît e ea de ............*
alte părți pionieria 
zi anume. în orar, 
dirigenție cu care.
aceste condiții, seamănă ca două pi
cături de apă. Și pionierii stau în 
bănci așteptînd, o dată cu clopoțelul, 
„ieșirea'1 din pionierie. Este limpede 
că orice formă de captivitate a ce
lor mai vii acțiuni ale unui copil — 
acțiunile pionierești — este profund 
păgubitoare și ea acoperă. în ciuda 
oricăror aparente de flux continuu, 
o tristă secătuire.

Pionierii se găsesc sub conducerea 
multilaterală nu numai pedagogică a 
comandantului lor. De aici nevoia 
ca ritmul energic, foarte mobil, al 
copiilor, să nu fie contrariat prin se
dentarism. nevoia acțiunilor între
prinse să fie ..acțiuni" și nu asis
tente pur contemplative. Trebuie de 
asemenea renunțat la acțiunile de 
paradă, sonore ca titulatură, dar cel 
mai adesea fastidioase și inaccesi
bile pionierilor, îndeosebi celor mici.

Sînt aspecte de care organizația 
pionierească se scutură cu energie, 
promovînd pe scară națională adevă
ratele valori: inițiativa pionierească, 
în dialectica ei atît de delicată și 
firească cu cea a comandanților. La
pidara deviză pionierească „Tot 
înainte 1" pare un salut, dar este 
în același timp și un angajament.

uneori
a
pe

nici 
minus ! De ce ? Cum de s-a

în finala probei de dublu mixt a 
campionatelor internaționale de tenis 
ale Franței, perechea Ion Țiriac (Ro
mânia), Ann Haydon (Anglia) a fost 
întrecută cu 6—3, 6—1 de cuplul O. 
Davidson (Australia), B. J. King 
(S.U.A.). Rezultatele celorlalte finale 
de ieri: simplu femei: Franșoise Durr 
(Franța)—Leslie Turner (Australia)
4—6, 6—3, 6—4 ; dublu bărbați: Ro
che, Newcombe (Australia)—Emerson, 
Fletcher (Australia) 6—4,
12—10.

® RAPID-POLITEHNICA 2—0 
Au marcat: Dumitriu II (min. 25), 
nescu) (min. 80).

© JIUL-DINAMO BUCUREȘTI
(0—2). Au marcat: Oct. Popescu (min. 8 
și 15), Nunveiller VI (min. 54).

O STEAUA-PETROLUL 1—1 (1—0). Au 
marcat: Crăiniceanu _ (min. 14) pentru 
Steaua ; Moldoveanu (min. 70) pentru Pe
trolul.

© STEAGUL ROȘU-PROGRESUL 2—0 
(1—0). A marcat: Gyorfi (min. 37 și 90).

© U.T.A.-DINAMO PITEȘTI 2—1 (0—0). 
Au marcat Țîrlea (min. 46), Axente (min. 
69) pentru U.T.A. ; Naghi (min. 81) pentru 
Dinamo.

O UNIVERSITATEA CLUJ-C.S.M.S.
2— 0 (1—0). Au marcat : Oprea (min. 45), 
Ivansuc (min. 77).

o UNIVERSITATEA CRAIOVA-FARUL
3— 0 (2—0). Au marcat : Sfîrlogea (min. 37), 
Oblemenco (min. 52 și 57).

După două etape 
în curea ciclistă 

„Premiul L'Stamanite
Sîmbătă a început tradiționala 

cursă ciclistă de fond dotată cu 
„Premiul L’Humanite". Prima etapă, 
desfășurată în circuit la Le Hâvre, a 
fost cîștigată de Kulibin (U.R.S.S.), 
care a parcurs 31 km în 45’41”. în a- 
celași timp cu învingătorul a sosit un

Rapid
Dinamo Buc.
Univ. Craiova
Farul
Steaua
Steagul roșu 
Petrolul 
Universitatea Cluj 
Jiul
Dinamo Pitești 
Progresul
U.T.A.
C.S.M.S. 
Politehnica

39—21
37—22
36— 30
37— 36
36—27
30—36
25—26
27—28
39—31
32—37
27—32
30—35
29—52
32—43

la 
fi- 
a- 
un

Sîmbâtă și duminică au avut 
loc în Capitală trei meciuri de 
rugbi din campionatul catego
riei A. lată rezultatele : Grivița 
roșie — Rapid 32—11 ; Dina
mo — Progresul 16—6 ; Steaua 
—Gloria 8—3. în fotografie : 
fază din meciul Steaua—Glo-

Pe velodromul Dinamo din Capitală 
s-a desfășurat ieri compefijia ciclistă 
„Cupa Steaua", care a reunit pistarzi 
fruntași din (ara noastră. O comportare 
excelenta a avut tînărul George Ne- 
goescu (fiul fostului rutier Dede Ne- 
goescu), care a cîștigat proba de 1 000 
cu start de pe loc în 1'12" 3/10, precum 
și cursa de semifond, învingînd pe D. 
Bonjug și V. Burlacu. Proba 
revenii lui Paul Soare.

