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ÎN CARTEA DE medii

ONOARE

ÎNTRECERII
eri, la ora 12, au pornit de pe poarta Uzinei de 
utilaj chimic București către beneficiarii externi 
42 tone de utilaje tehnologice. Cam tot atîtea au 
pornit și spre șantierele din țară ale chimiei. Cu 
o zi înainte, la aceeași oră, planificatorul uzinei 
a anunțat îndeplinirea planului producției glo
bale pe 1 luni.

— Ritmul cel mai bun de muncă din acest an — spunea 
tovarășul director — l-am înregistrat în luna iulie. Am înde
plinit planul producției globale în proporție de 102,8 la sută. 
Am livrat, înaintea termenelor din planurile contractuale, 
peste 100 tone de utilaje.

Iată raportul de întrecere la zi al constructorilor de uti
laje chimice. Un raport în care s-au prelungit ca un ecou re
zultatele deosebite obținute în zilele Congresului partidului 
și dinaintea lui.Virgil Săvescu, maistrul 
principal al secției întîi, 
se apropie de 50 de ani. 
Și-a petrecut în uzină o 
viață de om. „Zilele de 
19—24 iulie, zilele în 
care s-a ținut Congresul 
partidului, au imprimat 
un nou ritm de muncă. 
Fiecare om a dorit să 
dea ceva mai mult decît 
realiza în mod curent. 
Fiecare brigadă și-a pro
pus procente peste cele 
maxime, obținute pînă atunci. Și fiecare și-a respectat cuvîn- 
tul dat. Ritmul acesta are acum un flux continuu“.

...Au trecut de la terminarea Congresului 8 zile. Fiecare din 
ele a fost ca o ștafetă, purtătoarea rezultatelor obținute în 
acele zile. Echipa de lăcătuși, condusă de Matei Dumitrescu, 
s-a angajat să realizeze planul pe luna iulie cu 2 zile mai 
devreme. L-a realizat cu 5. Și aceasta în condițiile schim
bării (din prima decadă a lunii), a comenzii planificate cu o 
comandă nouă pentru Săvinești. O comandă care era foarte, 
foarte urgentă. N-a fost un simplu act de curaj. Șeful de 
echipă cunoștea bine comanda (mai executase asemenea co
menzi), cunoștea bine documentația tehnică, cunoștea la fel 
de bine puterile fiecărui om. Cunoștea că tînărul Ion Ioniță 
știe să drămuiască timpul ca nimeni altul. El nu irosește un 
minut din timpul de lucru. Știa că la fel ca el sînt și ceilalți 
tineri: și Gheorghe Chiriac, și Dumitru Raicu. „Cînd știi să folosești timpul, să faci din el un aliat, — spune șeful 
de echipă — realizezi într-o oră cît în două“.

Pentru constructorii de utilaj chimic întrecerea este de 
fapt o competiție cu timpul. Fiecare comandă are un ter-

Porti spre 
ritmuri înalte

| ste sarcina de mare răs- 
' pundere a școlii, aceea de 
I a crește vîrstele tinere ale 

patriei, de-a forma cetă
țeni devotați și capabili 
să-i sporească, prin mun
ca și dragostea lor, frumu

sețea, forța și strălucirea.
în mod firesc, in anii petrecuți pe 

băncile școlii, o dată cu însușirea baze
lor științei și culturii, a tot ce-i oferă 
programa școlară, tinărul trebuie să 
capete bogate și temeinice cunoștințe 
despre patrie. A cunoaște frumusețile 
patriei, bogățiile și istoria glorioasă, 
viața și lupta poporului, a celor care 
s-au jertfit pentru libertatea și înălța
rea ei și care, urmînd cuvîntul înțelept 
al partidului, o ridică astăzi spre cul

mile minunate ale socialismului și co
munismului — înseamnă a cunoaște 
opera pentru care cunoștințele devin 
utile și sînt necesare, înseamnă a înțe
lege înaltul rost al muncii și priceperii, 
scopul care dă vieții conținut și sens.

