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„ULTRAVIOLETELE" 
EDUCATORULUI

i lljHMH rganizațiile U.T.M. ale elevilor, activitatea pe care 
i MFLSSl acestea o desfășoară sub îndrumarea atentă, plină 

ffiSÎaH de grijă a organizațiilor de partid aduc o contribuție
I din cele mai prețioase la formarea tinerei generații
isl»a8wil aflată pe băncile școlii. Ar fi nevoie de prea multe 

exemple, de prea multe date, pentru a ilustra, fie și 
limitîndu-mă la cele 8—10 școli pe care le cunosc 

mai bine, aportul organizațiilor U.T.M. in educarea comunistă a 
elevilor, în mobilizarea lor la însușirea temeinică a cunoștințelor 
și a unei comportări frumoase, disciplinate, în dezvoltarea dra
gostei și răspunderii fată de îndatoririle lor de elevi și de viitori 
cetățeni.

Cred însă că nu voi diminua cu nimic frumoasele rezultate pe 
care le-au obținut și le obțin utemiștii din școli dacă, din dorința 
de a mă asocia efortului acelora care se străduiesc să-i ajute să 
desfășoare o activitate mai interesantă, mai rodnică, mă voi opri 
asupra cîtorva din scăderile pe care le prezintă uneori activita
tea lor.

Mai întîi o anume stîngăcie, un conținut sărac și nu îndestul 
legat de cerințele colectivului — iată ce cauzează eficiența scă
zută a unor acțiuni ale elevilor utemiști. In unele organizații, 
inițiativa se afirmă timid, este limitată și nu se ridică întotdea
una la semnificații majore, iar formele pe care le adoptă nu sînt 
cele mai interesante, cele mai eficace. Organizațiile nu-și do
zează întotdeauna în modul cel mai corespunzător activitățile; 
cerințele puse în fața utemiștilor nu sînt suficient motivate sau 
sînt motivate într-un mod forțat, fără argumentația necesară, 
exprimate sec, răminînd, din această cauză, simple formulări,

exterioare experienței de viată a utemiștilor, fără ecou în con
știința lor.

Explicația acestor neajunsuri se află de cele mai multe ori in 
lipsa de experiență a elevilor utemiști, care la 14—18 ani n-au 
nici maturitatea, nici priceperea de a da activității o înaltă tinută 
pedagogică. De aici rezultă rolul deosebit care revine profesoru
lui și în ridicarea calității muncii organizației U.T.M.

Am cunoscut la. una din școli o clasă a X-a nou constituită, 
după ce absolvenții claselor a IX-a au optat pentru cele două 
secții. Biroul organizației U.T.M. din această clasă, preocupat de 
rezultatele nesatisfăcătoare la învățătură, depunea eforturi stă
ruitoare pentru închegarea colectivului, pentru crearea unei opinii 
puternice, combative. Nu era o adunare în care să nu se ridice 
această problemă, în care să nu fie criticată — de membrii bi
roului sau de vreun membru al comitetului U.T.M. pe școală — 
lipsa de combativitate a unor elevi, dezinteresul acestora față de 
viața clasei. S-au prezentat într-un trimestru vreo două, trei re
ferate despre „Puterea colectivului“. Dar nu s-a rezolvat prea 
mare lucru. De ce? Fiindcă în afară de referate, biroul organiza
ției n-a întreprins altceva nimic. Din păcate, dirigintele clasei, 
care, participînd la toate aceste adunări, cunoștea frămîntările 
organizației, n-a venit în ajutorul biroului să găsească drumul cel

NATALIA POPA-AMAICEI 
asistent la catedra de pedagogie 

a Universității „Babeș-Bolyai“ 
din Cluj

(Continuare în pag. a II-a)

A îndeplinit 
planul 

pe 7 luni
BAIA MARE (de Ia co

respondentul nostru). — 
După desfășurarea în bune 
condiții a probelor tehno
logice, la întreprinderea 
textilă „Ardeleana“ din 
Satu Mare a intrat în 
producție o nouă hală de 
țesătorie cu o suprafață de 
580 metri pătrați. Noua 
secție (cea de-a doua în 
ultimul timp) este dotată 
cu războaie fabricate la 
Uzina „Unirea“ din Cluj. 
Aceasta a contribuit la 
creșterea capacității de 
producție a întreprinderii 
cu peste 12 la sută.

Dezvoltarea acestei în
treprinderi sătmărene, reu- 
tilarea și modernizarea a- 
sigură acum un grad de 
automatizare a procesului 
de producție în proporție 
de 72 la sută. Aceasta o 
confirmă, de altfel, și fap
tul că de la începutul a- 
nului aici s-a realizat o 
producție de țesături de 
două ori mai mare ca a- 
ceea obținută în primul 
an al șesenalului. în scopul 
de a obține de la noile 
războaie randamente spo
rite, încă din primele zile, 
conducerea întreprinderii 
a luat măsura de a pre
găti printr-un curs de ridi
care a calificării profesio
nale un număr de 35 de 
țesătoare.

Colectivul de muncă de 
aici a raportat zilele a- 
cestea realizarea înainte de 
termen a sarcinilor de plan 
pe primele 7 luni. în acea
stă perioadă au fost livrați 
120 000 metri pătrați țesă
turi de bună calitate peste 
prevederile planului.
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Studenți ai anului II de la 
Institutul politehnic Iași, 
in practică la Uzinele me

canice Timișoara

Preluați 
această 

inițiativă
In sala de ședințe 

a comitetului de 
partid erau pre- 
zenți: șefi de secție, 
maiștri, membri ai 
comitetului U.T.M., 
ai comitetului sin
dicatului. Secretarul 
comitetului de par
tid anunță pe scurt 
pentru ce au fost 
convocați. „Am vi
zitat Uzina „1 Mai" 
din Ploiești și am 
întîlnit acolo o ini
țiativă pe care am 
putea-o aplica și 
noi: „în fiecare fa
ză a procesului de 
producție maximum 
de exigență ; fieca
re reper, fiecare 
produs la cel măi 
înalt nivel calita
tiv“.

Pe marginea ini
țiativei uzinei plo- 
ieștene s-au purtat 
atunci multe dis
cuții. Pentru speci
ficul producției 
noastre — au ară
tat șefii de secție — 
inițiativa ar fi bine 
să stimuleze preo
cuparea pentru ca
litatea suprafețelor 
prelucrate. Noi pro
ducem cilindri, pis
toane și prăjini 
pentru pompare 
care, în timpul 
funcționării, sînt 
supuse la eforturi 
deosebite. Cu cit 
suprafața prelucra
tă are o calitate 
mai bună cu atit 
durata lor de ex
ploatare este mai 
lungă.

In urma acestor 
discuții s-a consta
tat pe loc și obiec
tivul inițiativei: 
înalt grad de nete
zime a suprafețelor.

Ce trebuia făcut 
pentru aceasta ? 
Răspunsul a fost 
dat de comuniștii

din atelierul de fi
nisaj al secției me
canică II. Pentru 
fiecare reper, pen
tru fiecare mașină 
și pentru fiecare di
mensiune să se con
fecționeze mostre- 
etalon, iar toate 
produsele să fie e- 
xecutate după aces
te modele.

★
...La o mașină 

„Cugir" lucrează 
tînărul rectificator 
Ion Botiș. Tocmai 
prelucra interiorul 
unei cămăși de un 
țol și un sfert.

— în ce măsură 
te ajută etalonul de 
pe mașină ? — l-am 
întrebat.

Drept răspuns, a 
scos din dulapul de 
scule o piesă.

— Iată, este ulti
ma cămașă prelu
crată de mine îna
inte de introduce
rea etalonului. Mă 
străduiam să o exe
cut cît mai bine 
și înainte. Dar, ia 
priviți ce diferen
ță 1 Acum, obțin și 
un cîștig de timp, 
pentru că, înainte, 
după ce executam 
2—3 bucăți, trebuia 
să merg cu ele la 
control și acolo mi 
se spunea dacă sînt 
bune sau nu. Dru
mul acesta îl făceau 
și ceilalți. Cu etalo
nul în față, realizez 
de la început pie
sa la același nivel 
și chiar mai bine“.

Același lucru l-a 
spus și tînărul Du
mitru Rîndașu. To
tuși, la început, au 
fost și păreri potri
vit cărora etalonul 
trebuie să reprezin
te numai caracteri
sticile constructive,

socotind calitatea 
suprafețelor o che
stiune minoră.

De aceeași păre
re era și tînărul 
rectificator Con
stantin Brici.

— Dacă toată 
ziua am să privesc 
la etalon, nu-mi 
mai îndeplinesc 
norma nici la anul 
— spunea el. Prin
cipalul e încadra
rea în toleranță.

Atunci un colec
tiv condus de tînă
rul inginer tehno
log Marin Drumea- 
nu a prezentat în 
fața maiștrilor, teh
nicienilor și a nu
meroși muncitori 
probe de produse 
care au depășit du
rata de funcționa
re tocmai datorită 
rugozității extrem 
de mici pe care o 
aveau piesele com
ponente. Tehnologii, 
controlorii au ex
plicat de ce este 
necesar ca utilajelor 
de adincime, care 
nu pot fi suprave- 
ghiate decît indi
rect — prin dina- 
mogramă — să li se 
mărească rezisten
ța la oboseală prin- 
tr-o prelucrare mai 
atentă a suprafețe
lor de lucru, a ra
cordărilor și filete- 
lor.

Aplicarea iniția
tivei nu se putea 
face fără o muncă 
de explicare a a- 
vantajelor ei, de 
pregătire a oame
nilor. Comitetul 
U.T.M. a conside
rat o sarcină prin-

Ing. IOAN ARTUR

(Continuare 
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Realitatea infirmă 
două interviuri perfecte

■
 orța mecanică cu

-.are s-a prevăzut 
să se strîngă re
colta de grîu de pe 
cele 8 225 de hec
tare ale unităților 
aparținînd Trustu

lui Gostat Iași este : 190 de 
combine, 90 prese de balotat 
paie și un număr corespunză
tor de autocamioane (pe care 
trebuia să le pună la dispo
ziție întreprinderea regională 

* de transporturi auto). Cum 
sînt folosite aceste mijloace ? 
Ce contribuție aduc organiza
țiile U.T.M. la strîngerea re
coltei într-un timp scurt și 
fără pierderi ?

Răspunsul la aceste întrebări 
a constituit mobilul raidului 
recent întreprins.

La Popricani, Uricani, Ru- 
ginoasa și alte gospodării de 
stat perioada ultimelor pre
gătiri pentru recoltare a co
incis și cu desfășurarea adu
nărilor generale U.T.M. unde, 
în prezența secretarilor de 
partid și a conducătorilor uni
tăților, utemiștii au discutat în 
amănunt despre îndatoririle 
concrete ce le revin în aceas
tă campanie. Sarcinile stabili
te pentru fiecare tînăr meca
nizator în parte, munca poli-

tică desfășurată de organizați
ile U.T.M. acum converg spre 
cîteva mari obiective întîlnite 
în aproape toate planurile de 
muncă pe această perioadă : 
pentru combineri — folosirea 
întregii capacități de lucru a

Secerișul 
in G. A. S. 
din Trustul 

lași
•>
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mașinilor cu scopul de a strìn
ge zilnic recolta de grîu de pe 
suprafețe cît mai mari ; pen
tru cei de la presele de balo
tat — eliberarea cît mai ope
rativă a paielor de pe miriști.

Irimia Gheorghe, secretarul 

organizației U.T.M. și ingine
rul Șeica Constantin, directo
rul G.A.S. Uricani, vorbin- 
du-ne de întrecerea combine- 
rilor ne-au prezentat și pe cîți- 
va dintre tinerii fruntași care 
au „bătut“ în fiecare zi cîte 
16 000—18 000 kg de grîu : Ia- 
cob Ion, Blaj Dumitru, Maftei 
Puiu, Macarie Gheorghe, Ma- 
covei Emil și alții. Și lor li se 
datorește faptul că pînă în 
seara zilei de 26 iulie la Uri
cani se strînsese recolta de 
grîu de pe 400 hectare din cele 
600 cultivate.

în majoritatea unităților, 
vitezele zilnice realizate la re
coltat sînt însă sub posibilități. 
Peste tot în primele zile s-a 
lucrat foarte puțin. Cu orga
nizarea muncii în lan s-au 
pierdut prea multe ore bune 
de lucru și rezultatele nu sînt 
satisfăcătoare. La Hălăucești, 
de exemplu, s-a intrat în lan 
în dimineața zilei de 22 iulie 
iar pînă la 23 iulie, la prînz, 
cu 6 combine se strînsese re
colta doar de pe 10 hectare. 
Presele de balotat mai stă
teau încă în fața atelierului

ION ȘERBU

(Continuare în pag. a II-a)

Se naște o nouă pădure 
industrială

Foto : Ì. CUCU

Competiția

frumosului

■
 omori neîntrerupte

de frumuseți — 
cintecul, dansul și 
portul popular — 
au din nou cuvin- 
tul: duminică 1 au
gust, Începe a II-a 

ediție a Festivalului inaugurat 
anul trecut, in cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a Eliberării pa
triei. Mai sînt încă vii în me
moria spectatorilor ecourile 
premierei de anul trecut, cînd 
solii artei din regiunile Brașov, 
Ploiești, Oltenia, Maramureș, 
Argeș, Mureș-Autonomă Ma
ghiară, Banat și Suceava au 
conturat prin cîntec, dans, port, 
geografia lirică a regiunilor lor. 
Conceput ca o ștafetă a tradiți
ei atit de bogate a folclorului 
nostru — Festivalul este susți
nut anul acesta de alte nouă
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Dragă cititorule,

Preocupat să-și îmbunătățească conti
nuu activitatea, să răspundă mai bine 
dorințelor dv, ziarul „Scînteia tineretu
lui" vi se adresează cu următoarele în
trebări :

1. Care materiale și rubrici ale ziaru
lui Ie urmăriți cu cel mai mare interes și 
vă ajută mai mult în activitatea pe care 
o desfășurați ?

2. ...și, dimpotrivă, ce materiale cău- 
tați în mod obișnuit în ziar și nu le 
aflați ? Pe ce teme ? Ce materiale consi
derați că ar putea să vă ajute în munca 
dumneavoastră pentru înfăptuirea sarci
nilor sporite ce vă stau în față în peri
oada care urmează ?

3. Ce observații critice aveți de făcut 
redacției cu privire la articolele, repor
tajele, informațiile pe care le publică ? 
Ce alte aprecieri și observații în legătură 
cu ziarul nostru au de făcut și tovarășii 
alături de care munciți ? Comunicați-ne 
și părerile lor.