LA CAMPIONATUL MONDIAL MASCU
LIN DE BASCHET ce se desfășoară în Uru
guay, selecționata U.R.S.S. a învins cu scorul 
de 78—74 (42—42) reprezentativa Braziliei. 
Volnov (30) și Ubiratan (22) au fost cei mai 
buni realizatori. Meciul Argentina—Uruguay 
a revenit primei formații cu scorul de 79—75 
(35—29).

PE STADIONUL PARC DES PRINCES DIN 
PARIS a avut loc meciul amical de fotbal 
Franța—U.R.S.S La capătul unui joc intere
sant, victoria a revenit fotbaliștilor sovietici 
cu 4—2 (1—2). Autorii golurilor, în această 
ordine, sînt Gondet, Cislenko, Simon, Bîseveț, 
Cislenko, Strelțov. Echipa U.R.S.S., scrie co
mentatorul agenției France Presse, a cîștigat 
pe merit, confirmînd victoria obținută cu două 
săptămîni în urmă la Glasgow, în fata echi
pei Scoției.

categoria B
Seria I. Oțelul Galați—C.F.R. Pașcani

1— 1 ; Dinamo Bacău—Poiana Cîmpina
2— 1 ; Politehnica București—Metalurgis
tul București 2—2 ; Dinamo Victoria Bucu
rești—Oltul Rîmnicu Vîlcea 4—2 ; Cea
hlăul Piatra Neamț—Siderurgistul Galați
2— 1 ; Progresul Brăila—Flacăra Moreni
3— 1; Chimia Suceava—Metrom Brașov 
3—3.

In clasament conduce 
CĂU cu 34 de puncte.

Seria a Il-a. Vagonul 
Baia Mare 1—0 ; Crișul 
Tg. Mureș 1—0 ; Minerul 
tria Sîrmei Cîmpia Turzii 2—1 ; C.F.R. Ti
mișoara-—Unirea Dej 4—0 ; Gaz metan 
Mediaș—A.S. Cugir 6—1 ; C.S.M. Sibiu— 
C.F.R. Arad 1—0 ; Clujeana—C.S.M. Re
șița 3—1.

în clasament conduce A.S.A. TG. MU
REȘ cu 34 de puncte.

(Spania) — la 2,16”. Etapa a 16-a, contra-cro- 
nometru individual pe distanța de 45 km, a 
revenit danezului Oile Ritter, cronometrat în 
56’59” (medie orară 47,340 km).

ÎN CAMPIONATUL EUROPEAN DE FOT
BAL (grupa a 5-a), echipele Danemarcei și 
R. D. Germane au terminat nedecis, la Co
penhaga : 1—1 (0—1). Danezii au egalat în 
minutul 64, dintr-o lovitură de la 11 m.

LA CONCURSUL DE ATLETISM DE LA 
LOS ANGELES, echipa de ștafetă a Univer
sității Carolina de Sud a egalat recordul mon
dial în proba de 4 X 110 yarzî : 39”6/10. Alte 
rezultate : 100 m — Hines (S.U.A.) 10”2/10 ; 
440 yarzi — Evans (S.U.A.) 45”8/10 ; 5 000 m — 
Ron Clarke (Australia) 13'39”8/10 ; prăjină — 
Railsbak și Seagren (S.U.A.) 5,20 m.

în CADRUL UNUI CONCURS DE HAL
TERE DESFĂȘURAT LA VOLGOGRAD, 
sportivul sovietic Valeri Kuzmin a obținut 
la totalul celor trei stiluri 452.5 kg. Kuzmin 
este în vîrstă de 18 ani și cîntărește 121 kg.

MECIUL DE FOTBAL BULGARIA—AN
GLIA (selecționate de tineret), desfășurat la 
Sofia, s-a încheiat la egalitate : 1—1. Au mar
cat Mitkov și respectiv Newton.

de 
lui 
au
10

Nimic nu S-a schimbai 
în fruntea clasamentului ; 
principalii — de fapt 
singurii — candidafi la 

- titlu, rapidiștii și dina- 
moviștii bucureșteni, își 
păstrează pozifiile ante
rioare, amînînd pentru 
ultirrta etapă lansarea 
sprintului final. Echipa 
Rapid are un atu în plus 
fafă de contracandidata 
ei — golaverajul, de 
care se va jine seama 
în caz de egalitate de 
puncte la finele campio
natului. Duminică, în 
timp ce rapidiștii joacă 
în deplasare cu actuala 
campioană, Petrolul Plo
iești, (ieri destul de 
ambijioasa în partea fi
nală a partidei cu 
Steaua, cînd a și ega
lat), dinamoviștii pri
mesc vizita în București 
a echipei din Arad. Ori
cum, ultimul examen 
este, cel pujin la prima 
vedere, mai dificil pen
tru rapidiști. O victorie 
dinamovisfă, coroborată 
cu un eventual insucces 
al rapidișfilor, va aduce 
cele două formafii 
egalitate de puncte, 
tlul urmînd să revină 
celeia care va avea 
golaveraj mai bun.