în această cunoaștere temeinică 
găsește izvor patriotismul profund 
tinerilor, dorința lor de a adăuga 
frumuseți patriei. Fiindcă, după 
spunea G. Călinescu : „cel care văzut niciodată picturi de N. Grigores- cu și Luchian sau n-a contemplat Muntele Retezatul ori Marea Neagră, nu-și dă seama de frumusețile patriei lui, și ca atare e mai puțin mîndru de ea. E imposibil să fii mîndru de ceea ce nu cunoști“.

Prilejul de a cunoaște patria îl oferă 
celor de pe băncile școlii nu numai 
manualul. Activitățile extrașcolare, ac
țiunile organizației U.T.M. — expuneri, 
vizite, filme, simpozioane, drumețiile și 
excursiile — completează cunoștințele 
pe care și le însușesc elevii din manu
alul de geografie și istorie. în această 
multitudine de forme, locul cel mai 
important îl ocupă drumețiile și 
excursiile.

Am adresat absolvenților din acest 
an ai clasei a Xl-a următoarele între
bări :

își 
al 

noi 
cum n-a

1. Ce regiuni și localități, ce 
monumente istorice și culturale, 
ce obiective economice ați vizi
tat în anii de școală ?

2. Ce locuri legate de istoria de 
luptă a poporului și partidului 
ați cunoscut ?

3. Cunoașteți bine marile mu
zee ale țării, regiunii, orașului ?

4. V-au prilejuit excursiile, vi
zitele și drumețiile o cunoaștere

Indiferentul (foi
leton de Teodor 
Mazilu)

în pag. a lll-a

Legea fundamentală, a 
patriei socialiste

• Dreptul Ia lumina 
culturii (de acad. 
A. Moga)

• Unitatea de măsu
ră a brazilor (No
te de drum de 
Nicolae Dragoș)

C. PRIESCU

Tinărul lăcătuș Ion Șu
ra, din secția I a Uzinei 
mecanice Timișoara, e- 
xecută lucrări care cer 
pricepere, răbdare, con
știinciozitate. Aceste ca
lități i-au adus, pe lingă 
titlul de evidențiat in 
întrecerea socialistă, și 
satisfacția Încredințării 
unor lucrări de răspun

dere
Foto: EMIL COJOCARII

Cale libera
plugurilor pe miriște!

(Continuare în pag. a Ill-a)

Ieri, la Uzinele „Semănătoarea"

COMBINA 1000
Uzinele „Semănătoarea“. Spre 

sectorul de montaj general se 
îndreaptă, din toate secțiile 
uzinei, zeci de oameni. Moti
vul ? în cronica de aur a în
trecerii socialiste se semnează 
încă o pagină. Ieri, 31 iulie 
1965, orele 14,30, de pe banda 
de montaj general a ieșit com
bina cu nr. 1000. Ieri, la a- 
ceastă oră, inimile miilor de 
muncitori ai marei uzine și, o 
dată cu ale lor și ale muncito
rilor din cele patru uzine co
laboratoare, au bătut pentru 
îndeplinirea angajamentului 
luat în fața conducerii parti
dului de a realiza pînă la 1 au
gust 1 000 de combine.

...Privirile tuturor sînt în
dreptate spre noul născut. Iată, 
în vîrful combinei, a apărut o 
plăcuță pe care scrie „Combi
na nr. 1 000. înainte, spre 
3 000 !“. O vhhorie prevestește 
pe alta. Acum 6 luni de zile, 
colectivul acestei uzine s-a 
angajat să realizeze un nou tip 
de combină modernă atît de 
necesară agriculturii noastre 
socialiste. Cuvintele de pe plă
cuță le citești, în expresia, în 
vorbele, în hotărîrea fiecăruia 
din cei prezenți, de la șeful de 
brigadă Ilie Comun, pînă la di
rectorul general al uzinei, ing. 
Ion Căpățînă.