Redacția este interesată să afle obser
vațiile dv. pentru a continua și perfec
ționa ceea ce este bun în activitatea sa...

...dar o interesează în mod deosebit 
criticile și sugestiile dv., menite să vină 
în sprijinul îmbogățirii tematice, al creș
terii calității publicistice și prezentării 
grafice a ziarului.

Așteptăm cu interes răspunsul dum
neavoastră.

„SCÎNTEIA TINERETULUI"

ansambluri folclorice regionale. 
Peste o mie de artiști amatori 
(din regiunile Bacău, Banat. 
Brașov, București, Cluj, Dobro- 
gea, Hunedoara, Iași, Ploiești), 
delegați la „schimbul de expe
riență“ al tinerelor talente, vor 
face să răsune prin măiestria 
artei gindurile și sentimentele 
întregului popor liber pe soar
ta sa, bucuria vieții Împlinite, 
mîndria și hotărirea de a În
deplini mărețul program de dez
voltare a patriei trasat de cel 
de-al IX-lea Congres al parti
dului.

Timp de 8 zile, Bucureștiul, 
Predealul, Sinaia, Constanța, 
Mamaia, Elorie-sud, Mangalia 
se vor transforma in amfiteatre 
artistice. Dansurile din zona 
Ghimbav, Făgăraș, Rupea (reg. 
Brașov), cele de pe Vedea (in
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interpretarea artiștilor din Ca- 
lomfirești-București), călușul 
din Frumoasa, celebrul Haidău, 
invirtita cu două fete din 
Stremțul Hunedoarei, suitele 
de pe valea Almajului, Mure
șului, Șiretului sau din Dobro- 
gea — ne vor incinta din nou 
ochiul și sufletul cu frumusețea 
lor recunoscută. Trișcașii de la 
Leșul Ilvei, cimpoieșii din Peri- 
enii lașului, soliștii pădurenilor 
Hunedoarei, taraful din Baba- 
dag, cavalul, naiul și cimpoiul 
orchestrei din Slobozia — lau
reată a Festivalului folcloric 
de la Cairo (1964) și premianta 
l a celui de-al Vll-lea concurs 
republican (1964) — vor inter-

FLORICA POPA 

(Continuare in pag. a II-a)



DIN NOU PRIMII
1959: la propunerea R.P.R. 

s-a inițiat o întrecere a ce
lor mai tineri matematicieni 
din țările socialiste — Olim
piada Internațională de Ma
tematică. Primele două ediții, 
din 1959 și 1960, s-au desfășu
rat în țara noastră. Elevii ro
mâni au participat însă și la 
celelalte ediții — la Budapes
ta, Varșovia, Praga și Mosco
va — obținînd rezultate dintre 
cele mai frumoase.

...Berlin, iulie 1965. 80 de e- 
levi din 10 țări — Bulgaria, 
Cehoslovacia, Finlanda, Iugo
slavia, Mongolia, Polonia, 
R. .D Germană, România, Un
garia, Uniunea Sovietică — 
s-au întîlnit la cea de-a Vll-a 
Olimpiadă Internațională de 
Matematică, 'țara noastră a 
prezentat o formație de 8 e- 
levi — selecționați dintre cîș- 
tigătorii Olimpiadei naționale 
de matematică, ediția 1965. 
După întoarcerea de la Berlin 
a tinerilor matematicieni ro
mâni, am avut o convorbire 
cu tov. conf. univ. Tiberiu Ro
man — secretar general al 
Societății de matematică din 
R.P.R. Subiectul: participa
rea reprezentanților noștri la 
a Vll-a Olimpiadă Internațio
nală de Matematică...

— Presa berlineză a 
semnat zilnic în coloanele 
aspecte de la întrecerea 
tematicienilor-elevi. In

lele Olimpiadei a apărut chiar 
și o revistă specială: „VII In
ternaționale Mathematik — 
Olimpiade“. In primul număr 
al revistei am citit o declara
ție semnată în colectiv de 
componența echipei române: 
„în aceste zile ne străduim să 
dovedim cunoștințele noastre, 
să facem cinste culorilor pa
triei, dovedindu-ne astfel re
cunoștința față de grija cu 
care statul nostru înconjoară 
tineretul studios“.

— Au respectat tinerii noș-

nescu (elev la Școala medie 
nr. 1 din București). Acestor 
premii li se mai adaugă o 
mențiune specială obținută de 
elevul Alexandru Bădescu 
pentru rezolvarea deosebită a 
unei probleme (din 50 de con- 
curenți care au încercat să re
zolve problema respectivă cu 
ajutorul determinanților, a 
fost singurul care a reușit). A- 
ceste rezultate dovedesc, după 
părerea mea, că echipa româ
nă s-a comportat la înălțimea 
angajamentului pe care l-a

tocmai rezultatele frumoase pe 
care le-au obținut reprezen
tanții noștri. In aceeași zi, 
seara, ziarul „Junge Welt“ a 
organizat o recepție în cinstea 
participanților la a Vll-a O- 
limpiadă Internațională de 
Matematică. Au participat 
numeroși oameni de știință, 
reprezentanți ai tineretului 
german, redactori ai ziarului 
„Junge Welt“. Și aici „Olim
picii" români au fost înconju
rați cu o deosebită atenție.

11 invităm acum pe cel mai

A Vll-a Olimpiada Internațională de Matematică

con- 
sale 
ma- 
zi-

tri reprezentanți acest anga
jament ?

— Răspund la întrebare 
prezentând, bilanțul încheiat 
de echipa română după opt 
zile de concurs: trei premii 
II — Liliana Bucur (elevă la 
Școala medie nr. 3 din Sibiu), 
Alexandru Bădescu (elev la 
Școala medie nr. 2 din Plo
iești), Dan Voiculescu (elev la 
Școala medie nr. 21 din Bucu
rești) și trei premii III — Eu
gen Popa (elev la Școala me
die nr. 3 din Iași), Octavian 
Bîscă (elev la Școala medie 
nr. 1 din Craiova), Ion Ștefă-

făcut la începutul acestei com
petiții.

— Cred că nu este numai 
părerea dv. ci șt a organiza
torilor Olimpiadei. Citeam în 
numărul din 13 iulie al ziaru
lui „Junge Welt“ („Lumea tâ
nără“) că la festivitatea de 
premiere care a avut loc la 
Berlin, elevei Liliana 
i s-a acordat cinstea de a 
cuvîntul în numele tuturor 
limpicilor"...

— Da, a fost un semn 
prețuire acordat componenți- 
lor echipei române; izvorul a- 
cestei prețuiri îl constituie

Bucur 
lua 
„o-

de

tînăr component al echipei ro
mâne, elevul Dan Voiculescu 
(în vîrstă de numai 16 ani), 
să ne împărtășească cîteva 
impresii de la Olimpiadă...

— Perioada șederii noastre 
în R. D. Germană poate fi îm
părțită în trei etape distincte. 
Prima etapă — a emoțiilor 
puternice: zilele concursului. 
Vn singur exemplu este edi
ficator : la cantină, pe masă, 
găseam întotdeauna șerve
țele ; nu le foloseam însă nici
odată conform destinației lor 
pentru că se umpleau imediat 
de... formule matematice. A 
doua etapă — a bucuriilor îm-

plinite: festivitatea de pre
miere. E greu să vă descriu 
bucuria care ne-a cuprins 
cînd președintele juriului a 
anunțat: „România — 6 pre
mii“. Și în sfîrșit, a treia e- 
tapă — de destindere: o ex
cursie prin R.D.G. In orașul 
Weimar am vizitat casele me
moriale „Goethe“ și „Schiller", 
ne-am plimbat prin parcul 
lui Goethe, am vizitat apoi 
fostul lagăr de concentrare 
Brehenwold — unde am de
pus o jerbă de flori la coloa
na martirilor din România că- 
zuți în lupta împotriva fascis
mului. Itinerariul nostru a 
urmărit muzeele și monu
mentele din Drezda, Pots- 
dam, Orașul Karl Marx. 
A fost o călătorie plăcută 
în care am cules impresii 
de neuitat, am legat prietenii, 
am schimbat adrese și ne-am 
angajat să continuăm — prin 
corespondență — disputele ma
tematice începute în această 
excursie.

...Așadar, școala româneas
că de matematică a obținut 
prin cei mai tineri reprezen
tanți ai săi încă o victorie. O 
victorie pe care tinerii mate
maticieni din țara noastră se 
pregătesc să o reediteze și la 
viitoarea ediție a Olimpiadei 
Internaționale de Matematică, 
care va avea loc la Sofia.

ADRIAN VASILESCU

■

OLTENIA Un nou tip de autobasculantă

MINIERĂ
„In Oltenia, unde se află aproape 90 

la sută din rezervele industriale de lignit 
cunoscute pînă acum, extracția de căr
bune va crește de aproape 17 ori, 
de la circa 1,3 milioane tone in prezent 
pină la aproximativ 22 milioane tone in 
1975, din care o jumătate in cariere“ 
(din „Raportul asupra Directivelor Con
gresului al IX-lea al Partidului Comunist 
Român privind planul de 10 ani pentru 
dezvoltarea energeticii“, prezentat de 
tovarășul Chivu Stoica).

Poate in nici o altă regiune a țării 
mineritul nu a cunoscut o dezvoltare 
atit de rapidă și grandioasă ca in Olte
nia in ultimii ani. tn 1955 pe harta eco
nomică a regiunii nu figurau decit două 
puncte neînsemnate reprezentind minele 
de la Cătăliriu și Baia de Fier. Atunci 
au apărut și Rovinarii. tn 1963 harta 
consemnează un nou bazin carbonifer — 
Valea Motrului. de unde tncep să se 
extragă primele tone de cărbune.

tn acești ani din Oltenia se trimit „la 
ziuă" 1.3 milioane tone cărbune. Iată un 
salt de-a dreptul impresionant care ilus
trează valorificarea bogățiilor naturale 
din această regiune ca urmare firească 
a politicii înțelepte a partidului.

Directivele istorice ale celui de-al 
IX-lea Congres al Partidului Comunist, 
prevăd o și mal mare dezvoltare mi
neritului din regiunea Oltenia.

In următorii zece ani producția de 
lignit a Olteniei va crește de aproape 17 
ori, ajungînd in 1975 la aproximativ 22 
milioane tone. Iată perspective care 
umplu de bucurie inimile oamenilor, 
declanșînd noi energii, noi resurse de 
muncă și talente pentru realizarea aces
tui „de 17 ori mai mult“.

— Cum se va atinge această impresio
nantă cifră ?

La Întrebarea noastră răspunde tova
rășul inginer Gheorghe Dobre, șeful ser
viciului tehnic al Trustului minier Olte
nia.

— Anul trecut producția de cărbune 
a regiunii a fost cu 25 la sută mai mare 
decit in 1963. Anul acesta se înregistrea
ză o creștere de 45 la sută față de 1964. 
Ne aflăm deci deja într-un flux continuu, 
Intr-un ritm tot mai înalt de la an la an. 
Mă voi referi mai întîl la perspectivele 
exploatării în carieră, care va trebui să 
asigure in 1975 jumătate din producția 
de lignit a Olteniei. Bazinul de la Rovi-

nari va cunoaște o extindere conside
rabilă. tn prezent, se execută aici con
strucțiile hidrotehnice de acumulare și 
regularizare a apelor Jiului. Barajul din 
Valea Jiului, lung de 4 597 metri va 
avea o capacitate de reținere de circa 
115 milioane metri cubi de apă. tn urma 
acestor lucrări pentru care statul inves
tește sume importante vor putea fi ex
ploatate nor bazine carbonifere. Balta 
Uncheșului va fi dată în exploatare nu 
peste mult timp, iar extinderea carierei 
Cicam va avea o capacitate de producție 
de 2 500 000 tone anual. In viitor urmează 
să intre In producție cariera Tismana, 
iar la salba carierelor de pe Jiu se va 
alătura și Gîrla cu cele 2 500 000 tone 
pe an.

Pentru exploatarea acestor cantități 
însemnate de cărbune au fost luate și se 
vor lua in continuare măsuri importante. 
Pe lingă lucrările hidrotehnice, se preco
nizează înlocuirea excavatoarelor actua
le cu excavatoare de mare capacitate, 
cu roată și cupe, pentru excavarea, 
transportarea și haldarea cărbunelui la 
suprafață. O asemenea mașină, înaltă de 
70 metri, cu o greutate proprie de 600 
tone, va avea o capacitate de exploatare 
de circa 850 tone cărbune pe oră, în
locuind aproape 15 excavatoare cu braț 
și cupă și un număr însemnat de mij
loace de transport. Transportul auto va 
fi înlocuit cu benzi transportoare de 
mare productivitate.

Aceeași dezvoltare o vor lua și minele 
cu exploatare subterană, tn Valea Mo
trului. unde rezervele subterane exploa
tabile sînt considerabile se prevede dez
voltarea minelor Horăști, Leurda și Ploș- 
tina. Aici, paralel cu lucrările de deschi
dere și exploatare a acestor mine tinere, 
au continuat și lucrările de prospectare 
și cercetare geologică. Acestea confirmă 
posibilitatea deschiderii unor noi unități 
miniere ca, de pildă, Roșiuța, Lupoaia. 
tn anii următori, pe harta industrială a 
Olteniei vor apare noi bazine carbonifere 
aproape de Tîrgu Cărbunești și un alt 
bazin la Jilț.

Iată perspective deschise de Directi
vele celui de-al IX-lea Congres al 
P.C.R. dezvoltării miniere in regiunea 
Oltenia, tn Oltenia vor îmbrățișa fru
moasa meserie de miner circa 20 000 oa
meni care vor duce cu entuziasm la 
îndeplinire aceste minunate sarcini.

MIHAIL DUMITRESCU

La Uzina mecani
că Mirșa din regiu
nea Brașov a în
ceput să se producă 
în serie un tip nou 
de autobasculantă de 
4,5 tone, montată pe 
șasiul camioanelor 
„Bucegi". Autovehi- 
colul este înzestrat 
cu motor de 
C P și dezvoltă o 
teză pină la 100 
lometri pe oră.