Situația în zona retro
gradării este rezolvată ; 
de ieri, Politehnica Ti
mișoara și C.S.M.S. lași 
sînt virtuale componente 
— cel puțin pentru un 
sezon — ale categoriei 
B. Asaltul acestora în 
meciurile de duminică 
nu s-a soldat cu un re
zultat favorabil. Pentru 
timișoreni, sarcina a fost 
înfr-adevăr foarte difici
lă, întrucît rapidiștii, pe 
care i-au înfîlnit pe sta
dionul „23 August" din 
Capitală, aveau nevoie 
neapărat de victorie 
pentru a rămîne în 
lupta pentru titlu. Între
cerea dintre lideri și 
„încheieforii de pluton" 
a fost în general antre
nantă. Începutul ni i-a 
arătat pe oaspeți foarte 
periculoși în ofensivă. 
Numai intervențiile 
ultimă secundă ale 
Dan C. și Răducanu 
făcut ca în minutele
și 14, spre exemplu, 
mingea să nu intre în 
poarta rapidistă. Cîteva 
minute mai tîrziu, văzînd 
că nu-i reușesc combina
țiile cu Ion Ionescu, Du
mitriu II încearcă și reu
șește o intercepție pa 
contraatac, deschizînd 
scorul. Ocazii de a 
marca se irosesc apoi și 
la o poartă și la alta, 
ratările exasperîndu-i nu 
numai pe autorii lor, ci 
și pe zecile de mii de 
spectatori. In sfîrșit, spre 
final Rapid înscrie din 
nou, prin Ionescu. La 
2—0 timișorenii cedează 
complet ; pentru ei totul 
era pierdut...

Ieșenii legau de 
partida de la Cluj ultima 
lor speranță ; o even
tuală victorie le-ar fi 
permis să mai spere la 
salvarea de la retrogra
dare. Clujenii nu aveau 
nici ei un puncfaveraj 
liniștitor. Din disputa ce
lor două formații stu
dențești a ieșit vic
torioasă cea din Cluj. 
Corespondentul nostru 
ne relatează că deschi
derea scorului i se poa
te imputa mai degrabă 
portarului ieșean Con- 
stanfinescu, decît clu
jeanului Oprea, care a 
șutat la poartă. (Con- 
stantinescu a prins 
mingea, dar a scăpaf-o 
apoi în plasă). Despre 
Ivansuc, două mențiuni : 
a marcat frumos golul 
din min.
protestat 
deciziile arbitrului,

I. DUMITRIU

78, dar... a 
continuu la



Vizita in R.Ill 
a vicepreședintelui Consiliului 
de Miniștri, Petre Blajovici

CAIRO 4 Corespondentul Ager
pres, C. Oprică, transmite : Con- 
ti-nuîndu-și vizita la Cairo, Petre 
Blajovici, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, a avut sîmbătă 
o întîlnire cu vicepremierul R.A.U., 
Abul Nur Abdel Mohsen. La întîl
nire a luat parte și Mircea Nico- 
laeșcu, ambasadorul României. Cu 
acest prilej a fost relevată utilitatea 
contactelor, care contribuie la.întă
rirea prieteniei și colaborării dintre 
cele două țări, la promovarea păcii 
și cooperării internaționale. A fost 
exprimată, de asemenea, dorința 
comună de a dezvolta, în continua
re, relațiile economice și comer
ciale dintre cele două țări, pe baza 
avantajului reciproc.

Petre Blajovici și persoanele care 
îl însoțesc s-au întîlnit, de aseme
nea, cu Aziz Ahmed Yassin, mi

nistrul construcțiilor de locuințe, 
cu care au avut un util schimb 
de informații în probleme de spe
cialitate.

Au fost vizitate, apoi, expoziția 
privind sistematizarea orașului 
Cairo și noile cartiere de locuințe 
,,Nasser" și ..Heliopolis".

Seara, vicepremierul Abul Nur 
Abdel Mohsen a oferit un dineu 
în cinstea oaspetelui român. Au 
participat Shafik Aly Khechen, 
ministrul agriculturii, Aziz Ahmed 
Yassin,ministrul construcțiilor de 
locuințe, Mohammed Talaat Khai- 
ry, ministru de stat pentru proble
mele tineretului, și alte oficialități 
egiptene. Au luat parte, de ase
menea, ambasadorul Mircea Nico- 
laescu, membri ai ambasadei și ai 
Agenției economice române.

OBS

Râmășijele unui bombardier 
american doborît deasupra te

ritoriului R.D. VietnamVENIMENTELE DIN ORIENTUL

IERUSALIM. Un purtător de 
cuvînt al armatei izraeliene a de
clarat că între sectorul iordanian și 
cel izraelian al Ierusalimului au avut 
loc duminică, în trei rînduri, schim
buri de focuri. El a afirmat că for
țele iordaniene au tras de două ori 
asupra unui avion izraelian care 
zbura la sud de Ierusalim, și au des
chis focul asupra unui post din car
tierul Musrara. El a precizat că avio
nul menționat zbura în momentul in
cidentului deasupra teritoriului iz
raelian.

Referindu-se la aceleași incidente, 
un purtător de cuvînt al armatei ior

Ședința
Consiliului 

de Miniștri 

italian
ROMA 4 — Corespondentul A- 

gerpres, N. Puicea, transmite : Sîm
bătă a avut loc o ședință a Con
siliului de Miniștri italian prezi
dată de Aldo Moro. Au fost dez
bătute în principal probleme de 
politică externă.

daniene a afirmat că avionul izrae
lian asupra căruia s-a tras zbura 
deasupra teritoriului Iordaniei încer- 
cînd să fotografieze dispozitivul tru
pelor. Un schimb intermitent de 
focuri a avut loc apoi între trupele 
celor două țări.