De pc platforma rotundă a 
cifrei 1000 colectivul uzinei a

O poză simbolică la ieșirea din uzină a Combinei nr. 1000. 
Și totodată, un angajament „spre 3000“

Foto : N. STELORIANpornit într-o cursă scurtă, dar 
bine pregătită (toate atelierele 
au raportat ieri decalajul de 
subansamble creat pentru ur
mătoarele 15 zile) spre o cifră și mai rotundă, spre realizarea.

celei de-a 3000-a combină. În
tâlnirea cu noua combină : 30 
septembrie 1965. Succes, tova
răși constructori!

P. C.

I IWfi n regiunea GalațiKM recoltatul păioaselorI a fost încheiat. Sei apropie de sfîrșittreieratul. Pînă la I 29 iulie, această lucrare s-a executat în cooperativele agricole de producție în proporție de 95,8 la sută. Așa că cea mai mare parte a tractoarelor a intrat pe miriști, la executarea arăturilor adînci de vară.La cooperativa agricolă din comuna Plopu, de exemplu, aproape toți țăranii cooperatori sînt

repartizați la strînsul paielor. Cu- noscînd din vreme nevoile unității, organizația U.T.M. a antrenat zilnic la strînsul, transportul și depozitatul paielor 200 de tineri. Nu era însă singura lucrare. Tot acum se face fertilizarea solului. Alți tineri, la propunerea organizației U.T.M. au fost incluși în echipele care împrăștie îngrășăminte pe solele ce urmează a fi fertilizate.Totul fiind punct, brigăzile conduse de Tudorache Oțelea și Enache Brînză de la S.M.T. Ian-

ca au putut ara din plin. La măsurile luate de țăranii cooperatori, mecanizatorii au răspuns prin folosirea tractoarelor la întreaga capacitate. Angajamentele n-au rămas simple vorbe. Unii dintre ei, lucrînd întreaga zi-lumină, au reușit să depășească noima zilnică realizînd 3,5 sau chiar 4 hectare. Acesta este de fapt „se-
la timp pus la de tractoare T. OANCEA 

corespondentul „Scînteii tinere
tului“ pentru regiunea Galați

(Continuare în pag. a III-a)DE ZIUA MARINEI

temeinică, completă a patriei F 
S-a întîmplat să repetați de mai 
multe ori un traseu în dauna al
tora ?

La anchetă au răspuns 50 de elevi 
din diverse regiuni ale țării — Iași, 
București, Tîrgu-Mureș, Banat, Cluj.

Statistic, lucrurile se prezintă astfel:
49 de elevi au fost în excursii prin 
țară, au vizitat mari obiective econo
mice, combinate, uzine, șantiere, mo
numente istorice și culturale, locuri le
gate de lupta revoluționară a poporu
lui și partidului, au admirat minunate 
priveliști naturale. Toți sînt pasionați 
de drumeție, animați de dorința de a 
cunoaște patria, comorile ei materiale 

și spirituale, oamenii și realizările lor 
mărețe. Mai mult de jumătate din ei 
au cunoscut însă un număr mic de re
giuni. Zona de explorare a 32 de elevi 
n-a depășit hotarele a două-trei re
giuni, în general cam aceleași, locul I 
în această competiție defensivă ocu- 
pîndu-1 lașul și Tîrgu-Mureș. 34 de 
elevi n-au participat dccît Ia două, ma
xim trei excursii, în toți cei 11 ani de 
scoală. 26 de excursii au repetat ace
lași traseu, în dauna altora. O caracte
ristică generală a tuturor centrelor (cu 
excepția Bucureștiului) este aceea de-a 
fi organizat excursii numai în regiunile 
învecinate lor.

Transcriem mai jos și cîteva din cele
50 de răspunsuri primite:

GANEA PETRU — Tîrgu-Mureș : „Am 
făcut multe excursii cu părinții, cu gru
puri de prieteni, dar mai ales cu școala. 
Cunosc Bucureștiul, pe care l-am vizitat 
de mai multe ori, regiunile Cluj, lași, 
Oltenia. Argeș și Dobrogea. O excursie 
frumoasă am tăcut-o cu un grup de pri
eteni prin nordul Moldovei. Am vizitat 
orașe, obiective economice, monumente 
de cultură, muzee. Am văzut, de pildă. 
Combinatul siderurgic din Reșița, Șanti
erul naval din Galați, Combinatul chimic 
din Tirnăveni, Hidrocentrala de la Bi- 
caz, cartierele noi ale Capitalei, ale la
șului și frumoasele construcții de pe li
toral. Am avut prilejul să admir multe 
locuri pitorești, să fiu oaspetele stațiu
nilor balneo-climaterice de pe Valea 
Prahovei, Valea Oltului și din regiune. 
Excursiile mi-au prilejuit cunoașterea a 
numeroase locuri și monumente legate 
de istoria de luptă a poporului și parti-

I. ANDREIȚĂ
N. ARSENIE

(Continuare în pag. a II-a)

Mărci noi de
La oțelăria electrică de la Combinatul siderurgic Hunedoara s-au elaborat primele șarje de oțel# special inoxidabil și anticoroziv. Este o marcă nouă de oțel, cu caracteristici deosebite, asimilată recent cu sprijinul specialiștilor de la Institutul de cercetări metalurgice din București. Oțelul respectiv este destinat fabricării

unor utilaje pentru industria chimică, fiind o continuare a realizărilor obținute în domeniul producerii de metale cu caracteristici superioare, necesare industriei noastre constructoare de mașini. Tot la Hunedoara s-au asimilat și elaborat oțel cu nichel și molibden pentru fabricarea conurilor

oțel
sapelor de foraj, întrunind aceleași calități cu produsele străine cele mai bune, precum și metal special destinat fabricării discurilor pentru grape și alțe utilaje agricole. Siderurgiștii de la Hunedoara produc acum în total mai mult de 170 mărci de oțeluri.(Agerpres)

Echipajul și-a făcut datoria
u era o romantică 
noapte cu lună, cî- 
tuși de puțin. De
parte de a-și dez
vălui farmecele ce 
au inspirat atîtea 
poeme șt cîntece, 

marea își năpustea cîinoasă va
lurile în bordul navei, și acul 
sensibil al aparatului indica un 
ruliu de 40-A5 de grade, cînd, 
îndeobște, dacă nu te încleștezi 
zdravăn de vreo bară metalică, 
ești zvîrlit de la un perete la al
tul al cabinei ca o minge de 
ping-pong. Ploaia înghețată de 
început de primăvară contenise 
de un ceas-două, dar cerul era 
ca păcura, și în cele patru zări,

apropiate la cîțiva metri, nu se 
zăreau decît berbecii albi ai ta
lazurilor spărgîndu-se cu mu
gete.

Nava vînătoare de submarine 
se afla într-o nouă misiune după 
ce tocmai îndeplinise altele, și 
pe aceeași furtună, navigînd în 
convoi de la sud la nora, întor- 
cîndu-se apoi, la mari distanțe, 
după două șalupe rătăcite, spre 
a le conduce în port... Flota ră
măsese în port, la adăpostul di
gului pe cînd vînătorul de sub
marine, fără un ceas 
luase iarăși largul.

La comandă, lingă 
de cart, comandantul 
locțiitorul său politic,

de răgaz,

timonierul 
navei și 

primind

în față șuvoaiele de apă ale ta
lazurilor ce se frîngeau de etra- 
vă, scrutau încruntați orizontu
rile. Observatorii de cart, neclin
tiți la posturile încredințate, cău
tau și ei să străpungă bezna. 
Din vreme în vreme, cîte unul 
dintre ofițeri cobora să privească 
peste umărul radiolocatoristului 
ecranul luminos al radarului; dar 
acesta nu arăta nimic.

Și, în condițiile specifice ale 
temei de luptă pe care o executa 
nava, acel ultramodern aparat 
de observare și ghidaj putea să 
rămînă, pînă la capăt, orb... Vî- 
nătorului de submarine i se în
credințase un raion de suprave
ghere pe unde, se presupunea,

vedete rapide ale „inamicului“ 
vor încerca să se strecoare neob
servate spre a pătrunde în port 
și a torpila flota ancorată. Rada
rul putea foarte bine să nu înre
gistreze apropierea și trecerea 
acelor adevărate năluci ale nopții, 
minuscule, fulgerînd distanțele, 
ascunzîndu-se după crestele înal
te ale valurilor. In situația dată, 
tot ochiul omenesc era mai 
eficace...