Sistemul de direc

condu- 
iar ca-

140 
vi- 
ki-

URMĂRI DIN PAQ. I
Realitatea infirmă 

două interviuri 
perfecte

mecanic. Mocanu Eugen, se
cretarul organizației U.T.M., 
ne-a relatat fapte interesan
te despre pregătirile făcute, 
despre priceperea unor tineri 
combineri și despre angaja
mentul lor luat în adunarea 
generală U.T.M. de a termina 
recoltatul grîului în 5 zile. 
Iată însă că cele 5 zile s-au 
scurs și ei nu au strîns grîul 
decît de pe 130 de hectare. De 
altfel, chiar în ziua în care am 
discutat cu tovarășul Mocanu 
Eugen, ne-a surprins discor
danța dintre hotărîrea adună
rii generale U.T.M. și apreci
erea complet nestimulatorie 
(cunoscută și de membrii co
mitetului U.T.M.) de a se a- 
oorda titlul de fruntaș al zi
lei combinerului care a recol
tat 13 000 kg de grîu (mult 
prea puțin față de posibilită
țile reale).

Ritmul nesatisfăcător de lu
cru se datorește și faptului că 
prea multe combine, nefiind 
bine reparate și întreținute, se 
defectează. La Pașcani, de e- 
xemplu, 2 din cele 14 combi
ne erau defecte.

Unii dintre tineri care lu
crează pe combine au încă pu
țină experiență. Maricuță Ioan 
e absolvent de 2 ani, Anton 
Ifrim de un an, iar Tălmăcel 
Carol din acest an. Ei au ne
voie de mai mult sprijin și în
drumare. Organizația U.T.M. 
(secretar Bursuc Ioan), a ne
glijat această necesitate în pe-

rioada pregătirii campaniei de 
recoltare; se simte imperios 
nevoia ca acest ajutor să fie 
acordat acum fără întîrziere.

Staționarea combinelor nu 
se datorește însă în toate ca
zurile defectării lor. La Rugi- 
noasa am găsit, puțin după 
prînz, stînd 15 combine. Cu 
excepția unuia, toți combinie- 
rii sînt utemiști. Unul dintre 
ei, Lupu Ioan, este secretarul 
organizației U.T.M. S-au an
gajat cu toții să strîngă recol
ta în cel mai scurt timp. Iată 
însă că eforturile lor nu se 
soldează cu rezultatele scon
tate. „De două zile lucrăm 
doar cîteva ceasuri pe zi și a- 
poi trebuie să stăm — ne-au 
spus ei. Nu avem saci“.

Cîmpul tot era plin cu grîu, 
în saci sau în grămezi. Nu 
mai exista nici un sac, se pu
seseră boabe chiar și în cei 
pentru pleavă. IRTA nu-și 
respectase angajamentul de a 
trimite autocamioanele cerute 
pentru transport. După zile 
de amînări, pentru ziua de 23 
iulie erau promise 10 autoca
mioane. Au fost trimise însă 
numai 6 din care 3 au rămas 
în pană înainte de a primi pri
mul sac cu grîu. I-am rea
minti și pe această cale tova
rășului Dobre Ilie, directorul 
întreprinderii regionale de 
transporturi auto Iași, decla
rația pe care ne-a făcut-o în
tr-un interviu publicat în zia
rul nostru din 15 iunie a.c. 
cînd preciza că : „pe baza unui 
plan bine pus la punct, IRTA 
a trecut la pregătirea unui 
parc de 300 autocamioane“. 
Cum a fost îndeplinit acest 
angajament, această obligație, 
am arătat și nu e singurul 
exemplu.

Combinele nu funcționează 
cu întreaga lor capacitate, a- 
dică întreaga zi bună de lu
cru și din cauză că sacii sînt 
imobilizați nepermis de mult 
là bazele de recepție, unde 
autocamioanele pierd multe 
ore în șir. Iată o situație din 
ziua în care am întreprins 
raidul la silozul Sîrca : 2 cin
tare defecte ; datorită modului 
defectuos de organizare a pre
luării boabelor, numeroase 
autocamioane ale G.A.S. 
Strunga, Răsboieni, Galata, 
Popricani, Uricani și Ruginoa- 
sa au staționat fiecare, aștep- 
tînd să fie descărcate, cîte 
două, trei și chiar mai multe 
ore. Din această pricină cele 
mai multe dintre ele nu au pu
tut efectua decît un transport.

E cazul să-i reamintim și 
tovarășului Teohari, director 
adjunct al întreprinderii re
gionale pentru valorificarea 
produselor agricole, că într-un 
interviu acordat ziarului nos
tru în primele zile ale lunii 
iunie ne-a declarat : „toate 
bazele sînt gata pregătite, iar 
timpul de staționare va fi eli
minat aproape complet“. între 
vorbele de atunci și faptele de 
acum sînt multe sute de ore 
pierdute.

Rezolvările care se impun 
sînt evidente : remedierea ur
gentă a defecțiunilor la com
bine și autocamioane prin fo
losirea cu mai multă operati
vitate a atelierelor mobile ; so
luționarea imediată a defec
țiunilor de preluare și mai a- 
les de descărcare la bazele de 
recepție și în mod deosebit la 
silozul din Sîrca.

de 
la

ție asigură o 
cere ușoară, 
bina confortabilă are 
un sistem special de 
încălzire și ventila
ție. Aparatele 
bord montate
autobasculantă per
mit șoferului urmă
rirea corespunzătoa
re a funcționării ve- 
hicolului.

Noile autobascu
lante, care și-au tre
cut cu succes probe-

le pe terenuri nisi
poase, pe drumuri 
accidentate sau de 
munte, sînt destina
te șantierelor de 
construcții, între
prinderilor miniere 
și petroliere, exploa
tărilor forestiere, u- 
nităților agricole etc. 
Descărcarea mate
rialelor se face în 
numai 25 de secun
de prin basculare 
pe cele trei părți.

Descoperire arheologică 
in comuna Vinerea

Pe una din 
munei Vinerea, 
unea Hunedoara, a fost des
coperit în timpul actualelor 
lucrări agricole un tezaur 
vechi. Comoara, ascunsă în
tr-un vas de lut ars, este alcă
tuită din aproape 500 monede 
de argint, 2 de aur, 6 de 
bronz, toate datînd din secolul 
XIV, un pocal de argint, un 
lănțișor de argint lung de 35

tarlalele co- 
din regi-

>.
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Competiția frumosului
preta în zilele Festivalului ma
rea Rapsodie a bucuriei vieții 
noi. Datini străvechi (solii Ba
căului prezintă obiceiurile tra
diționalei sărbători a Anului 
Nou, artiștii Hunedoarei — o- 
biceiurile de la „Nunta pădure- 
nească"), alături de cele mai 
noi („Rapsodia Bărăganului“ — 
interpretată de ansamblul regi
unii București, selecțiuni din 
folclorul nou de pe plaiurile 
moldovene — în interpretarea 
regiunii Iași) se vor uni în ma
rele fluviu al măiestriei și fru
museții unicului izvor — crea
ția poporului nostru.

Prin cele 54 de spectacole 
care vor fi prezentate în ac
tuala ediție a festivalului, oa
menii muncii aflați la odihnă, 
oaspeți de peste hotare aflați 
in stațiunile de pe litoral sau 
Valea Prahovei, locuitori ai 
Capitalei au posibilitatea cu
noașterii celor mai originale și 
frumoase creații artistice ale 
folclorului nostru. Iar cei peste 
o mie de interpreți din cele 
nouă ansambluri, ca delegați la 
acest rodnic schimb de experi
ență — posibilitatea ca prin 
confruntarea cu miile de iubi
tori și cunoscători de frumos 
să-și verifice încă o dată ta
lentul, măiestria artistică la 
care au ajuns. Un juriu larg le 
va confirma succesele. Iar or
ganizatorii — Consiliul Așeză
mintelor din C.S.C.A. — le va 
legifera prin decernarea, pentru 
prima dată în acest an, a Cu
pei Festivalului cîntecului, dan
sului și portului popular ansam
blului folcloric regional care va 
întruni note maxime la cele 
patru „obiecte" de bază: reper
toriu, calitate artistică, regie și 
frumusețe autentică a costume
lor.

Bucuria revederii cu solii ar
tei amatoare o anticipăm cu o 
urare; opt zile, numai aplauze 
la scenă deschisă I

cm și 2 inele de argint, din 
care unul, ornamentat pe în
treaga suprafață cu figuri 
geometrice, servea ca sigiliu 
pentru ceară. Multe dintre mo
nede, denumite odinioară „o- 
bol“, au dimensiunea unei pio
neze, fiind cele mai mici cu
noscute în țara noastră. îm
preună cu tezaurul respectiv 
s-a găsit și o importantă can
titate de argint nelucrat.
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Florin Vizinteanu și Vasile Radu, proaspeți absolvenți ai școlii 
profesionale a Combinatului siderurgic „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej" din Galați sfnt acum lăcătuși montori pe șantierul III al 

combinatului siderurgic.Poșta redacției
SECARĂ 

Cisnădie —
Ne-ați cerut relații în legă

tură cu Școala tehnică de geo
logie. Există o asemenea școa
lă în București care pregătește 
cadre tehnice în specialitățile: 
geo.-fizică, geologie, foraj, to
pografie. Și dv. vă puteți în
scrie la această școală deoa
rece se primesc candidați din 
toată țara, absolvenți ai școli
lor medii de cultură generală, 
cu sau fără diplomă de matu
ritate. Limita de vîrstă este de 
25 de ani.

Examenul de admitere con
stă din următoarele probe : 
pentru specialitatea geo-fizi- 
că : matematică-oral, geogra- 
fie-scris, fizică-scris și oral ; 
pentru geologie : bazele dar- 
winismului-oral, geologie ge- 
nerală-oral, geografie și fizică- 
scris și oral, iar pentru specia
litatea topografie : matematică 
scris și oral, fizică-oral. Dura
ta studiilor este de trei ani.

Foto: N. STELORIAN
DUMITRU — str. 
Sibiu.

APETROAIEI IONEL — str. 
Chimiei — Bacău.

Cadrele didactice intrate în 
învățămînt după începerea a- 
nului școlar beneficiază de pa
tru zile concediu pentru fie
care lună de zile lucrată. Dv. 
trebuie să efectuați stagiul mi
litar în perioada iulie-octom- 
brie. în acest caz beneficiati 
de aceleași drepturi pe care le 
au cadrele care lucrează în în
vățămînt o dată cu începerea 
anului școlar. Pentru a primi 
acest drept este necesar să 
prezentați actul legal cu care 
să dovediți că ați efectuat sta
giul militar în perioada res
pectivă.
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Construcții noi pe malul Bahluiului

Observațiile unei rubrici
de observații

O prezență pei’manentă al 
cărei prestigiu se impune 
printr-o ținută serioasă în via
ța culturală a Bacăului, este 
cenaclul literar „George Ba- 
covia“. Atît din partea con
ducerii cît și a membrilor ce
naclului se poate remarca cu 
ușurință o preocupare per
manentă față de ridicarea ni
velului profesional, orientarea 
conțintului dezbaterilor pe a- 
ceastă linie a ședințelor de 
lucru. Aceasta și explică, în 
mare parte, rezultatele meri
torii obținute 
condeiului.

Parcurgînd 
muncă, în 
„observații“ (rubricii i s-a re
zervat un spațiu consistent) 
am întîlnit fraze lapidare ca : 
„La șezătoarea din... au parti
cipat un număr de (numărul 
participanților este întotdea
una peste 200), au citit (nici
odată mai puțin de patru 
membri ai cenaclului), au ur
mat discuții etc. Reconstituind 
drumul pînă la „șezători“ — 
aceste confruntări bineveni
te cu publicul — am întîlnit 
atît în planul de muncă, cît 
și la ședințele de lucru la care 
am asistat, strădania de a se 
realiza obiectivele principale 
propuse.

Unul din dezideratele for
mulate este „dezbaterea și a- 
profundarea unor aspecte teo
retice ale literaturii contem
porane“, lucru ce se face por
nind de la întocmirea unor 
referate. Pînă acum au fost a- 
bordate temele : „Opera de 
artă — reflectare artistică a 
realității“, „Mesajul operei de 
artă“, „Tendințe în teatrul 
modern“. Referatele s-au im
pus prin bogăția și seriozita
tea informației, printr-o com
petentă tratare a problemelor 
respective, depășind nivelul a- 
matorismului dintr-o perioadă 
de timp trecută.

Atragerea tinerilor talentați 
din . întreprinderile, instituții
le și școlile orașului în activi
tatea cenaclului este un obiec
tiv pe care membrii cenaclului 
îl urmăresc mereu, rezultatele 
fiind consemnate, la aceeași 
rubrică, în cifre ce semnifică 
creșterea interesului pentru 
cultivarea dragostei de poezie 
în rîndul tinerilor. Forma 
principală de atragere la acti
vitățile cenaclului o constituie 
șezătorile literare. După o a- 
semenea șezătoare ținută pen-

de pasionații

planul lor de 
dreptul rubricii

tru studenții Institutului pe
dagogic din localitate, la ur
mătoarea ședință a cenaclului 
au participat un număr destul 
de mare (aproape 20) de stu- 
denți, mulți devenind apoi 
participanți permanenți la ac
tivitatea cenaclului, unii din
tre ei debutînd aici. Revista 
„Ateneu“, care patronează ce
naclul, oferă cu generozitate 
(uneori cu prea multă) spațiu 
tinerilor debutanți. O selecție 
riguroasă ar spori, credem, e- 
xigențele începătorilor și, im
plicit, paginile de poezie ale 
revistei ar avea de cîștigat ca 
valoare. Există la ședințele 
cenaclului tendința, salutară, 
de a se discuta la obiect, cre- 
îndu-se un climat favorabil 
dezbaterilor creatoare, exigen
te. Nivelul, de multe ori ridi
cat, al ședințelor se datorează, 
în mare măsură, prezenței u- 
nor poeți și prozatori cunos- 
cuți prin activitatea lor pu
blicistică și editorială : George 
Bălăiță, Radu Cîrneci, Ovidiu 
Genaru, cărora li se adaugă 
poeți cunoscuți în regiune cum 
ar fi Mihai Galin, David Kel- 
mer și alții.

Am remarcat, de asemenea, 
că una din preocupările ma
jore consemnată în planul de 
muncă și urmărită îndeaproa
pe în ședințe, atenția condu
cerii cenaclului de a stimula 
tuturor membrilor săi dorința 
de a-și forma un bagaj de 
cunoștințe din variate dome
nii. Astfel, s-a discutat la șe
dințele de lucru, nu rare ori, 
despre expozițiile plastice din 
oraș, concerte, spectacole de 
teatru, probleme ale arhitec
turii moderne ceea ce se în
țelege, poate lărgi considera
bil orizontul membrilor cena
clului.

Urmărind în continuare ru
brica „observații“ am întîlnit 
în dreptul obiectivului: „spri
jinirea mișcării artistice de a- 
matori“ consemnate plachetele 
alcătuite de membrii cenaclu
lui, cuprinzînd texte pentru 
programele brigăzilor de agi
tație, poezii piese de teatru 
într-un act.