TEL AVIV. Guvernul izraelian a 
ținut duminică o ședință în cadrul 
căreia a hotărît să supună parlamen
tului o serie de măsuri financiare, 
printre care sporirea cu 10 la sută 
a impozitelor și lansarea unui îm
prumut voluntar în rîndul populației. 
Aceste măsuri sînt în legătură cu 
situația de la frontierele Izraelului 
cu tarile arabe. A fost hotărîtă, de 
asemenea, constituirea unui cabinet 
restrînș compus din 13 din cei 21 de 
membri ai guvernului, care se va 
ocupa în principal de problemele 
militare.

CAIRO. Postul de radio Cairo a 
anunțat că președintele Nasser șl 
vicepreședintele guvernului irakian, 
Taher Yehia, au semnat duminică 
seara un acord prin care Irakul de
vine al treilea membru al Tratatu
lui de apărare comună încheiat la 
30 mai între R.A.U. și Iordania. Cu 
acest prilej, președintele Nasser a 
declarat : „Nu vom recunoaște nici 
o proclamație a puterilor maritime 
în legătură cu golful Akaba, pe care 
o vom considera ca un act de agre
siune împotriva suveranității noastre 
naționale și a drepturilor noastre le
gitime".

ISTANBUL. Ziarul „Milliyet" de 
duminică subliniază că „politica gu
vernului turc față de criza din

Orientul Mijlociu are la bază princi
piul neangajării". Guvernul turc, 
scrie ziarul, dorește să rămînă neu
tru, acordînd, totodată o mare im
portanță prieteniei cu țările arabe. 
„Cea mai bună politică, subliniază 
„Milliyet", este abținerea de la orice 
acțiune de natură să încurajeze una 
din părțile în conflict de a recurge 
la arme, precum și sprijinirea efor
turilor consacrate împiedicării unui 
conflict".

ALGER. Din Tripoli se anunță că 
guvernul Libiei a acordat forțelor 
armate algeriene dreptul de liberă 
trecere pe teritoriul țării sale. 
Cercurile tunisiene precizează că 
unitățile terestre și aeriene algerie
ne au mai primit dreptul de liberă 
trecere din partea Tunisiei și că a- 
ceastă chestiune va face obiectul 
unor întrevederi între reprezentanții 
militari ai celor două țări.

TRIPOLI. Guvernul Libiei a hotărît 
să anuleze acordul militar încheiat 
cu Statele Unite cu privire la baza 
militară Wheelus Field. în cazul în 
care se va constata că această bază 
este folosită nentru transportul de 
material militar american spre 
Tzrael. Ahmed El Bishti, ministrul 
de externe, a declarat că a fost în
sărcinat de regele Idriss să-l infor
meze pe președintele Nasser despre 
această hotărîre.

ATENA. Potrivit unui ordin dat 
de autoritățile portuare grecești 
competente, vaselor grecești li s-a 
interzis trecerea prin strîmtoarea 
Tiran spre golful Akaba.

Convorbiri între 
delegațiile P. C. 
Bulgar și P. C. 
din Germania

SOFIA 4 (Agerpres). — La Sofia 
s-au încheiat convorbirile dintre 
delegația C.C. al P.C. Bulgar con
dusă de Todor Jivkov, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. Bulgar, și dele
gația C.C al P.C din Germania 
condusă de Max Reimann, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Ger
mania, care a făcut o vizită în 
Bulgaria. Cele două delegații 
au făcut un schimb de informații 
cu privire la activitatea celor două 
partide, precum și la probleme ale 
situației internaționale și ale miș
cării comuniste și muncitorești.

Sărbătoarea presei 
din R. D. Germană
BERLIN 4. — Corespondentul A- 

gerpres, Șt. Deju, transmite : în zi
lele de 3 și 4 iunie s-a desfășurat la 
Berlin cea de-a X-a sărbătoare a 
presei, organizată de ziarul „Neues 
Deutschland", organ al C.C. al 
P.S.U.G. în seara zilei de 3 iunie a 
avut loc in sala sporturilor din Ber
lin adunarea festivă, la care a luat 
cuvintul Gerhard Griiheberg, mem
bru al Biroului Politic., secretar al 
C.C. al P.S.U.G. La sărbătoarea 
presei din R.D.G. participă repre
zentanți ai organelor de presă fră
țești din diferite țări. Din partea 
redacției ziarului „Scinteia" parti
cipă Alexandru Cimpeanu, șef de 
secție.

Comerț»! Angliei 

în pierdere de ritm
NEW YORK 4 (Agerpres). — „Jour

nal of Commerce" a publicat un co
mentariu în care se ocupă de contra
dicțiile existente între interesele țări
lor capitaliste în domeniul comerțului 
exterior.

Potrivit statisticilor privind comer
țul britanic în perioada februarie- 
aprilie 1967, Anglia nu a reușit să 
mențină exportul său la nivelul atins 
în cea de-a doua jumătate a anului 
precedent. Această tendință nefavora
bilă se explică parțial prin reducerea 
importurilor de către S.U.A. și R. F. 
a Germaniei, ca urmare a greutăților 
economice cărora trebuie să le facă 
față aceste două țări.