Lucrul acesta îl știau prea bine 
ofițerii de la bord, neclintiți la 
comandă de-a lungul ceasurilor 
nopții. Dar îl știau — după cum 
se va vedea — și toți ceilalți 
membri ai echipajului, cărora le 
era cunoscută misiunea navei.

Îndată după ieșirea în larg, rînd 
pe rînd, au răsărit prin gura tam- 
buchiului umbrele negre ale ma
rinarilor încotoșmănați în manta
lele de ploaie, și fiecare și-a 
căutat un loc pe Ungă parapete. 
Primind în față urgia lichidă, 
înghețată, a mării dezlănțuite, 
stăteau încordați, scrutînd întin
derea neagră, pipăind cu ochii 
vălmășagul talazurilor.

Comandantul și locțiitorul po
litic au schimbat o privire lungă, 
emoționată.

Nimeni nu le ordonase acelor

NICOLAE MÄRGEANU

(Continuare în pag. a III-a)



VĂ RUGĂM 
SĂ NE 

RĂSPUNDEȚI
Dragă cititorule,Preocupat să-și îmbunătățească continuu activitatea, să răspundă mai bine dorințelor dv, ziarul „Scînteia tineretului'' vi se adresează cu următoarele întrebări :
1. Care materiale și rubrici ale ziaru

lui le 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 observațiile dv. pentru a continua și perfecționa 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 creșterii calității publicistice și prezentării grafice a ziarului.Așteptăm cu interes răspunsul dumneavoastră.

i 
I
I
I
I
I
I
I
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„SCÎNTEIA TINERETULUI"

INDIFERENTUL
vorba de el, de necazurile, măreția și du- 
lui de măsele, Grigoraș înțelege foarte 

despre ce anume e vorba. Orice neatenție

înd e 
rerile 
exact 
în legătură cu el, o consideră o nedreptate stri
gătoare la cer: „Mie să nu-mi dea primă ? 
Doamne, ce barbarie... Așa ceva n-am crezut că 
se poate întîmpla...“.
în legătură cu interesul lui direct i se pare sim- 
și firesc. „Dar cum e posibil să nu plec în iulie

Tot ce e 
piu, uman 
în concediu ?! Ce dacă am fost și anul trecut ? Eu nu sînt 
omul să stau în București pe o asemenea zăpușeală...“. Cînd 
e vorba de alții, toropeala nu mai e zăpușală, ci briză ma
rină. „Ce atîta scandal la Popescu ?! 
In București e foarte plăcut vara...
Are atîtea parcuri!“...

Indiferentul Grigoraș are convin
gerea că el e singurul om viu din 
lume... pe toți ceilalți îi privește ca 
prin ceață, nici nu e convins că 
există. Singura respirație în care are 
încredere, e respirația lui. Dacă-l 
doare pe el măseaua e o nenorocire, 
dacă-l doare pe altcineva e Un fleac... Ce atîta văicăreală ?

Dacă el e părăsit în amor e o crimă împotriva umanității, 
dacă un prieten e părăsit în amor, nu înțelege pur și simplu 
ce s-a întîmplat... „ei, lasă, pînă la nuntă trece“.

Bineînțeles, indiferentul Grigoraș doar pe sine se consi
deră alcătuit din carne și nervi, din sentimente și senzații. 
Doar el doarme cu adevărat, doar el tușește cu adevărat, 
doar el se scobește în nas cu adevărat, doar lui îi e sete cu 
adevărat... ceilalți... numai așa, să se afle și ei în treabă. In 
comparație cu ulcerul unui amic, guturaiul său i se pare 
superior din toate punctele de vedere...

Pe toți ceilalți oameni, indiferentul Grigoraș îi vede ca

F ILEI

ai

po- 
po-

se

de Teodor Mazilu

prin ceață... parcă... Parcă i-a născut nevasta lui Ionescu... 
Parcă Dumitrescu a fost internat la spital... Parcă...