La sfîrșitul unui an de rod
nică activitate 
servații“ s-a 
un veritabil, 
depozit 
bucură 
același

de 
dar 

timp.

rubrica „ob- 
dovedit a fi 
deși lapidar, 

realizări care 
și obligă în

N. ADAM

„ Ultravioletele“ educatorului
mai bun, soluțiile eficiente. Ce putem să întreprindem ? s-au între
bat membrii biroului, sincer mîhniti că eforturile lor nu sînt încu
nunate de succes. Cine altcineva decît dirigintele clasei i-ar 
fi putut ajuta să găsească răspunsul la această întrebare ? Cu- 
noscîndu-le Îndeaproape frămîntările, dirigintele i-ar fi putut 
ajuta să înțeleagă că uneori o convorbire poate preciza mai bine 
decit o adunare unele cerințe, că un exemplu semnificativ poate 
influenta într-o mai mare măsură decît o critică continuă atitu
dinea utemiștilor față de unele întîmplări din clasă sau față de 
faptele colegilor. Profesorul-diriginte știa, de asemenea, că, de 
multe ori, o plimbare, o vizită, o discuție prietenească, sau o 
întrecere sportivă pot avea rezultate mai bune decît unele con
ferințe, referate sau expuneri despre colectiv și forța sa.

Iată de ce „amestecul" — cum numesc unii intervenția profe
sorului în treburile organizației — apare ca o coordonată esențială 
a muncii de educator.

Apar însă mai multe semne de întrebare : cînd și cum să in
tervină educatorul în viața și activitatea tinerilor ? Ce forme și 
procedee trebuie să îmbrace această intervenție ? Un răspuns cu
prinzător nu poate fi dat de cît finind cont de particularitățile 
fiecărei situații concrete. De aceea, nici nu-mi permit decît doar 
cîteva sublinieri.

Un diriginte de la o școală profesională îmi relata următoa
rele : un tovarăș maistru, ieșind de la o oră pe care o avusese 
la clasa mea, mi s-a plîns de indisciplina unui elev. După masă, 
utemiștii tocmai aveau adunare generală, în care — după cîte 
mă informase și secretarul biroului — urma să se discute și des
pre disciplină. Ca de obicei am fost prezent. Am luat cuvîntul, 
le-am cerut să critice pe elevul de care mi se plînsese maistrul. 
Bineînțeles, mai întîi l-am mustrat și eu cu severitate timp de 
vreo zece minute ca să le stimulez combativitatea. Spre surprin
derea mea, însă, nici un elev n-a luat cuvîntul, cu toate că i-am 
îndemnat insistent și că de obicei nu-și iertau lipsurile.

De ce s-a întîmplat acest lucru ?
Răspunsul l-a găsit dirigintele însuși Ora fusese de fapt con

turbată de un alt elev decit cel pe care i-1 numise maistrul. Ne
fiind bine informat, dirigintele a comis o nedreptate. Iată motivul 
pentru care utemiștii n-au luat atitudine Dirigintele și-a corectat 
greșeala, dar după cîte mi-a spus, din această întîmplare a des
prins multe învățăminte. Să nu te pripești ; să cauți să cunoști 
în amănunțime faptele, viata colectivului, să nu impui organiza
ției puncte de vedere și să nu înlocuiești analiza pe care trebuie 
să și-o facă utemiștii înșiși printr-o „muștruluială". Aș mai putea 
apela la cîteva exemple, care dovedesc insuficiența unor inter
venții lipsite de tact, făcute cu tonul de interdicție sau dispoziție. 
Se știe că adolescentul nu admite un amestec prea mare în rezol
varea problemelor sale de viată Ba. mai mult, cînd acesta se 
face nedelicat, fără să se tină seama de aspirațiile, gîndurile și 
preocupările sale proprii, este de-a dreptul dăunător. Intervențiile 
adultului vor avea rezultatele dorite numai dacă vor fi bine gîn- 
dite, prezentate cu o înaltă măiestrie pedagogică, dacă vor avea

o motivare profundă, pe care tînărul să o înțeleagă. Dacă acest 
lucru este valabil pentru întreaga muncă a educatorului, cu atît 
mai mult el se cere prezent în conlucrarea cu organizația U.T.M.

La un moment dat o organizație dintr-o școală medie dădea 
semne de slăbiciune. Participarea utemiștilor din Clasa respectivă 
la viata organizației lăsa de dorit, organul de conducere — biroul 
U.T.M. — nu reușea să-i antreneze la o activitate bogată, eficientă. 
Dovedind o preocupare lăudabilă pentru munca utemiștilor școlii, 
unul dintre directori și-au propus să vină în ajutorul acestei or
ganizații. Iată însă cum a procedat: A doua zi, după ce la o ac
țiune a organizației au lipsit mai mulți utemiști ca deobicei, di
rectorul a convocat o ședință cu întreaga clasă i le-a făcut o 
critică aspră, i-a avertizat: „dacă veți mai lipsi veți fi sancționați 
nu numai pe linie de organizație, ci chiar pe linie de școa
lă I" (!!!).

A fost de vreun folos acest avertisment pentru munca orga
nizației ? în aparentă poate. O bună perioadă de timp n-a mai 
lipsit nimeni. Utemiștii veneau la adunări și la celelalte acțiuni 
dar... abia așteptau să se termine. Or, o simplă prezentă fizică, o 
participare neîntemeiată pe convingere nu înseamnă activitate. 
Ceea ce era important —• participarea activă a Utemiștilor la 
viata organizației lor, interesul pentru munca și Viata colectivu
lui au rămas și pe mai departe probleme nerezolvate. Intervenția 
atît de bine intenționată n-a sporit cu nimic nici prestigiul birou
lui U.T.M. Fără îndoială, o discuție apropiată, temeinică cu elevii, 
cu toti deodată sau cu fiecare în parte, despre rolul organizației 
și al inițiativei lor, despre profilul tînărului utemist, însoțit d6 
un sprijin de durată în pregătirea și desfășurarea unor activități 
astfel ca acestea să devină interesante, atrăgătoare— determinan
tă principală a interesului utemiștilor fată de viața organizației — 
iată formele prin care ajutorul acordat de director și de oricare 
alt educator ar fi fost cu adevărat eficient.

Tactul pedagogic, măiestria sînt aici deosebit de necesare. în 
activitatea organizației profesorul nu poate interveni fără să tină 
seama de viata organizației, de normele după care își desfășoară 
ea activitatea. Păstrînd raportul elev-profesor nu se obțin rezul
tate deosebite Aici profesorul nu trebuie să apară cu orice chip 
ca profesor la catedră, ci ca un tovarăș mai priceput, aș spune 
ca un membru al organizației chiar, cu mai multă experiență, 
rare-și exprimă părerea, punctul său de vedere, pe care nu și-l 
impune, dar pe care ceilalți utemiști îl vor accepta fiindcă îl con
sideră cel mai bun Bineînțeles că acest punct de vedere poate fi 
judecat și chiar dirigintele trebuie să-i invite să judece propu
nerea sau sugestia pe care le-a făcut-o și să n-o accepte decit 
dacă întregul colectiv este convins că ea va fi utilă orqanizatiei. 
Am cunoscut numeroși diriginți care procedează astfel Trebuie să 
spun că nu numai aprecierile dirigintelui, ci înseși rezultatele 
muncii, activitatea bogată și interesantă pe care o desfășoară 
aceste organizații constituie cel mai bun argument în favoarea 
extinderii unui asemenea stil de conlucrare.



LEGEA FUNDAMENTALĂ
A PATRIEI SOCIALISTE
Adevăruri

impresionante
de Nagy Istvan

Toți oamenii muncii din țara 
noastră au primit cu mare in
teres și bucurie proiectul de 
Constituție aprobat de plenara 
C.C. al P.C.R. din 28 iunie. Pre
vederile cuprinse In acest pro
iect reflectă in mod cuprinzător 
transformările ce au avut loc 
in țara noastră, in procesul de 
construire a socialismului. Este 
un document care consfințește 
rezultatele muncii întregului po
por, rezultate ce deschid noi 
perspective muncii socialiste 
creatoare. Proiectul noii Consti
tuții, supus spre dezbatere ma
selor, concretizează în cele 116 
articole progresele strălucite, 
transformările de importanță 
istorică Înfăptuite prin munca 
creatoare a poporului, condus 
de partid. Aceste succese au 
impus de-alfel și o definire a 
esenței formei de stat corespun
zătoare noilor realități, calitativ 
superioare, numind România, 
Republică Socialistă.

Aș afla un înțeles simbolic 
profund în faptul că paralel cu 
elaborarea proiectului de Con
stituție, s-a întocmit și pro
iectul noului Statut al 
partidului, și în concordanță 
cu țelurile noastre mai de pers
pectivă, Ia al IX-lea Congres 
s-a adoptat denumirea de Par
tidul Comunist Român.

Aceste două evenimente de 
însemnătate istorică marchează, 
prin proiectul de Constituție, pe 
de o parte, treptele cucerite 
deja pe făgașul construcției so
cialiste, iar pe de altă parte, 
prin noul Statut al partidului 
șl prin Directivele celui de-al 
IX-lea Congres al partidului, 
indică drumul ce-1 avem de 
străbătut pe viitor.

in raport cu talentul, capaci
tatea personală și gradul de en
tuziasm, fiecare din noi a depus 
eforturi susținute pe drumul 
deloc neted care ne-a înălțat 
spre Republica Socialistă Româ
nia.

în proiectul de Constituție își 
găsește reflectarea, exprimată 
într-un mod foarte limpede și 
cuprinzător, politica marxist-le- 
ninistă a partidului nostru în 
problema națională. Proiectul 
de Constituție consfințește ega
litatea în drepturi a tuturor ce
tățenilor țării, indiferent de na
ționalitate, rasă, sex sau religie. 
Pe fundamentul solid al muncii 
avîntate pentru înflorirea pa
triei noastre socialiste s-a fău
rit șl se întărește continuu fră
ția dintre poporul român și mi
noritățile naționale. Schimbările 
survenite în viața noastră, a fie
căruia, ne confirmă pe deplin a- 
ceste adevăruri. Consider nece
sar și just, ca fiecare articol al 
proiectului de Constituție să fie 
raportat și la evenimentele din 
viața fiecăruia dintre noi și din 
mediul social direct care ne în
conjoară. Adîncimea trăirilor 
personale, tensiunea entuzias
mului nostru decurg din conți
nutul proiectului de Constituție. 
Cunoașterea profundă a Consti
tuției și Exercitarea drepturilor 
cuprinse în ea ne sporesc efor
tul în îndeplinirea obligațiilor 
cetățenești și devin un izvor 
de noi bucurii. Pentru realizarea 
țelurilor noastre mai îndepăr
tate, pentru făurirea societății 
comuniste este absolut necesar, 
ca „Fiecare cetățean al Repu
blicii Socialiste România... să 
respecte Constituția și legile, să 
apere proprietatea socialistă, 
să contribuie la întărirea și 
dezvoltarea orînduirii socia
liste”.

Articolul citat ne obligă să 
cultivăm aceste calități nu nu
mai în noi înșine, dar să-i aju
tăm pe cei din jurul nostru să 
înțeleagă acest lucru. Numai 
astfel vom realiza ca fiecare ce
tățean în raport cu capacitatea 
sa să contribuie la sporirea vic
toriilor consfințite în proiectul 
de Constituție. ,

Dreptul la muncă,

dreptul la viață
|i m citit Proiectul 

de Constituție al 
; Republicii Socia

liste România îm
preună cu tovară
șii din schimbul 
meu. Mi-a atras

atenția în mod deosebit arti
colul 24 care consfințește că 
Republica Socialistă România 
asigură tinerilor condițiile 
necesare dezvoltării aptitudi
nilor lor fizice și intelectuale. 

Acestea nu-s vorbe, ci fap
te desprinse din viața noastră 
de zi cu zi. Eu, de pildă, am 
absolvit anul trecut școala 
profesională în meseria de 
frezor. Prima zi de calfă a 
fost și prima zi de muncă. Am 
menționat acest lucru, deoa
rece la mulți din tovarășii 
mei de muncă — bineînțeles 
mai în vîrstă — prima zi de 
muncă — după cum mi-au 
povestit — a corespuns cu 
prima zi de șomaj. în anii re
gimului burghezo-moșieresc, 
un tînăr cu o școală profe
sională absolvită și cu un loc 
de muncă asigurat, putea să 
se socotească un om născut în 
zodie bună.

După terminarea școlii pro
fesionale am continuat să în
văț. Și aceasta nu pentru a 
mai avea o diplomă în buzu
nar, ci pentru că uzina, țara 
noastră are nevoie de specia-

liști pricepuți care să meargă 
în pas cu producția, ba aș pu
tea spune cu un pas înaintea 
producției. Sînt în clasa a 
ÌX-a a școlii medii serale. Mă 
bucur din plin de drepturile 
înscrise în proiectul de Cons
tituție.

Pentru viitor ?... Voi merge 
mereu înainte pe drumul de- 
săvîrșirii mele profesionale. 
Vreau să devin inginer, chiar 
dacă abia acum am deschis 
prima ușă a școlii medii. Pro
iectul de Constituție nu în
deamnă numai la visare, ci și 
la îndeplinirea visurilor noas
tre, deci la muncă, la o mun
că îndîrjită — singura condi
ție pentru ca visul fiecăruia 
dintre noi să devină realitate.

IULIAN FLORESCU 
frezor la Uzinele 

„Electroputyre“-Craiova

Am avut fericirea să mă 
nasc în anii luminoși ai pu
terii populare. Am cunoscut 
doar munca omenească, liberă 
pe tarlalele nesfîrșite ale coo
perativelor agricole de pro
ducție. N-am cunoscut asu
prirea, n-am cunoscut munca 
înrobitoare pe moșiile boieri
lor, n-am cunoscut și n-am 
simțit biciul vătafilor. Cunos- 
cînd aceste lucruri doar din

amintirile bătrînilor din sat 
mi se pare mai semnificativ 
ca oricînd dreptul la muncă 
asigurat și garantat de stat 
prin articolul 18 al proiectului 
de Constituție.