Fenomenele de recesiune din R. F. 
a Germaniei au determinat în mod 
direct reducerea exporturilor țărilor 
C.E.E. pe piața vest-germană. în ceea 
ce privește exportul japonez în aceas
tă țară, acesta a cunoscut, de aseme
nea, o reducere substanțială.

Reducerea importului de către Sta
tele Unite în primul trimestru al anu
lui 1967, iar apoi în aprilie, deși a 
contribuit la îmbunătățirea propriei 
balanțe de plăți a avut o influență 
nocivă asupra economiei altor țări. 
Paralel cu aceasta, economiștii vest- 
europeni relevă că Statele Unite con
tinuă să sporească exportul lor. care 
în primul trimestru al acestui an a 
cunoscut o creștere cu 9 la sută în 
comparație cu perioada "corespunză
toare a anului precedent.

(Urmare din pag. I)

LIMBA ROMÂNĂ
LA SOIÎBONA
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CORESPONDENȚĂ DIN PARIS 
DE LA AL. GHEORGHIU

Pașii m-au purtat într-una din 
zile în inima Cartierului latin din 
vechiul Paris, cartierul școlilor și 
universităților cu tradiție. 1 s-a 
spus latin pentru că pînă la Re
voluția franceză aici se preda ofi
cial numai în latină.

Am urcat treptele tocite ale Sor- 
bonci. La al treilea cat, într-una 
din săli, la catedră l-am recu
noscut pe profesorul Alain Guil
lermou. In bănci studenții stau 
aplecați peste filele Cronicii lui 
Grigore Ureche: „Cînd s-au îm
păcat Ștefan Vodă cu craiul 
leșesc. Văleatul 7 009". E ora de 
română la străvechea cetate uni
versitară a Franței. Tînăra studen
tă Irene Burtin citește „pre limba 
lui Ureche" cu un fermecător ac
cent franțuzesc. Slovele sînt tălmă
cite apoi cu pricepere în franceză, 
disecate lexical, ca într-un labora
tor. Strădania e mare, mai ales că 
este vorba de limba cronicilor din 
secolul al XVI-lea. Dar la străve
chea Sorbonă, româna, nu mai are 
de mult secrete. Operele clasicilor 
români s-au așezat de-a binelea 
aici, în inimile și mințile genera
țiilor de studenți francezi, care au 
îndrăgit limba română. în rafturi
le bibliotecii secției române, alături 
de clasici, se adună mereu opere 
ale scriitorilor contemporani. O at
mosferă autentică unei facultăți 
românești.'

De peste trei decenii, Alain 
Guillermou, șeful catedrei de lim
ba română, continuă tradiția lui 
Jean Boutiărs și altor mari profe
sori ai Sorbonei. Furat de poezia 
limbii cronicarilor noștri, de încîn- 
tătorul viers al lui Eminescu, Alain 
Guillermou dezleagă cu pasiune e- 
timologia cuvintelor. In răspunsu
rile profesorului, studenții descope
ră înrudirea profundă a limbii 
noastre cu celelalte limbi romani
ce. Mulți dintre acești studenți au 
ținut să-mi spună că ceea ce i-a 
atras în primul rînd spre studie
rea limbii române este latinitatea 
ei atît de pronunțată și, în egală 
măsură, frumusețea limbii literare. 
Caragia.le, Eminescu, Rebreanu, 
Creangă sînt nume familiare aici. 
„Creangă e foarte autentic ro
mânesc. De aceea mă atrage 
atît" — îmi mărturisește un stu
dent. Pe un alt student îl pa
sionează istoria României, de a- 
ceea dorește să cunoască și limba, 
română. Cu toții vor să se audă 
vorbind cît mai repede românește. 
Se și văd poposind pe meleagurile 
noastre în circuit turistico-lit.erar, 
pe urmele lui Creangă, Vlahuță, 
sau Hogaș...

Pasionatul prieten al limbii și li
teraturii noastre, prof. Guillermou, 
i-a dedicat lui Eminescu un am
plu studiu. Asist la o expunere 
despre Eminescu presărată din cînd 
în cînd cu versuri din „Luceafă
rul". Sublinieri interesante, compa
rații cu Vigny Analiza „Luceafă
rului" s-a. încheiat, dar vraja lui

Hyperion nu s-a risipit încă. O 
întreține profesorul ce-și deapănă 
amintirile proaspete despre Ipo- 
tești. Ii stăruie încă în minte dia
logul verdelui tare al copacilor cu 
aerul pământului, pitoreștile cos
tume populare din părțile Moldo
vei. A asistat la comemorarea a 75 
de ani de la moartea luceafărului 
poeziei românești și împărtășește 
studenților săi impresiile puternice 
despre prețuirea ce i-o acordă lui 
Eminescu poporul român.

Anul acesta, mai mult ca oricînd, 
pasionații cercetători ai limbii și li
teraturii române au avut prilejul să 
asculte numeroase prelegeri ale u- 
nor profesori și lectori de la Uni
versitatea din București, ca Zoe Du- 
mitrescu-Bușulenga, apoi critici și 
istorici literari ca Al. Săndulescu 
și Vasile Nicolescu. De doi. ani, 
conferențiarul universitar Gheor- 
ghe Bulgăr, de la Universitatea din 
București, îl asistă pe prof. Guiller
mou, atît la cursurile de limbă ro
mână de la Sorbona, cit și la cele 
de la Școala națională de limbi o- 
rientale din Paris.