E drept că lui Grigoraș guturaiul nu-i prea trece, cred că 
nici nu i-ar conveni să se vindece, cu ajutorul guturaiului 
își privește de sus colegii și nu mai înțelege suferința ni
mănui.

Veștile proaste în legătură cu alții le priveșe foarte calm, 
de obicei căscînd sau dezmorțindu-și brațele:

— Da ?! L-au internat la urgență ?! ia te uită domnule... 
ce chestie interesantă... ieri l-am văzut... arăta bine...

De cele mai multe ori Grigoraș confundă nenorocirile 
tora cu anecdota plină de haz.

— Vai, dragă... dar nu știi să 
vestești. Să vezi aceeași chestie 
vestită de Gigei...

Și atunci înflăcărat, Grigoraș
străduiește să descopere singur amă
nuntul senzațional:

— Ia spune-mi, nevastă-sa era a- 
casă cînd l-au internat la spital ?

Din nenorocirile altora și 
pările sale, Grigoraș, cu o sumbră 

singură frază.
— A murit Vasilescu și nu știa dacă Rapid o să cîștige 

campionatul...
Grigoraș nu se străduiește nici măcar să facă o pauză în

tre aceste două evenimente... o pauză cît de mică... în cel 
mai bun caz le pune sub semnul egalității.

Drama lui Grigoraș este că — în ultimul timp — simte că 
se va vindeca de guturai, li pare foarte rău. își făcuse din 
sărmanul guturai un postament... Cu prestigiul guturaiului 
privea în liniște toate suferințele din jur.

Dar Grigoraș s-a consolat repede. Chiar și fără guturai a 
hotărît să-și păstreze indiferența... La început o să fie mai 
greu dar n-am nici o grijă, se descurcă Grigoraș.

degajare, face ușor o

preocu-
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CICLOTURISTI DI CURSĂ LUNGĂ
27 iulie, dis-de-dimineață. O 

originală caravană de biciclete se 
desprinde de liziera sudică a co
munei Micfalău, raiontd Sf. 
Gheorghe, sub privirile întrebă
toare ale cîtorva trecători mati
nali...

...30 iulie, ora 12. După 200 
km, originala caravană trece pe 
lingă Pădurea Băneasa, Rămîn în 
urmă Aeroportul, Casa Scînteii, 
Arcul de Triumf. Așadar, Bucu- 
reștiul !

Cine sînt acești îndrăzneți că
lători ? Sînt sportivi ? Se pregă
tesc pentru eventuale performan
țe sportive ? Cine știe !

Deocamdată, însă, cei 7 ciclo- 
turiști sînt elevi ai Școlii generale 
de 8 ani din comuna Micfalău, 
raionul Sf. Gheorghe, porniți în- 
tr-o excursie pe biciclete să-și cu
noască patria.

Acest gen de excursie consti
tuie o tradiție frumoasă a școlii 
in care învață. Primele călătorii 
au avut loc în urmă cu 5 ani. 
Parcurgind la început trasee mai 
scurte — 200—400 km — elevii 
in urma experienței acumulate în

fiecare vară și obișnuindu-se cu 
astfel de călătorii — au putut as
pira și la itinerarii întinse. Au 
ajuns, astfel, să pacurgă în 
excursia de anul trecut 1 350 km, 
străbătînd localitățile Făgăraș, 
Rm. Vîlcea, Craiova, Tr. Severin, 
Herculane, Hunedoara și altele.

Pe traseul excursiei din acest 
an, Bucureștiul este cel mai im
portant obiectiv, pe care copiii 
doreau, de atîta timp, să-l vizi
teze. L-au «tins, după 3 etape a 
cite 70 km. cu popasuri la Sinaia 
și Ploiești, vizitînd pe parcurs 
Brașovul industrial, Peleșul, Cîm- 
pina și Doftana.