în sectoarele cooperativei 
noastre, pe cele aproape 2 000 
ha teren, e loc de muncă pen
tru toți cei ce doresc să mun
cească. în țara noastră însă, 
dreptul la muncă, nu înseam
nă numai un loc de muncă 
precis, ci un loc în care fie
care om își poate valorifica 
din plin aptitudinile sale. Lu
crarea științifică a pămîntului 
creează tinerilor din mediul 
sătesc posibilitatea de a-și va
lorifica cunoștințele lor. în ul
timă instanță, dreptul la 
muncă l-aș identifica cu 
dreptul la viață. Și pentru ca 
viața noastră pe ogoarele în
frățite să fie mai 
bogată, așa cum 
Directivele celui 
lea Congres al 
trebuie să 
mai bine 
rea cooperativelor agricole 
de producție, să apărăm ca pe 
lumina ochilor ceea ce 
dobîndit pînă acum.

bună, mai 
subliniază 

de-al IX- 
partidului, 

muncim
pentru înflori-

ENE AURICA 
cooperativa agricolă de pro

ducție din comuna Videle, 
regiunea București

DE LA MINISTERUL
Învățămîntului

în legatura cu concursul

de admitere în învățămîntul
superior, profesional și tehnic

1) în legătură cu concursul de 
admitere in învățămlntul superior 
pentru anul universitar 1965—-1966, 
Ministerul învățămîntului reamin
tește candidaților că pentru cursu
rile de zi și serale, concursul va 
începe în ziua de 2 septembrie 
1965, la toate facultățile.

înscrierea candidaților se va fa
ce la secretariatele facultăților în
tre 10 și 31 august inclusiv. Can- 
didații reușiți Ia examenul de ma
turitate în sesiunea august 1965 
se vor putea înscrie la concursul

de admitere și în ziua de 1 sep
tembrie.

La InvStămîntul superior ISră 
frecventă, concursul va începe In 
ziua de 26 august 1965. înscrierea 
candidaților se va face între 1 
și 22 august inclusiv.

Condițiile 
de concurs, 
lor și lista 
organizează
tere sînt publicate în broșura „Ad
miterea în învățămîntnl superior", 
ediția 1965. Lămuriri suplimentare

de admitere, probele 
programele discipline- 
facultăților la care se 
concursurile de admi-
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O Cea de-a patra partidă a me
ciului de șah dintre marii maeștri 
Mihail Tal și Bengt Larsen s-a 
terminat remiză la mutarea 75, 
după ce la întrerupere Larsen a- 
vea avantaj pozițional. Scorul este 
de 2—2. In partida a 5-a, Larsen 
va juca cu piesele albe.

• Peste două săptămîni pe apele 
lacului Snagov vor începe între
cerile uneia dintre cele mai mari 
competiții sportive pe care țara 
noastră o găzduiește în acest an 
— campionatele europene de caiac- 
canoe.

Aflate la a 8j-a ediție campiona
tele din acest an vor reuni la 
startul lor sportivi din 17 țări: 
Cehoslovacia, Ungaria, Olanda, 
Polonia, Franța, Danemarca, 
U.R.S.S., R. D. Germană, R. F. 
Germană, Suedia, Iugoslavia, Ita
lia, Luxemburg, Bulgaria, Austria, 
Belgia și România. în afară de 
concurs vor participa și canotori 
din Japonia.

în programul „europenelor” fi
gurează 9 probe de caiac, 3 de 
canoe și 3 probe rezervate fetelor. 
Paralel cu „europenele" seniorilor

se vor disputa și întrecerile „Crt- 
teriului european" al juniorilor.

e Fotbaliștii de la Torpedo Mos
cova sînt cîștigătorii turului cam
pionatului unional de fotbal. Ei 
au întrecut în ultimul meci echipa 
S.K.A. Rostov pe Don cu scorul 
de 2—0.

în clasament Torpedo totalizea-

PE SCURT
ză 26 puncte din 16 meciuri și este 
urmată de Dinamo Kiev cu 24 
puncte, Ț.S.K.A. Moscova — 21
puncte.

e La sfîrșitul lunii august se va 
desfășura Cupa Europei la atletism 
la care vor participa și selecționa
tele R. P. Române.

în zilele de 21 și 22 august la 
Zagreb se va desfășura semifinala 
masculină care va reuni formațiile 
Angliei, R. D. Germane, Iugosla
viei, Olandei, Suediei și României.

Stadionul ,,1 Mai" din Constanța 
va găzdui la 22 august semifinala

Vizita in R. P. Română 

a trimisului special al guvernului

Republicii
între 26 și 28 iulie a.c., am

basadorul Mohamed Kellou, 
trimis special al guvernului 
Republicii Algeriene Demo
cratice și Populare, a făcut o 
vizită în Republica Populară 
Română.

El a fost primit de către 
Gheorghe Apostol, membru al 
Prezidiului Permanent și 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului de Miniș
tri. A fost primit, de aseme
nea, de Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe.

în cursul convorbirilor, tri
misul algerian a informat, din 
însărcinarea guvernului său, 
despre schimbările interveni
te în Algeria.

Totodată, el a menționat 
hotărîrea guvernului R.A.D.P. 
de a promova în continuare o 
politică antiimperîalistă și an
ticolonialistă, de a sprijini 
mișcările de eliberare națio
nală, de a dezvolta relațiile 
cu toate statele și a milita

consecvent pentru apărarea 
păcii.

Scoțînd în evidență impor
tanța prieteniei și colaborării 
dintre cele două țări, ambasa
dorul M. Kellou a exprimat 
dorința guvernului algerian 
de a dezvolta în continuare 
relațiile dintre Republica Al
geriană Democratică și Popu
lară și Republica Populară 
Română.

în răspunsul dat trimisului 
algerian s-a arătat că R. P. 
Română promovează o politi
că de dezvoltare multilaterală 
a relațiilor cu toate țările pe 
baza respectării suveranității 
naționale și a neamestecului 
în treburile interne ale altor 
state.

Subliniindu-se sentimentele 
de prietenie pe care poporul 
român le nutrește față de po
porul algerian, s-a afirmat 
totodată dorința guvernului 
român de a acționa și în vii
tor pentru lărgirea continuă a 
relațiilor de colaborare dintre 
România și Algeria.

mereu

Uzina „Electromotor" Timișoara. Tinărul Ștefan Dura din secția 
10 motor se consultă cu maistrul său Ioan Lacsko inaintea 
fiecărei comenzi pe care o primește. Îndrumările maistrului îl 
ajută să obțină in fiecare lună numai produse de bună calitate

Plecarea unor delegații ale partid Ur 

comuniste și muncitorești care au participat

Delegatul Partidului Comu
nist din Marea Britanie, Ja- 
mes Reid, membru al Comite
tului Politic al P.C. din Marea 
Britanie, a părăsit joi dimi
neața Capitala.

Joi dimineața a părăsit Ca
pitala delegația Partidului Co
munist Portughez, în frunte cu 
Manuel Rodrigues da Silva, 
membru al Secretariatului C.C. 
al P.C. Portughez.

Delegația Partidului
Delegația Partidului Comu

nist din Irak, în frunte cu 
Naji Mahawi, membru al C.C. 
al P.C. din Irak, a părăsit 
Capitala.

La plecare, membrii dele-

La plecare a fost condus de 
tovarășii Vasîle Patilineț, Ion 
Pas, Gheorghe Petrescu, Ște
fan Bîrlea, Ion Teoreanu, de 
activiști de partid.

(Agerpres)

Comunist Portughez
La plecare, delegația a fost 

condusă de tovarășii Janos 
Fazekaș, Cornel Onescu, Val- 
ter Roman, Petru Enache, de 
activiști de partid.

(Agerpres)

gației au fost conduși de tova
rășii Teodor Marinescu, Ion 
Pas, Dumitru Popescu, Valter 
Roman, de activiști de partid.

(Agerpres)

Preluati această inițiativă
(Urmare din pag. I)

se pot obține de la secretariatele 
facultăților.

2) în legătură cu concursul de 
admitere în învățămîntul profesio
nal și tehnic — sesiunea de toam
nă — Ministerul învățămîntului 
comunică următoarele :

— Pentru completarea locurilor 
din anul I al școlilor profesionale 
și școlilor tehnice de 4 ani (care 
primesc absolvenți ai școlii ge
nerale obligatorii), concursul de 
admitere se ține între 1—10 sep
tembrie 1965.

— Pentru școlile tehnice 
maiștri, concursul de admitere 
ține între 1—10 septembrie.

— Pentru școlile tehnice 
personal tehnic (care primesc ab
solvenți ai școlii medii de cultu
ră generală), concursul de admi
tere se tine între 24—30 septem
brie.

înscrierile se fac la școlile res
pective pînă în preziua concursu
lui de admitere.

La Cheile Argeșului

Foto .-N.STELORIAN
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EA A XX-A ANIVERSARE
V

A „APARARII PATRIEI“
V

S-au împlinit 20 de ani de 
la apariția primului număr al 
„Apărării patriei“, organ cen
tral al Ministerului Forțelor 
Armate ale R. P. Române.

Prin cele aproape 5 800 de 
numere apărute în acești ani, 
ziarul a adus o contribuție de 
seamă la educarea soldaților, 
subofițerilor și ofițerilor în 
spiritul dragostei nețărmurite 
față de patrie.

„Apărarea patriei“ a făcut 
cunoscută cu consecvență în 
rîndurile militarilor politica 
internă și externă a partidului 
și statului nostru ; în paginile 
gazetei au fost cu regularitate 
oglindite marile succese ob
ținute de 
Partidul 
în opera 
orînduirii 
a cultivat 
de luptă ale armatei noastre, 
a dezvoltat la militari înaltul 
sentiment al patriotismului 
socialist. A contribuit în a-

popor, condus de 
Comunist Român, 

de construire a 
socialiste. Ziarul 

tradițiile glorioase

celași timp la formarea și 
dezvoltarea la tinerii militari 
a unor 
turi de 
bărbăția, 
fermitatea în lupta pentru în
deplinirea tuturor misiunilor 
încredințate.

Folosind forme și metode 
publicistice variate, „Apăra
rea patriei“ a contribuit la 
mobilizarea ostașilor forțelor 
noastre armate, a 
lor militare, la o 
intensă pentru însușirea artei 
militare, le-a întărit hotărîrea 
de-a fi gata oricînd să apere 
cuceririle 
poporului

La a 
apariției 
„Scînteii tineretului' 
călduros colectivul redacțional 
și tehnic, colaboratorii și co
respondenții voluntari ai „A- 
părării patriei“, urîndu-le noi 
succese în muncă.
„SCÎNTEIA TINERETULUI“

asemenea trăsă- 
caracter cum sînt 

curajul, dîrzenia,

cadre- 
muncă

revoluționare ale 
nostru.
XX-a aniversare a 
ziarului, redacția 

“ felicită

cipală a sa să ajute tinerii 
pentru a aplica în număr cît 
mai mare inițiativa. Ce a fă
cut ? In adunările generale 
U.T.M. deschise, la care au 
participat toți tinerii de la 
secțiile mecanică II și prăjini- 
pompare, pe marginea re
feratelor au fost făcute o se
rie de propuneri ca : studie
rea pe larg — la cursurile de 
ridicare a calificării — a stan
dardelor îmbunătățite care in
dică gradele de netezime ale 
suprafețelor; aplicarea măsu
rii privind extinderea filetării 
prin rulare (care elimină con
centrarea tensiunilor la capă
tul filetului); înzestrarea for
jei de la prăjini-pompare 
cu relee de temperatură; îm
bunătățirea sistemului de con
trol prin repartizarea judici
oasă a controlorilor în cele 
trei schimburi etc. Conduce
rea a aplicat toate aceste pro
puneri.

Birourile organizațiilor de 
bază U.T.M. au întreprins apoi 
o acțiune cu caracter perma
nent : întreținerea mașinilor, 
pentru evitarea vibrațiilor, a- 
baterilor de la paralelism, 
pentru înlăturarea opririlor 
accidentale. Prin exemplul lor, 
Ion Brătoiu — secretarul or
ganizației de bază U.T.M. de 
la finisaj, I. Botis, L. Pus- 
chină, Florin Șandru, Ion 
Badea și însuși Constantin 
Brici (căruia îi sînt returnate 
acum de la control de 3—6 ori 
mai puține piese decît în pri
mul trimestru), au antrenat în 
această acțiune pe toți tine
rii din atelierul finisaj și din 
secția tije pompare.

Mai mult, în lunile mai și 
iunie, rezultatele obținute au 
arătat că în secțiile mecanică 
II — finisaj și tije-pompare i- 
nițiativa „Fiecare produs — 
superior etalonului“ și-a con
firmat valoarea. O valoare pe 
care o dovedeau și scrisorile 
sosite de la beneficiari. Schela 
Boldești comunică : „Nici o 
rupere de tijă de la începutul 
anului la sondele nr. 313 și 
nr. 16 față de 20 de ruperi 
și, respectiv 23 de ruperi în 
zece luni din anul trecut. La 
sonda 365 — Tîrgoviște o ru
pere de tijă nouă în 3 luni,

în
Și 

Iar 
ad- 
re-

față de 15 ruperi de tije 
cele 6 luni anterioare, 
exemplele pot continua, 
maistrul Mircea Oprea, 
junctul șefului grupei de
cepție a M.I.P.C., ne-a decla
rat că „de la aplicarea iniția
tivei nu s-a primit nici o re- 
clamație din partea secțiilor 
de extracție din țară, iar res
pingerile din partea grupei de 
recepție s-au redus la 1 apri
lie și 27 iulie la mai mult de 
jumătate".

Angajamentul luat în cin
stea Congresului partidului de 
a produce peste prevederile 
planului 600 de prăjini pen
tru pompare, a fost depășit — 
datorită reducerii numărului 
de respingeri — cu 523 de 
bucăți, economiile suplimen
tare la prețul de cost întrecînd 
angajamentul luat cu 120 000 
lei. în primul semestru, dura
ta de funcționare a pompelor 
de adîncime a crescut cu 30 
la sută în comparație cu anul 
trecut, iar ruperea prăjinilor 
s-a redus cu peste 80 la sută.

Inițiativa și-a arătat roade
le și, în această lună, comite
tul U.T.M. a analizat împreu
nă cu tinerii specialiști din u- 
zină propunerile făcute în a- 
dunările generale U.T.M. pen
tru extinderea inițiativei în 
toate secțiile uzinei.

„Ne-am gîndit că ar fi bine 
să fie extinsă și la prelucrarea 
cămășilor de cilindri din fon
tă, precum și la vulcanizare, 
sectoare de producție de serie 
mare — ne spunea tovarășul 
Gheorghe Baciu, secretarul 
Comitetului U.T.M. de Ia Uzi
na mecanică din Cîmpina 
vom face această propunere co
mitetului de partid, chiar la 
sfîrșitul lunii iulie, cînd se va 
analiza contribuția tinerilor 
din uzină la îmbunătățirea 
calității produselor“.