M-am amestecat cu studenții din 
anii II și HI ai conferențiarului 
român în ajun de examene. Gh. 
Bulgăr le explică cu răbdare tai
nele gramaticii române.

— De ce ai ales româna ? — l-am 
întrebat pe Dominique Toucou- 
miere (e fiu de muncitor din Ta
bers).

— Totul a plecat de la o emisiu
ne de radio. Am prins întîmplător 
radio București. Cînd. am auzit 
pentru prima, dată vorbindu.-se ro
mânește. am fost tare surprins. Am 
simțit că e o limbă neolatină, dar 
nu știam ce anume. M-a surprins 
asemănarea ei cu franceza. De a- 
tunci am dorit să o învăț. Cunoaș
terea României devine necesa
ră. Există un interes crescînd 
pentru ea in Franța, despre Româ
nia aflăm zi de zi tot mai multe 
lucruri interesante în România 
mi-am făcut mulți prieteni. învăț 
româna ca să pot cunoaște mai 
bine România și să contribui la o 
mai bună cunoaștere a României 
în Franța.

Dar nu numai la Paris. La I.yon, 
Dijon. Toulouse, Montpellier, lec
tori din România îi- inițiază pe 
tinerii francezi in tainele limbii 
române. Numeroase cărți și reviste 
trimise de Biblioteca centrală din 
București stau la dispoziția celor 
interesați. Studenții cu care am 
stat de vorbă mi-au spus că aș
teaptă și alte lucrări care le-ar fi 
de un real ajutor : o gramatică a 
limbii române în mai multe limbi 
străine, dicționare noi și manuale 
de conversație, prospecte cu texte 
paralele, lecțiile predate la cursu
rile de vară de la. Sinaia și apă
rute în broșuri bilingve. O mărtu
rie în plus a interesului care exis
tă in Franța pentru limba și lite
ratura română.

în legătură cu situația din Orien
tul Mijlociu, ministrul afacerilor 
externe, A. Fanfani, a declarat că 
„guvernul italian continuă acțiu
nile consacrate păcii, întreprinse 
în spiritul de prietenie față de 
toate popoarele". Pentru Italia, a 
spus el, „metoda cea mai potrivită 
este cea a relațiilor bilaterale" ; 
pentru a evita ca acțiuni de forță, 
întreprinse de o parte sau de cea
laltă, să compromită situația dînd 
cale liberă unui război. în același 
timp, Italia susține inițiativele 
O.N.U. pentru a se căuta un com
promis acceptabil atît arabilor cît 
și izraelienilor.

Consiliul de Miniștri a aprobat 
poziția exprimată de ministrul de 
externe Fanfani.

agențiile de presă transmit:
PROTEST LAOȚIAN. Secretarul 

general al partidului Neo Lao Hak- 
sat, ministru al informațiilor, pro
pagandei și turismului, Fumi Vongvi- 
cit, a adresat o telegramă copreședin
ților Conferinței de la Geneva cu 
privire la Laos, în care condamnă 
acțiunile aviației americane de răs- 
pîndire a substanțelor toxice în dis
trictul Muong Pek. „Această acțiune 
inumană, se arată în telegramă, este 
condamnată de popoarele iubitoare 
de pace din lumea întreagă și de 
normele dreptului internațional. Ea 
dezvăluie natura agresivă și război
nică a imperialiștilor americani, care 
sabotează acordurile de la Geneva 
din 1962 cu privire la Laos".

Tîrgul internațional de la Barcelona. Faustin° Garda 
Monco, ministrul comerțului al Spaniei, a inaugurat cea de-a 35-a ediție a 
Tirgului internațional de la Barcelona, la care participă și țara noastră cu 
o expoziție generală de mărfuri. După inaugurare, ministrul spaniol și per
soanele oficiale care-1 însoțeau au vizitat și pavilionul rorpâncsc. Ei au fost 
întîmpinați de consilierul Reprezentanței comerciale românești la Madrid, 
Aurel Diculescu, și de directorul pavilionului, A. Rogojan, care au dat expli
cații asupra produselor expuse. Cu acest prilej, au avut loc și discuții în 
legătură cu perspectivele de lărgire a schimburilor de mărfuri dintre cele 
două țări. Vizitatorii au apreciat exponatele și s-au oprit îndelung în fața 
standurilor în care sînt prezentate produse ale industriei grele românești.

GRECIA

Deținyțsi nu au dreptul 
să se apere

Trupe etiopiene au fost 
masate de-a lungul frontie
rei orientale a Sudanului. 
Ministrul sudanez al informațiilor, Ab- 
delmagid Abuhassabu, a declarat că, 
în cazul în care Etiopia nu-și va re
trage trupele, Sudanul va supune a- 
ceastă chestiune Organizației Unității 
Africane,

TRIBUNALUL MILITAR DIN LO
CALITATEA CAMIRI (BOLIVIA) A 
ÎNCEPUT INSTRUCȚIA PROCESU
LUI INTENTAT, LA 22 MAI, împo
triva a 8 deținuți, printre care se 
află și Regis Debray, cetățean fran
cez, acuzați de a fi luat parte la 
luptele .de guerilă din sud-estul Bo- 
liviei. Autoritățile boliviene doresc 
ca prin condamnarea „exemplară" a 
acuzaților să intimideze pe toți cei 
care sprijină și ar avea legături cu 
mișcarea de guerilă.