Ca și cele de pînă acum, ac
tuala excursie a fost pregătită din 
vreme. Traseul a fost anunțat 
încă de la începutul anului șco
lar. Tot de atunci s-au făcut și 
înscrierile, iar fondurile depla
sării au sporit, lună de lună, pe 
libretul C.E.C., al fiecărui parti
cipant.

Iată-i acum pe cei 7 elevi, îm
preună cu entuziastul lor profesor 
Acațiu Fejer în Capitală, admi- 
rînd minunatele construcții arhi-

tectonice [Ateneul, Piața Palatu
lui, Casa Scînteii) peisajul indus
trial și renumitele parcuri Cișmi- 
giu, Herăstrău, Libertății...

Vîrsta medie a temerarilor 
cicloturiști nu depășește 13—14 
ani; majoritatea lor au trecut 
de-ahia în clasa a Vil-a. A nu se 
trage, însă, vreo concluzie greșită 
în legătură cu efortul fizic pe 
care trebuie să-l depună. Totul a 
fost calculat din vreme, cu chib
zuință. Cei 1 315 km pe care și 
i-au propus să-i parcurgă au fost 
împărțiți judicios pe etape.

Pe tinerii excursioniști îi aș
teaptă, în continuare, încă o mie 
și ceva de kilometri, pe un traseu 
care se arată la fel de interesant, 
de ademenitor; Constanța și litora
lul, Tulcea, Sulina, Galați, Bacău, 
Piatra Neamț, Bicaz, Borsec, 
Gheorghieni, Miercurea Ciuc, 
Tușnad Băi și, în sfîrșit, Micfală- 
ul — „acasă“.

...La despărțire i-am întrebat 
cum se simt:
— De-abia așteptăm să ne ur

căm pe biciclete! a venit răs
punsul în cor.

A. ION

Tabăra studențească de la Gostinești. Momentul înviorării va rămîne nu numai în memoria participanților, ci și pe o peliculă 
a Studioului cinematografic „Al. Sahia" . Foto :O. ARCADIE

1 In fotografie: O amintire, în 
fata ,.Casei Scînteii", pentru 

albumul excursiei 
Foto: GR. PREPELIȚĂ 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- 
MAȚI1: 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 -z- 16,30
— 18,45 — 21; DOMNIȘOARA
BARBĂ ALBASTRĂ: Carpați
(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- 
grăd.ină, ora 20,15; LALEAUA 
NEAGRĂ: Festival (15. 63.84), ore
le 8,45 — 11,15 — 13,45 — 16,15
— 18,45 — 21,15; Festival-grădinâ, 
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 BANI VIOLETE: Giulești 
(17.55.46), orele 16 — 18,15 — 
20,30; Moșilor (12.52.93), orele
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 între popoare
(17.31.64), orele 10,30 — 15,45 — 
18 — 20,15; SĂRITURA IN ÎNTU
NERIC: Buzești (15.62.79), orele
15.15 — 17,45; Buzești-grădină, ora
20.15 ; CRONICA UNEI CRIME : 
Crîngași (17.38.81), orele 16 —
18.15 — 20,30 ; Vitan (21.38.82),
orele 16 — 18 — 20 ; Vitan-
grădină, ora 20,30 , FIANKA : 
Unirea (17.10.21), orele 16 —
18,15 ; Unirea-grădină, ora 20,30; 
UN LUCRU FĂCUT LA TIMP : To
nus (21.49.46), orele 8,45 — 11,15 —

13.30 — 16 — 18,30 — 21; 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
FON: Arta (21.31.86), orele 16 —

18 — 20; Arta-grădină, ora 20,30j
SPRE CULMI : Cosmos (35.19.15), 
orele 16 — 18 — 20 ; PROCE
SUL MAIMUȚELOR : Viitorul
(11,48.03), orele 15,30 — 18
— 20,30 ; FERNAND COW-BOY : 
Colentina (35.07.09), orele 15 — 17
19 — 21; Colentina-grădină, ora
20,30; FIUL CĂPITANULUI 
BLOOD: Volga (11.91.26), orele
9.45 — 12 — 14,15 — 16,30 —
18.45 — 21; JUNGLA TRAGICĂ: 
Rahova (23.91.00), orele 16 — 18,15; 
Rahova-grădină, ora 20,30; SCA- 
RAMOUCHE: Progresul (23.94.10), 
orele 15 — 17 — 19 — 21.Televiziune