Subscriem acestor propuneri, 
în care se concretizează de fapt 
preocuparea permanentă a 
organizației U.T.M. de aici 
pentru creșterea contribuției 
tinerilor la ridicarea nivelului 
calitativ al utilajului necesar 
industriei petroliere, recoman- 
dînd și altor organizații U.T.M. 
din fabrici și uzine să studie
ze și să aplice această iniția
tivă.

CINEMATOGRAFE
ROMULUS ȘI REMUS: Patria 

(11.86.25), orele: 9 — 11,30 — 14
— 16,30 — 19 — 21,30; stadionul
Dinamo (11.03.72), ora 20,15; Ex
poziția realizărilor economiei na
ționale, ora 20,15; București 
(15.61.54), orele 8,45 — 11,15 — 
13,45 — 16,15 — 18,45 — 21,15; 
Excelsior (18.10.88), orele 8,45 — 
11,15 — 13,45 — 16,15 — 18,45 — 
21,15; DOMNUL: Republica
(11.03.72), orele 9 — 11,15 — 13,45
— 16,15 — 18,45 — 21,15; Grivita 
(17.08.58), orele 10 — 12 — 14,15
— 16,30 — 18,45 — 21; Progresul- 
grădină (15.61.54), ora 20,15; 
DAȚI-MI CONDICA DE RECLA
MACI: Luceafărul (15.87.67), orele
9.30 — 11,45 — 14 — 16,15 —
18.30 — 20,45; Feroviar (16.22.73), 
orele 9,30 — 11,30 — 13,45 — 16
— 18,15 — 20,30; Melodia (12.06.88) 
orele 9,45 — 12 — 14,15 — 16,30
— 18,45 — 21; DOMNIȘOARA
BARBA ALBASTRĂ: Carpati
(13.92.72), orele 10 — 12 — 14 —

16 — 18,15 — 20,30; DECORAȚII 
PENTRU COPIII MINUNE: Capitol 
(16.29.17), orele 9 — 11,15 —
13.30 — 16 — 18,30 — 21; Capitol- 
grădină, ora 20,15; LALEAUA 
NEAGRĂ: Festival (15. 63.84), ore
le 8,45 — 11,15 — 13,45 — 16,15
— 18,45 — 21,15; Festival-grădină, 
ora 20,30: BRĂȚARA DE GRANA- 
TE: Victoria (16.28.79), orele 10 — 
12 — 16,15 — 18,30 — 20,45; Bu- 
cegi (17.05.47), orele 10 — 12,15
— 14,30 — 16,45 — 19; Doina- 
grădină, ora 20,15; Bucegi-grădină, 
20,30; ZIDUL ÎNALT: Central 
(14.12.24), orele 10,30 — 12,30 —
14.30 — 16,30 — 18,30 — 20,30; 
Dacia (16.26.10), orele 9,45 — 14 
în continuare 16,15 — 18,30 — 
20,45; AMERICA, AMERICA: Lu
mina (16.23.35), orele 9,45 — 13,15
— 16.45 — 20,15; ASTA-I TOT CE 
S-A ÎNTÎMPLAT: Union (13.49.04) 
orele 15,30 — 18 — 20,30; PRO
GRAM PENTRU COPII, ora 10 si 
NUNTA CU PERIPEȚII, orele 11,30

— 13,45 — 16 — 18,15 — 20,30: 
Doina (16.35.38); FILME DOCU
MENTARE: Timpuri Noi (15.61.10), 
orele 10 — 21 în continuare; DE 
DOI . .................  - '
(17.55.46). orele 
20,30; Moșilor
15,30 — 18; Moșilor-grădină, ora 
20,30; NU TE ATINGE DE FE
RICIRE: Cultural (16.25.39), orele 
16 — 18,15 — 20,30; OLIVER
TWIST: înfrățirea intre popoare
(17.31.64), orele 10,30 - 15,45 — 
18 — 20,15; SĂRITURA ÎN ÎNTU
NERIC: Buzești (15.62.79), orele
15.15 — 17,45; BuZești-grădină, ora
20.15 ; CRONICA UNEI ~ 
Crîngași
18.15 - 
orele 16 
grădină, 
Unirea (17.10.21), 
18,15;

BANI VIOLETE: Giulești
16 — 18,15 — 

(12.52.93), orele

CRIME : 
(17.38.81), orele 16 — 
20,30 ; Vitan (21.38.82), 
— 18 — 20 ; Vitan-
ora 20,30 ; HANKA : 

orftle 16 —
___ Unirea-grădină, ora 20,30; 
UN LUCRU FĂCUT LA TIMP : To- 
mis (21.49.46), orele 8,45 —11,15 — 
13,30 — 16 — 18,30 — 211 Floreas-

ca (12.28.30), orele 10,30 — 13 — 
15,30 — 18 — 20,30; Tomis-grădină, 
ora 20,30; CUM SE REUȘEȘTE ÎN 
DRAGOSTE: Flacăra (21.35.40), o- 
rele 16 — 18,15 — 20,30; Modern 
(23.71.01), orele 9,45 — 12 — 
14,15 — 16,30 — 18,45 — 21; CASA 
RICORDI: Miorița (14.27.14), orele 
10 — 12,30 — 15 — 17,45 — 20,30; 
ANIMALELE: Munca (21.50.97), o- 
rele 16 — 18,15 — 20,30; RACHE
TELE NU TREBUIE SĂ DECOLEZE: 
Popular (35.15.17), orele 16 — 18,15 
— 20,30; CRONICA UNUI BU- 

Arta (21.31.86), orele 16 — 
20; Arta-grădlnă, ora 20,30; 

Cosmos (35.19.15), 
PROCB- 
Viitorul
— 18

Colocviul

internațional

„România

turistica"

feminină la care vor participa e- 
chipele Austriei, R. F. Germane, 
Norvegiei, U.R.S.S. și României. 
Echipele clasate pe primele două 
locuri vor obține calificarea pentru 
finala competiției ce va avea loc 
la 19 septembrie la Stuttgart.

• La Budapesta a avut loc o 
conferință de presă a Comitetului 
de organizare a Jocurilor Mondi
ale universitare de vară care se 
vor desfășura aici între 20 și 29 
august.

Pînă în prezent au confirmat 
participarea peste 2 700 de sportivi 
din 41 de țări. Printre participan- 
ții la aceste tradiționale întreceri 
se află numeroși campioni olim
pici și recordmani mondiali, spor
tivi fruntași ca Valeri Brumei, 
surorile Irina și Tamara Press 
(U.R.S.S.), Bob Schul (S.U.A.), îno
tătorii Saari și Robie (S.U.A.), Ba- 
banina (U.R.S.S.). In turneul de 
tenis care a suscitat totdeauna un 
mare interes, numărul participan- 
tilor este de 89 la bărbați și 43 la 
femei. La competiția masculină de 
volei vor lua parte 24 de echipe,

(Agerpres)

Campionatul mondial 
universitar de șah 

Ultima rundă a preliminariilor

FON:
18 —
SPRE 
orele 
SUL
(11.48.03),
— 20,30 ; FERNAND COW-BOY : 
Colentina r
19 — 21; 
20,30; :
BLOOD:
9.45 — 12 — 14,15
18.45 — 21; JUNGLA TRAGICA: 
Rahova (23.91.00), orele 16 — 18,15; 
Rahova-grădină, ora 20,30; SCA- 
RAMOUCHE: Progresul (23.94.10), 
orele 15 — 17 — 19 — 21.

CULMI :
16 — 18 — 20 : 

MAIMUȚELOR : 
orele 15,30

(35.07.09), orele 15 - 17 
Colentlna-grădină, ora 

FIUL CĂPITANULUI 
Volga (11.91.26), orele 

16,30 —

Televiziune

Ieri s-a disputat ultima rundă a prelimina
riilor campionatului mondial studențesc de 
șah pe echipe care se desfășoară la Sinaia. 
Echipa țării noastre a întîlnit în cadrul gru
pei a IlI-a formația Danemarcei și scorul 
este favorabil șahiștilor români cu 2,5—0,5, o 
partidă fiind întreruptă. Iată celelalte rezul
tate înregistrate în ultima rundă : Grupa I : 
R.D. Germană — Suedia 3—0 (1) ; Cehoslo
vacia — Finlanda 3,5—0,5, Grupa II: Bulga
ria — Belgia 4—0 ; Anglia — Olanda 2,5— 
1,5 ; U.R.S.S. — Cuba 3—0 (1). Grupa III : 
Ungaria — Scoția 3—0 (1) ; Tunisia — Aus
tria 0,5—0,5 (3).

în urma acestor rezultate, pentru turneul

final s-au calificat următoarele formații: din 
grupa I Cehoslovacia (12 puncte), R.D. Ger
mană (10 puncte și o partidă întreruptă), Iz- 
rael (7,5 puncte). Din grupa a Il-a, U.R.S.S. 
15,5 puncte și o partidă întreruptă), Anglia 
(15 puncte), Olanda (12 puncte). Din grupa a 
IlI-a, România (16 puncte și o partidă între
ruptă), Danemarca (14 puncte și o partidă în
treruptă), iar a treia echipă va fi decisă după 
desfășurarea partidelor întrerupte, lupta 
dîndu-se între formațiile Ungariei și Austriei.

Astăzi dimineață se vor relua partidele în
trerupte, urmînd ca după-amiază Să se joa
ce prima rundă din turneul final.

(Agerpres)

VINERI 30 IULIE
19,00 Jurnalul televiziunii. 

19,20 Pentru copii : Cum în
vățăm să înotăm. 20,00 Săp- 
tămîna. 21,00 Avanpremieră. 
21,10 Emisiune de artă plasti
că. 21,35 Muzică pentru toți, 
în încheiere : Jurnalul televi
ziunii (II). Buletin meteorolo
gic.

S1MBĂTĂ 31 IULIE
16,00 întîlnire de atletism: 

U.R.S.S. — S.U.A. Transmisi
une de la Moscova. 19,00 Jur
nalul televiziunii. 19,20 Pentru 
pionieri și școlari: „Cireșarii“ 
de Constantin Chiriță, „Enig
ma din peștera neagră“ (III) — 
Cuvîntul uitat. 20,00 Tele-en- 
ciclopedie. 20,50 „Drumuri spre 
viitor“. Reportaj filmat (III). 
21,05 Filmul documentar: „Ol
tenii din Oltenia“. 21,20 Re
trospectivă umoristică. Emisi
unea a IX-a cu... H. Nicolaide. 
22,00 „Vacanță pe litoral“. în 
încheiere: Jurnalul televiziu
nii (II). Buletin meteorologic.

între 1 și 3 august va avea loc 
Ia Poiana Brașov Colocviul inter
național „România turistică", orga
nizat de Uniunea Ziariștilor din 
R. P. Română în colaborare cu 
Oficiul Național de Turism „Car- 
pați", sub egida Federației Interna
ționale a Ziariștilor și Scriitorilor 
specializați în 
(F.I.J.E.T.), 
vernamentală 
U.N.E.S.C.O.

La lucrările 
nunțat participarea scriitori, zia
riști, oameni de știință și cultură, 
din numeroase țări, printre care 
Belgia, Bulgaria, Cehoslovacia, Da
nemarca, Elveția, Franța, R. D. 
Germană, Grecia, Olanda, Portu
galia, Spania. Vor fi, de asemenea, 
prezenți Jose Ignacio de Arrillaga, 
președinte al F.I.J.E.T. și Jacgues 
Billiet, secretar general.

Pe agenda de lucru a colocviu
lui figurează referate despre fru
musețile naturale și monumentele 
istorice ale țării noastre, despre 
turismul internațional în România, 
precum și excursii documentare în 
importante regiuni turistice, ca 
Brașov, Bacău, Suceava și Dobro- 
gea.

domeniul turismului 
organizație negu- 

recunoScută de

colocviului și-au a-

(Agerpres)

Informație
Delegata Partidului Comunist 

din Chile, Virginia Gonzales, 
care a participat la lucrările 
Congresului al IX-lea al P.C.R., 
a făcut joi o vizită la 
șantierul Hidrocentralei „Ghe
orghe Gheorghiu-Dej" de pe 
Argeș. în aceeași zi, delegația 
Partidului Comunist din Colum
bia, în frunte cu Hernando Hur
tado. a vizitat complexul pe
trochimic de la Brazi.

(Agerpres)
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Politica agresiunii
din greșeala a-

In Camera Comunelor

Bombardament

PAKISTAN — Aspect de 
la o acțiune de protest ce 
a avut loc Ia Caraci îm
potriva hotăririi S.U.A. de 
a anula ajutorul promis 
Pakistanului. Prin această 
măsură S.U.A. încearcă 
sd determine schimbarea 
cursului politicii externe 

a Pakistanului

economice a guvernului laburist
Un milion 

de greviști
de 28 iulie adin seara zilei 

au avut Ioc dezbateri aprinse
In cadrul ședinței 

Camerei Comunelor 
pe marginea problemelor ridicate de creșterea cos
tului vieții în țară în timpul guvernării partidului 
laburist.

Ain
ROMA 29 (Agerpres). — La 

chemarea Uniunilor 
peste un milion de 
italieni din industria 
trucții au încetat joi lucrul pen
tru 24 de ore.

După cum subliniază agenția 
Associated Press încetarea lu
crului celor peste un milion 
de muncitori italieni are drept 
scop să atragă atenția autori
tăților în legătură cu dificultă
țile din industria de construc
ții care s-au tradus în ultima 
vreme prin restrîngerea pro
ducției și apariția șomajului. 
Numai la Roma, arată agenția 
citată, au fost înregistrați apro
ximativ 20 000 de șomeri în 
industria de construcții.

sindicale 
muncitori 
de cons

Purtătorul de cuvînt al Parti
dului conservator în problemele 
asigurării sociale, K. Joseph, a 
afirmat în intervenția sa că 
„nici Partidul conservator nu a 
reușit să obțină succese în do
meniul stabilizării prețurilor, 
astfel că în cei 13 ani cît s-a a- 
flat la guvemămînt prețurile au 
crescut cu circa 3 la sută pe an", 
în același timp, el a arătat însă 
că în timpul guvernării laburiș
tilor costul vieții a crescut în me
die cu 4,4 la sută, amintind tot
odată că acesta și-a încălcat pro
misiunile făcute în timpul cam
paniei electorale de a crea o si
tuație stabilă și sigură pentru a 
stăvili creșterea costului vieții. 
Subliniind că prețurile au cres
cut la aproape toate mărfurile 
de consum și la toate genurile 
de servicii publice, vorbitorul a 
apreciat că costul vieții în țară 
va crește în viitor cu 7 procente 
pe an și că la „orizont nu exis
tă nici un semn de înseninare".