Autoritățile federale nîgeriene au ordonat marinei 
naționale să intercepteze orice petrolier ce se îndreaptă 
spre zona maritimă interzisă (coastele Nigeriei orientale) fără 
autorizație prealabilă. Potrivit hotărîrii adoptate în capitala țării se precizează 
că orice petrolier aflat în drum spre portul Bonny (Nigeria Orientală) trebuie să 
facă escală la Lagos. Companiile de navigație nîgeriene au dat asigurări guver
nului federal că navele lor vor naviga în afara zonei interzise. (A.F.P.).

ATENA 4 (Agerpres). — Din cele 
aproximativ 6 000 de persoane a- 
restate în Grecia, numai aproxima
tiv 1 800 au fost puse în libertate 
Deținuții nu au posibilitatea de a 
beneficia de asistența judiciară a 
avocaților. Aceste fapte sînt citate 
într-un comunicat dat publicității 
de cei trei juriști autorizați să vină 
în Grecia pentru a se informa a- 
supra regimului la care sînt supuși 
deținuții politici arestați în urma 
loviturii de stat din aprilie. în co
municat, Joe Nordmann, secretar 
general al Asociației internaționale 
a juriștilor democrați, Jules Cho- 
me, președintele Asociației juriști
lor democrați din Belgia, și John 
Bowden, reprezentantul „Societății 
Haldene" din Londra declară că,

în ciuda cererilor lor insistente, nu 
au fost autorizați să viziteze insula 
Yaros, unde sînt încarcerați deți
nuții politici. Totodată ei infor
mează că Asociația avocaților din 
Atena, al cărei președinte se nu
mără printre deținuții de pe insula 
Yaros, a fost dizolvată, fiind înlo
cuită cu „o direcție numită printr-o 
hotărîre administrativă".

★
ATENA 4 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția Associated 
Press, guvernul militar al Greciei 
a anunțat sîmbătă interzicerea o- 
perelor a 70 de scriitori greci cu 
vederi democratice. A fost totodată 
interzisă circulația cărților și bro
șurilor editate în țările socialiste.

Walter Ulbricht a părăsit 
duminică Iugoslavia ple- 
cînd spre Berlin. Waker ul- 
bricht, președintele Consiliului de Stat 
al R. D. Germane, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G., a petrecut un con
cediu de odihnă de două săptămîni 
în Iugoslavia la invitația președintelui 
Iosip Broz Tito.

Un nou război ar putea 
izbucni în sudul Africii, 
a avertizat președintele Kenneth 
Kaunda al Zambiei, dacă Organizația 
Națiunilor Unite nu va interveni pen
tru a soluționa problemele explozive 
din această regiune. Adresîndu-se Co
mitetului pentru decolonizare, care ține 
o reuniune în localitatea Kitwe (Zam
bia), Kaunda a denunțat în special pe 
rasiștii albi din țări ca Republica Sud- 
Africană, Angola, Mozambic.

Delegația A.R.L.U.S., condusă de Nicolae Mihăilescu, vicepreșe
dinte al Sfatului popular regional Argeș, a făcut, în cadrul vizitei pe care o în
treprinde în U.R.S.S., o călătorie la Leningrad și Kiev. La 3 iunie, delegația s-a 
înapoiat la Moscova, unde a avut o întîlnire cu Vasili Konotop, prim-secretar 
al Comitetului regional Moscova al P.C.U.S., președintele Asociației de prietenie 
sovieto-române, și alți membri din conducerea Asociației.

Creșterea animalelor este 
și în prezent principala în
deletnicire a populației de 
la, sate, întrucît din supra
fața agricolă totală a repu
blicii, de 10 milioane hec
tare, 8 milioane și jumăta
te sînt'pășuni alpine situate 
la altitudini între 1 500 și 
4 000 metri. Pe aceste pă
șuni pasc peste 10 milioane 
capete de vite — în pri
mul rînd oi, apoi vite cor
nute, cai, iar la mari înăl
țimi, iaci. Iurtele, altădată 
singurele locuințe ale kir- 
ghizilor nomazi, se mai 
mențin și în prezent ca a- 
dăposturi de vară ale păsto
rilor ; dar acum ei au și 
case de zid în satele din 
văi.

In zonele roditoare din 
sud se cultivă bumbacul, iar 
în nord, pe ogoare irigate 
— sfecla de zahăr, macul 
medicinal, tutunul etc. Pen
tru stabilirea exactă a can
tității de apă aflată în sol 
și a densității solurilor, spe
cialiștii kirgbizi au început 
să folosească aparate cu izo
topi radioactivi. Pînă în 
ajunul celei de-a 50-a 
aniversări a Revoluției 
din Octombrie urmează a 
fi încheiată electrificarea tu
turor colhozurilor și sovho
zurilor din republică.