Răspunzînd în numele guver
nului, ministrul comerțului, Dou- 
glas Jay, s-a străduit să justi
fice politica guvernului în dome
niul eaonomiei, mai ales majora
rea impozitelor la o serie de măr
furi.

După încheierea dezbaterilor 
conservatorii au prezentat o mo
țiune de neîncredere în guvern, 
care condamnă politica econo
mică a laburiștilor. împotriva 
moțiunii au votat 298 de depu
tați, iar pentru — 295, astfel în
cît moțiunea a fost respinsă.

Agențiile de presă infor
mează că joi dimineața au a- 
vut loc noi ciocniri între for
țele patriotice sud-vietnameze 
pe de o parte și trupele gu
vernamentale și cele ameri
cane pe de altă parte în pro
vincia Chuang Thien din del
ta fluviului Mecong, la aproxi
mativ 160 km sud-vest de Sai- 
gon. O altă confruntare de 
forțe a avut loc la aproxima
tiv 100 km de baza militară 
americană de la Da Nang.

Un avion, despre care nu 
s-a stabilit exact dacă este a- 
merican sau sud-vietnamez, a 
bombardat joi „din greșeală“ 
o mînăstire budistă situată la 
aproximativ 65 km sud-vest 
de Saigon. Au fost omorîți și 
răniți 12 călugări. Potrivit a- 
genției U.P.I., credincioșii, 
bărbați și femei, care se aflau 
în grădina mînăstirii, au de
clarat că din avion s-a tras 
asupra lor cu mitraliere.

★
Agențiile de presă anunță că 

3 700 de membri ai primei bri
găzi din divizia 101 de parașu- 
tiști americani au debarcat joi 
după-amiază în apropiere de 
Cam Ranh, la 300 km nord-est 
de Saigon. Operațiile de de
barcare, scrie France Presse, 
au început în dimineața de joi 
printr-o intensă 
artilerie, urmată 
ția aparatelor 
elicopterelor de

pregătire de 
de interven- 
B-52, 
luptă.

istemul a fost păstrat. Anun- 
țînd trimiterea de noi trupe în 
Vietnamul de sud și prezentînd 
perspectiva unei amplificări 
nedisimulate- a agresiunii
mericane în această țară, la 
Casa Albă s-a vorbit și despre 
noi instrucțiuni date ambasa
dorului american la O.N.U. 

pentru a se găsi o cale „de instaurare a pă
cii în Vietnam". Simultaneitatea unor ase
menea acțiuni nu este proprie doar de dată 
recentă diplomației americane. Ea reflectă 
preocuparea liderilor de la Washington de 
a atenua impresia de oprobiu pe care ac
țiunile militare agresive ale S.U.A. în Viet
nam le provoacă pe planul opiniei publice 
internaționale.

Dacă într-adevăr președintele Johnson nu 
i-a desmințit pe observatorii care prevesteau 
aproape punct cu punct lista hotărîrilor a- 
nunțate, totuși există un element nou și des
tul de important în conferința de presă de 
miercuri. Este vorba despre recunoașterea 
de această dată oficială a intențiilor de a 
considera războiul din Vietnam ca un e- 
ventual război de tip coreean. Discuțiile des
pre așa-zisa „coreenizare" a conflictului din 
Vietnam durează de mai multă vreme în 
cercurile „specialiștilor“ în problemele viet
nameze. Dar una este o polemică în pre
să și alta înseamnă o declarație că „poporul 
american trebuie să înțeleagă că nu este 
posibilă o soluție rapidă". Corespondentul 
Agenției Associated Press, care relata 
conferința de presă, adăuga după această 
declarație : „Președintele nu a făcut nici o 
apreciere asupra numărului de luni sau de 
ani pe care le-ar putea necesita soluționa
rea situației din Vietnam".

în aceeași direcție acționează și unele din 
măsurile luate, cum ar fi dublarea înrolări
lor lunare, ceea ce presupune eșalonarea pe 
termen lung a efortului militar american, 
solicitarea de noi credite Congresului, pe 
care o va face McNamara...

Oricum s-ar încerca să se înfățișeze lucru
rile, politica S.U.A. în Vietnam a dus Wa-

Tiparului i s-a în
credințat, de-a lun
gul timpului, o vastă 
literatură ai cărei au
tori încercau să codi
fice comportarea u- 
rriană. Erau, în gene
ral, sfaturi date indi
vidului — de la ex
trem de banalul cod 
al manierelor elegan
te și pînă la codul 
alpinistului reumatic. 
Cu timpul sfera s-a 
lărgit, autorii de „co
duri“ s-au înmulțit 
îngrijorător, iar pro
porțiile tipăriturilor 
de acest gen au de
venit inimaginabile. 
Sfaturile intime 
cam demodat, 
apărut creatorii 
noi „coduri“, 
din acestea și-a
nalat existența și în 
rafturile librăriilor 
din Canada. Titlul 
pretinzînd a purta pe
cetea originalității se 
înfățișa promițător: 
„Codul comportării 
continentale“. Semna
tari — un nord-ame- 
rican și un canadian. 
Canada și S.U.A. 
fiind situate pe ace
lași continent s-ar 
părea că proaspătul 
„cod“ este destinat 
locuitorilor celor două 
țări. Maniera ar fi 
putut să fie socotită

s-au 
Au 

unor 
Unul 
sem-

deosebită în raport cu 
procedeele clasice. Un 
soi de manual pentru 
uz colectiv, studiabil 
din Texas pînă în 
Labrador. Numai că 
—• atenție! — „co
dul“ are în realitate 
un singur destinatar: 
guvernul canadian. 
Pe scurt, miniștrilor 
de la Ottawa li se 
adresează îndemnul 
de a se comporta 
„continental“, mai c-

„Cod R. P. UNGARA — Un nou cartier de locuințe in orașul Miskolc.

„Christian Science 
Monitor" — a reușit 
să irite opinia publi
că din Canada, ex
trem de sensibilă la 
afronturile periodice 
pe care le primește 
din partea Washing
tonului. Premierul 
canadian, Lester Pear
son, deși menajează 
cu precauție politica 
S.U.A., s-a văzut ne
voit să rostească o 
frază mai tăioasă :

maniere
xact de a ține seama 
de interesele marelui 
vecin — S.U.A., „de 
sarcina de conduce
re“ pe care Washing
tonul o are în lume. 
Sfatul nu se pierde 
în labirintul unor a- 
firmații vagi. Autorii 
au explicat cu preci
zie gîndurile lor: 
„guvernul canadian 
ar trebui să evite di
sensiuni publice cu 
politica americană în 
problemele critice".

„Codul“ —constata

„Guvernul canadian 
nu poate renunța la 
dreptul său de a-și 
exprima părerea 
de a lua hotărîri 
vastul domeniu al 
lațiilor externe“.

Dacă ne gîndim 
bine, autorii „Codu
lui comportării con
tinentale“ s-au dove
dit lipsiți de o cerin
ță elementară: aceea 
de a ști să se com
porte... continental.

ci 
în 

re

M. RAMURĂ

Intr-o cuvîntare rostită la Calals, ministrul fran
cez al Informațiilor, Peyrefitte ținea să sublinieze 
existența posibilităților „de extindere a unor acor
duri franco-britanice în probleme specifice de in
teres comun". O mare parte a presei franceze încli
nă să vadă în respectiva declarație o aluzie Ia po
sibilitatea unei apropieri mal semnificative între 
Paris și Londra.

A
vansurile Parisului 
nu jspt fi, desigur, 
izolate de contextul 
actualei crize a 
Pieței comune. Cri
za aceasta generea
ză un joc diploma
tic deosebit de in- 
’ cîlcit; nu poate 
fi exclusă încercarea Franței de a 

exercita presiuni asupra partene
rilor din C.E.E. printr-o „încăl
zire“ a relațiilor cu Anglia. Evi
dent, Parisul are actualpiente un 
foarte puternic interes să stopeze 
orice apropiere între Londra, 
Bonn și Roma și mai ales între 
Londra și Bonn. Tendințele spre 
îmbunătățirea relațiilor franco- 
britanice trebuiesc privite, însă, 
atît prin prizma acestor factori 
conjucturali cît și în ansamblul 
ciocnirilor de interese interocci- 
dentale. Jocul alianțelor între 
principalele puteri occidentale 
este, în esență, un aspect, o re
flectare a luptei pentru hege
monie.

„Pentru a-și asigura sprijinul 
unui nou aliat — opinîază coti
dianul francez L’AURORE -— 
generalul de Gaulle a făcut acum 
avansuri Londrei. Excluzînd în 
urmă cu doi ani Anglia din Piața 
comună, generalul de Gaulle a 
sperat să ia conducerea unei Eu
rope politice, bazîndu-se pe o axă 
Paris—Bonn. In fața pericolului

predominanței (vest) germane, el 
trebuie să schimbe direcția“. 
Mai explicit, „LE MONDE“ re
levă : „Președintele francez se o- 
pune oricărei organizări suprana
tionale pe care Bonnul o dorește 
ca o formulă de afirmare a pu
terii sale economice superioare,

NOUL GUVERN

ECUADORIAN

QUITO 29 (Agerpres). — 
Junta militară ecuadoriană a 
numit miercuri un nou guvern 
alcătuit din opt civili și un 
militar, punînd astfel capăt 
crizei guvernamentale declan
șate în urmă cu 12 zile, ca 
urmare a demisiei colective a 
cabinetului de miniștri. Din 
vechiul guvern au fost men
ținuți numai doi miniștri, în 
postul de ministru al afaceri
lor externe fiind numit actua
lul ambasador al Ecuadorului 
în Argentina, Wilson Cordoba.

mai frecvent peste Canalul Mi
necii“.

Dacă dunga de apă ce separă 
cele două țări este îngustă, di
vergențele și ciocnirile de intere
se franco-britanice sînt adînci. 
„Parisul și Londra — remarcă în 
acest sens DAILY TELEGRAPH 
— nu-și fac iluzii în ce privește 
profunzimea neînțelegerilor ce le 
despart. Ele par însă tentate, cel 
puțin pentru moment, să nu 
accentueze divergențele funda
mentale“. Divergențele funda
mentale la care se referă coti
dianul britanic ating o sferă lar
gă de probleme, începînd cu 
alianța atlantică și atitudinea

In Comitetul Economic si Social O. N. U.

COMITETUL DE COORDONA
RE al 
Social 
mi tate 
feritor 
nicii în 
mice și 
autoare 
de alte 
C.E.S.,
Canada, S.U.A., Franța, Ghana, In
dia, Iran, Pakistan, Anglia, Ceho
slovacia și U.R.S.S.

Consiliului Economic și 
O.N.U. a adoptat în unani- 
un proiect de rezoluție re
ia aplicarea științei și teh- 

folosul dezvoltării econo- 
sociale. România este co- 
a acestei rezoluții, alături 

17 state membre ale 
printre care: Argentina,

Prin prisma Parisului, condiția 
inevitabilă și absolută a unei aso
cieri britanice la așa-numita co
munitate vest-europeană este 
„îndreptarea Londrei pe un fă
gaș care s-o îndepărteze de 
Washington“ (FRANCE PRESE). 
Anglia trebuie să-și piardă atît 
din punct de vedere politic cît 
și din punct de vedere economic 
caracterul de „cal troian“ prin 
care s-ar putea infiltra și ampli
fica influența Americii în Euro
pa. „Parisul speră — sublinia zi
lele trecute oficiosul LA NATION 
— că diplomația britanică își va 
da seama că influența ei asupra 
Washingtonului a fost supraapre-

Priviri peste Canalul Minerii
formulă care ar priva Franța de 
statutul de mare putere întărit de 
posesiunea armei nucleare. Pentru 
a sparge cercul de izolare în care 
riscă să se găsească, generalul 
de Gaulle ar putea dori să des
chidă ușa Marii Britanii a cărei 
linie politică actuală în problema 
formulei supra-statale îi pare a- 
propiată de propria lui politică“. 
La rîndul său „COMBAT" con
stată : „La ultima sa conferință 
de presă, generalul de Gaulle a 
lăsat să se întrevadă un interes 
masiv față de creșterea forței e- 
conomice și militare a Germaniei 
occidentale. Această preocupare 
l-ar putea determina să privească

față de S.U.A. și terminînd cu 
poziția față de situația din Viet
namul de sud și Republica Do
minicană. Atît Parisul cît și Lon
dra sînt însă, pare-se, interesate 
să înmulțească punctele de legă
tură. Londra încearcă prin a- 
ceasta să-și asigure o mai mare 
libertate de mișcare și să-și rea
firme influența în afacerile eu
ropene. Pentru Paris, apropierea 
de Anglia ca o contrapondere și 
o presiune la adresa creșterii in
fluenței vest-germane, face parte 
din planul de perspectivă privind 
crearea unei comunități europene 
care să nu depindă de S.U.A. și 
în cadrul căreia Franța să aibă o 
influență determinantă.

ciată. Înhămată la portavionul a- 
merican, după părerea Franței, 
nava britanică nu participă decît 
într-o măsură neînsemnată Ia sta
bilirea direcției. Se creează im
presia că principala preocupare 
americană în relațiile cu Londra 
e aceea de a angaja in asemenea 
măsură cabinetul britanic, încît 
Anglia să nu fie tentată să a- 
dopte o poziție proprie și, 
special un acord mai strins 
Franța“.

Faptul că puternicul curent 
Anglia pentru apartenența la 
munitatea europeană e însoțit de 
recunoașterea din ce în ce mai 
clară a pericolelor concurenței 
tehnico-economice americane și a

in 
cu

din 
co-

alte 17 state
La discuții au participat repre

zentanții R.P. Române, S.U.A., 
Franței, U.R.S.S., Argentinei, Or
ganizației Mondiale a Sănătății, 
Organizației Meteorologice Mondi
ale, U.N.E.S.C.O. și F.Ă.O. Vorbi
torii au apreciat că prevederile 
rezoluției sînt de natură să dea 
un impuls mai puternic activității 
Comitetului Consultativ al O.N.U. 
pentru știință și tehnică, astfel în
cît toate țările să poată beneficia 
de cuceririle științei.

faptului că Commonwealthul nu 
îndreptățește speranțele economi
ce britanice a stîrnit la Paris un 
interes deosebit: „în presiunea 
exercitată de realitățile economice 
asupra politicii britanice — opi- 
niază PARIS JOUR — de Gaulle 
vede esența lucrurilor. El c 
convins că Anglia va fi silită 
să opteze pentru cartea europea
nă și să se încadreze într-un 
concert (vest) european în care 
vioara întîi ar fi Parisul“.