DIN VIAȚA 
ORAȘULUI FRUNZE

\
Frunze, capitala Kirghi- 

ziei, e un oraș născut de 
fapt în anii de după Revo
luția din Octombrie, pe lo
cul tîrgului periferic Pispck.

O îmbinare armonioasă de 
stiluri creează orașului o 
ambianță aparte, în care tre
cutul își găsește un larg e- 
con în prezent. In ce 
privește clădirile de lo
cuit, capitala Kirghiziei 
prezintă o curiozitate: în

zona centrală majoritatea lor 
sînt fără etaj, în timp ce la 
periferii, cartierele construi
te în ultimii ani au blocuri 
cu cîte patru etaje. Explica
ția este, ne spunea arhitec
tul Isaiev, seismicitatea frec
ventă a acestei zone. Pînă 
nu de mult nimeni nu se 
încumeta să consti uiască 
aici clădiri înalte. Acum — 
prin aplicarea unor soluții 
avansate în construcție — 
se încumetă. în oraș se află 
în plină construcție clădirea

ghiziei. In zilele cînd 
am vizitat orașul am ad
mirat arta de înaltă clasă a 
uhor balerine ca Bibisara 
Beisenalieva, artistă a po
porului din U.R.S.S. și Rina 
Ciokoeva, în baletul de in
spirație folclorică „Ciolpon", 
am asistat la spectacolul de 
operă „Oldjobai și Kisim- 
gean" — un gen de „Bo
rneo și Julieta" oriental, 
creație a compozitorului 
Mukasi Abdraev, cu care 
am făcut cunoștință în-

și cu o adîncime maximă do 
700 de metri Lacul nu în
gheață niciodată deși se a- 
flă la o altitudine de I 610 
metri deasupra nivelului 
mării. De aici i se trage și 
numele ; Issîk-kul — „La
cul cald". Izvoarele minera
le din jurul lacului, nămolu
rile curative, climatul în a- 
celași timp montan și ma
rin, au făcut să apară nici-,..8 
numeroase sanatorii și case 
de odihnă, tabere de pio
nieri și baze turistice.

unui hotel, îar după el se 
vor înălța și blocuri-turn cu 
cîte 12 nivele. Numai în a- 
cest an vor fi date în folo
sință locuințe cu o suprafață 
totală de 150 000 metri pă- 
trați.

Cîteva cuvinte despre via
ța culturală și științifică a 
orașului. In cuprinsul lui 
funcționează 63 de școli de 
cultură generală și 4 școli in
ternat, mai multe școli medii 
de specialitate, o universita
te, un institut politehnic, un 
institut de medicină și un 
institut agronomic. Acade
mia de științe a R.S.S. Kir- 
ghize reunește mai multe 
institute de cercetări. Tot 
aici activează un Teatru de 
operă și balet, două teatre, o 
filarmonică, 40 de biblioteci, 
inclusiv biblioteca republi
cană în depozitele căreia se 
află 2 300 000 volume. Nu
mai enumerarea acestor in
stituții, în care se desfășoa
ră o activitate multilaterală, 
ilustrează roadele socialis
mului pentru capitala Kir-

tr-una din pauzele specta
colului., Aflînd că sînt din 
România, el mi-a spus că 
prețuiește mult muzica lui 
Georgs Enescu și că, ase
menea iui Enescu, caută să 
se inspire din nesecata co
moară a folclorului muzical 
al poporului său.

PE „DRUMUL 
MĂTĂSII"

Am pornit de la Frunze 
spre răsărit, pe străvechiul 
„drum al mătăsii", pe care 
înaintau odinioară caravane
le de cămile ale negustori
lor. Tot pe aici a trecut pe 
vremuri și Marco Polo în 
călătoria sa spre „Țara Soa
relui Răsare". După ce stră
batem un defileu îngust, 
munții se retrag subit, pen
tru a face loc unei enorme 
oglinzi de apă — lacul 
Issîk-kul, lung de 180 de 
kilometri, lat de aproape 60

Pe malul Issîk-kul-uluî 
am vizitat și o mare eres-’ 
cătorie de cai de rasă. Creș
terea cailor este o ocupație 
tradițională a kirghizilor. 
Caii au fost și mai sînt încă 
mijlocul principal de trans
port în munți. Crescătoria 
are o suprafață de 25 000 
de hectare din caie 3 500 
sînt arabile, iar restul pă
șuni. Aici se cresc cai de 
rasă și cai de curse. Am vă
zut exemplare splendide de 
cai de diferite rase, care — 
cum spun gazdele — alear
gă „ca vîntul și ca gîndul".

...Cînd urcasem în avion 
cu destinația Frunze știam 
prea puține lucruri despre 
„țara munților" de miază
zi. Cînd ne-am reîntors la 
Moscova nu am regretat de 
loc oboseala lungii călătorii. 
Făcusem cunoștință cu fru
museți de neuitat ale natu
rii și cu un popor harnic și 
deosebit de înzestrat, în 
plină înflorire a forțelor sale 
creatoare.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i București Piața „Sctntell*. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fao la oficiile poștale, factorii poștali șl dlfuzorll voluntari din întreprinderi șl Instituții, Tiparul Combinatul Pollgraflo Casa Sclntell