Privite din Londra mobilurile 
apropierii Angliei de Europa 
apar într-o lumină sensibil dife
rită. „Marea Britanie — observă 
TIMES — are obiectivele sale 
specifice pe continentul euro
pean“. Influentul cotidian brita
nic nu se grăbește să intre în a- 
mănunte. Fapt este că, în ceea 
ce o privește, Anglia ar fi inte
resată să intre într-o formă de 
uniune politică vest-europeană 
care, pe de o parte, să dea sa
tisfacție dorinței seculare de a 
juca un rol dominant pe conti
nent, iar, pe de altă parte, să-i 
permită să-și mențină controlul 
asupra Commonwealthului și a 
tot ce a mai rămas din imperiul 
britanic ca posesiuni coloniale și 
poziții.

în ultimă instanță, apare ca o 
realitate inexorabilă lupta pentru 
hegemonie. Manevrele și alianțe
le, grupele de presiune și con- 
trapresiune create în cancelariile 
diplomatice ale principalelor pu
teri occidentale se înscriu în a- 
ceastă luptă pentru hegemonie. 
Restul, cum ar fi spus Verlaine, 
este literatură.

EM. RUCÄR

shingtonul la o izolare și la un impas diplo
matic. Sprijinul simbolic dat de unele state 
cum ar fi Australia, Noua Zeelandă și Coreea 
de sud nu se poate identifica cu un real „spri
jin aliat“. Dealtminteri, chiar reacția la 
conferința de presă în unele țări occidentale 
se înscriu pe aceeași linie a unei rezerve 
sau chiar mai mult, a unei neliniști pentru 
evoluția posibilă a relațiilor internaționale, 
la Paris, Combat scrie despre „Efectul psi
hologic al bîtei pe care o agită Administra
ția, efect psihologic nu numai în lume dar 
chiar în Statele Unite, unde sînt tot mai 
mulți aceia care consideră că angrenajul 
războiului ar putea să scape într-o bună zi 
oricărui control“. Chiar și în Germania oc
cidentală unele ziare, cum ar fi Kölnische 
Rundschau exprimă temerile opiniei publice 
vorbind despre războiul „care ar putea dura 
încă mult timp".

Unele ziare din S.U.A. deși se străduiau 
să argumenteze necesitatea noilor acțiuni a- 
gresive ale guvernului american sînt silite 
să recunoască că ele vor avea consecințe se
rioase. Ziarul, New York Times“ consideră că 
măsurile anunțate de președintele Johnson 
au fost luate „în ciuda marilor dificultăți 
din prezent (ale S.U.A. — N.R.) și a uriașe
lor implicații de viitor". „Neu) York Herald 
Tribune“ își exprimă și el părerea că „noua 
angajare americană este serioasă".

In sfîrșit, ideile din conferința de presă au 
confirmat încă o dată puternicele presiuni 
ale dreptei americane. Declarațiile lui Dirk- 
sen și Gerald Ford — liderii republicani din 
Senat și Camera Reprezentanților •— privind 
sprijinul republican pentru politica Admi
nistrației au anticipat conferința de presă, 
demonstrînd chiar și scepticilor alinierea 
republicană extremistă totală la politica Sta
telor Unite în Vietnam.

Din surse americane se recunoaște, că an
gajarea tot mai accentuată a S.U.A. este în-

tr-un raport direct proporțional cu eșecul 
înregistrat de forțele guvernamentale sud- 
vietnameze. Associated Press scrie că ho- 
tărîrea unei participări directe la lupte a tru
pelor nord-americane a fost luată „deoarece 
armata sud-vietnameză a început să piardă 
terenul și nu a îndreptățit speranțele State
lor Unite“.

Lipsa de perspectivă a agresiunii între
prinsă de Statele Unite în Vietnam este re
liefată de influentul ziar englez „Times“ care 
într-un editorial intitulat „Război fără sfîr
șit“, scrie că declarația președintelui John
son „lasă multe de dorit acelora care aș
teaptă instaurarea unei păci grabnice în 
Vietnam". „Pe măsură ce crește numărul a- 
mericanilor în Vietnamul de sud — continuă 
ziarul — devine tot mai evident faptul că, 
în ciuda dezmințirilor președintelui, acorda
rea de sfaturi și sprijin pentru guvernul 
Vietnamului de sud a deschis calea pentru 
un război dus și condus, în primul rînd, do 
forțele americane".

Vineri Maxwell Taylor părăsește Saigo- 
nul. Cabot Lodge își va prelua postul de a- 
bia la începutul lunii august. El va pleca 
în Vietnamul 
tea elaborării unui nou program de sporire 
„substanțială" (după cum declara președin
tele Johnson) 
namul de sud. Deci caruselul continuă. Noua 
fază anunțată în politica americană de per
severare pe linia agresiunii împotriva po
porului vietnamez nu are nimic comun cu 
afirmațiile despre „voința de pace“ procla
mate adeseori la Washington. Asistăm la o 
nouă etapă extrem de primejdioasă a inter
venției S.U.A. în Vietnam. Viitorul, însă, 
nu promite nimic bun agresorilor...

de sud avìnd responsabilita-

a acțiunilor militare în Viet-

P. NICOARÄ

Numeroși parlamentari 
ai Uniunii de centru vor vota

împotriva lui Novas
Joi s-a întrunit la Atena grupul parlamentar al 

Partidului Uniunea de Centru pentru a-și defini pozi
ția în vederea dezbaterilor parlamentare de la 30 iu
lie privind programul guvernului Novas și votul de 
încredere cerut de acesta. La ședința grupului parla
mentar al Uniunii de Centru au fost prezențt numai 
126 de deputați, 25 de deputați ai acestui partid, re- 
prezentînd Grecia de nord, nu au putut părăsi Salo
nicul datorită „unor defecțiuni tehnice“ ivite în ulti
mul moment la cele două 
aducă la Atena.

avioane care trebuia să-i

Ir. ciuda acestui fapt, cei 25 
de deputați au trimis fostului 
premier Papandreu o telegramă 

rin care îl asigură de fidelitatea

La sfîrșitul dezbaterilor, parti- 
cipanții la ședință au semnat o 
moțiune prin care se angajează 
să voteze împotriva guvernului 
Novas.

Textul moțiunii a fost înaintat 
Biroului parlamentului, iar o 
copie a fost remisă regelui Con
stantin. Intre timp, la Atena re
gele, care s-a reîntors în capitală 
de la reședința sa de vară din 
Insula Corfu, continuă convor
birile cu oameni politici greci în 
legătură cu rezolvarea crizei gu
vernamentale. Observatorii apre
ciază că un loc de seamă în ca-

drul acestor întrevederi l-a ocu
pat problema formării unui nou 
guvern condus de Stefanopoulos 
fost vicepreședinte în guvernul 
Papandreu.

Joi seara, liderul partidului 
Uniunii de centru, Papandreu a 
dat publicității ia Atena un co
municat în care a făcut cunos
cut că deputății Uniunii de 
centru nu vor participa la dez
baterile care vor începe Ia 30 
iulie în Parlamentul grec pri
vind programul guvernului No- 
vas și cererea sa de a i se a- 
corda investitura. în comunicat 
se subliniază că deputății aces
tui partid se vor prezenta 
sala Parlamentului 
momentul cînd 
vot cererea de 
guvernului.

Disensiunile din cadrul
guvernamentale de la

După cum relatează ziarul 
„STUTTGARTER ZEITUNG", cu 
puțin timp înainte de alegeri, 
în sînul coaliției guvernamen
tale din R.F.G. au început să 
se manifeste neînțelegeri. A- 
ceste neînțelegeri au format de 
mai multă vreme obiectul unor 
convorbiri între cancelarul 
Erhard și președintele partidu
lui liber-democrat, Mende și vor 
fi examinate în zilele urmă
toare de către organele de con
ducere ale Uniunii creștin-de
mocrate și Partidului liber-de-

„Am văzut ctim u- 
nor prizonieri li s-a 
aplicat electro-șocul 
pentru a-i face să 
vorbească”. Această 
mărturisire a fost fă
cută de deținutul Jo- 
hannes Andries The- 
ron unui redactor al 
periodicului SU N- 
DAY TIMES, care a- 
pare la Johannesburg. 
Mărturia de mai sus, 
la care s-a adăugat o 
suită de alte fapte de 
o atrocitate fără sea
măn, a constituit ma
terialul brut al unei 
serii de articole refe
ritoare Ia tratamentul 
inuman aplicat deți- 
nulilor politici din Re
publica Sud-Africană 
și apărut în coloanele 
publicației amintite.

Cruzimea, electro- 
șocurile, torturile inu
mane — sînt numai 
clteva dintre trăsătu
rile vieții lipsite de 
orice speranță a deți- 
nuților politici din 
închisorile care au îm- 
pînzit țara apartheidu
lui. Iar peste acest 
imperiu al zidurilor 
cenușii și al sîrmei 
ghimpate stăpînește 
umbra „omului forte“ 
al R.S.A. : ministrul 
de justiție John

nunțai 
va îi pusă 
învestitură

in 
in 
la 
a

mocrat. Atît U.C.D., cît și U.C.S. 
își exprimă nemulțumirea în le
gătură cu criticile adresate de 
partidul liber-democrat politicii 
guvernului. în cursul convor
birii sale cu Mende, cancelarul 
Erhard i-a cerut să pună capăt 
campaniei împotriva U.C.D. și 
U.C.S. Surse din apropierea 
Uniunii creștin-sociale afirmă 
că lideri ai U.C.D. au cerut can
celarului să denunțe coaliția cu 
liber-democrații în cazul cînd 
aceștia nu vor renunța la cam
pania lor.

Balthazar Vorster. „In 
cei patru ani de cînd 
funcționează ca mi
nistru — relatează din 
Capetown corespon
dentul ziarului NEW 
YORK HERALD TRI
BUNE — el a acumu
lat puteri mai mari 
decît orice al minis
tru al Africii de 
Sud...“. După cum ara
tă corespondentul, ca

al a fost membru al 
organizației pronaziste 
„Ossenwabrandwag".

După publicarea 
primelor două articole 
din seria proiectată, 
directorul lui SUN
DAY TIMES a primit 
vizita unui înalt re
prezentant al politiei 
care l-a prevenit: „în 
interesul dumneavoas
tră e mai “bine să nu

„Omul forte ii

PE SCURT
Timbru in memoria

lui Gheorghiu-Dej

• IN U.R.S.S. a fost emisă 
o marcă poștală în memoria 
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Marca reprezintă un portret 
în alb-negru al lui Gheorghiu- 
Dej, sub care sînt înscriși anii 
1901—1965.

• LA 28 IULIE au început la 
Belgrad convorbirile oficiale dintre 
delegația guvernamentală a 
R.S.F. Iugoslavia, condusă de 
Petar Stambolici, președintele Ve- 
cei Executive Federale, și delega
ția guvernamentală a Indiei, con
dusă de primul ministru, 
hadur Shastri.

Lal Ba

• DUPĂ NEGOCIERI 
durat 20 de luni, la 29 
fost semnat la Alger 
franco-algerian în domeniul
ploatării în comun a hidrocarbu
rilor sahariene.

care au 
iulie a 
acordul 

ex-

Filmul românesc in Uruguay

• IN SALA CINECLUBULUI din 
orașul Paysandu-Uruguay, a avut 
loc recent Festivalul /filmului ro
mânesc.

Cu acest prilej au fost prezen
tate 21 filme românești dintre care: 
„România-Orizont 1964“, „Arta 
monumentală'', „Aurul verde", 
„Sub aripa vîntului" etc.

La festival au participat peste 
2 000 de persoane dintre care ofi
cialități ale orașului Paysandu, oa
meni de artă și cultură, filmele 
fiind primite cu deosebit interes.

Cu prilejul festivalului, iov. N. 
Turturea, însărcinat cu aiacerl 
a.i. al R.P.R. la Montevideo a vor
bit despre succesele cinematogra
fiei românești și a făcut o scurtă 
prezentare geografică, istorică și 
economică a R. P. Române.

• LA LONDRA a sosit o dele
gație de specialiști din R. D. Ger
mană în domeniul industriei texti
le pentru a duce tratative în vede
rea achiziționării de utilaj textil 
englez.

Stația cosmică „Proton-1"

• STAȚIA ȘTIINȚIFICĂ cosmi
că sovietică „Proton-1“ a Început 
îndeplinirea programului de cerce
tări în domeniul particulelor cos
mice cu energii foarte mari.

In comunicatul agenției TASS 
se spune :

„După cum s-a mai anunțat, la 
16 iulie, cu ajutorul unei noi ra
chete purtătoare puternice, a fost 
plasată 
stația 
ton-1", 
ințifică 
de cercetări în domeniul particu
lelor cosmice cu energii foarte 
mari“.

Informațiile științifice recepțio
nate de la bordul stației sînt pre
lucrate și analizate.

pe o orbită periterestră 
științifică cosmică „Pro- 

utilată cu o aparatură ști- 
specială pentru efectuarea

rezultat al măsurilor 
luate de Vorster, cir
ca 1 000 de deținuți 
politici negri se află 
închiși în insula Rob- 
ben Island.

Ancheta întreprinsă 
de redactorii de la 
SUNDAY TIMES nu 
a putut să fie văzută 
cu ochi buni de acest 
personaj, despre care 
corespondentul new- 
yorkez amintește că 
în timpul celui de-al 
doilea război mondi-

publicați al treilea ar
ticol al anchetei”. Dar 
directorul nu a ținut 
seama de acest aver
tisment și a publicat 
și al treilea articol 
care a avut un extrem 
de larg ecou. „Omul 
forte" nu va ierta acest 
gest. SUNDAY TI
MES are un viitor pe 
care cunoscătorii mo
ravurilor sud-africane 
îl zugrăvesc în culori 
sumbre.

V. URSU

• JOI DUPĂ AMIAZĂ a sosit 
la Sanaa mareșalul Amer, prim- 
vicepreședinte al R. A. U. și 
comandant șef adjunct al forțelor 
armate egiptene, însoțit de Sadat, 
președintele Adunării naționale a 
R.A.U., a anunțat radio Cairo. 
Cele două personalități egiptene 
au fost întîmpinate de președinte
le Yemenului, Sallal și primul 
nistru yemenit, Amry.

mi-

• R.A.U. INTENȚIONEAZĂ 
sape un nou canal, paralel cu' 
naiul de Suez «i să lărgească 
tualul canal pentru a permite tre
cerea unor nave cu nivel de plu
tire foarte ridicat, a anunțat Mah- 
mud Yunes, directorul administra
ției canalului de Suez.

să 
ca- 
ac-
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