DUMINICĂ 1 AUGUST
8,50 Gimnastica de Înviorare la 

domiciliu. 9,00 Rețeta gospodinei. 
9,30 Emisiune pentru copii și tine
retul școlar: Daniel și campionul. 
Telejurnalul pionierilor. ,,Din glu
mele vacanței", 11,00 Emisiune 
pentru sate. La ordinea zilei: Re
colta — 1965. Telejurnalul sate
lor. Mai multe păreri, aceeași pro
blemă: Asigurarea bazei furajere. 
Dicționar tehnic: Atrazin. Muzică 
populară românească. Artiști a- 
matori în Studio: Echipa de dan
suri a Combinatului poligrafic 
„Casa Scînteii". 15,00 Intîlnirea de

atletism S.U.A.—U.R.S.S. Transmi
siune de la Kiev. 19,00 Jurnalul 
televiziunii. 19,20 Recitalul tenoru
lui Ludovic Spiess, laureat al con
cursurilor internaționale de canlo 
„George Enescu" București—1964, 
Toulouse și Rio de Janeiro—1965. 
20,00 Film: „Bonjur Paris I". 21,10 
Teatru în studio: „Trăiască tinerii 
căsătoriți 1" de Aldo Nicolaj. 21,50 
O seară de muzică ușoară cu 
Jancsy Korossy. 22,15 Buletin de 
știri. 22,25 Telesport. In încheiere: 
Buletin meteorologic.

' (Urmare din pag. I) 
dului nostru, ca: Mauzoleul de Ia Mără- 
șești, Doftana — închisoare de la a cărei 
prăbușire se împlinesc 25 de ani — Mu
zeul de Istorie a Partidului, case memo
riale. Îmi pare rău că n-am reușit să 
văd Maramureșul, Crișana, Banatul, să 
cunosc la fața locului realizările deose
bite ale unei regiuni vecine ca Bacăul".

BARABAȘ PETRU — Tîrgu-Mureș : „tn 
timpul anilor de școală am vizitat orașe
le Timișoara și Oradea cu familia — și 
împreună cu colegii, Clujul și Bucu
reștiul. Am făcut o excursie eu un grup 
de prieteni la Lacul Sf. Ana. Am vi
zitat Galeriile de Artă din București, 
muzeele din Tîrgu-Mureș și din Salonta. 
Alte muzee de artă n-am vizitat, iar 
muzee istorice n-am văzut nici unul. La 
Cluj am fost de șapte ori, la Oradea de 
patru ori, pe cînd in Moldovă, Oltenia, 
Dobrogea, Argeș și alte regiuni n-am 
fost niciodată".

CLOPOT GHEORGHE — Gîuf: „Nu-mi 
cunosc chiar bine patria, deoarece sînt 
unele regiuni ale țării, ca de exemplu 
Moldova și Oltenia, unde n-am fost nici
odată. Am vizitat în special frumusețile 
naturale ale tării și cu ocazia acestor 
vizite am reușit să cunosc și cîteva o- 
biective industriale importante, ca uzi
nele „Tractorul" și „Steagul roșu" Bra
șov, Combinatul de industrializare a 
lemnului din Gherla, fabricile din Turda 
și alte cîteva. Majoritatea excursiilor 
le-am făcut cu părinții. Cele organizate 
de școală au fost în număr foarte mic. 
Monumente istorice, de cultură și muzee 
cunosc puține, datorită timpului insufi
cient rezervat în programul excursiilor.

S-a întîmplat de multe ori să repet ace
lași traseu în dauna altora".

SECARĂ ION — Gluj: „Cu prilejui 
excursiilor organizate de școală am vizi
tat litoralul, Bucureștiul, Brașovul și 
Ploieștiul. Sînt singurele locuri pe care 
le-am văzut. Prin urmare, nu pot spune 
că-mi cunosc prea bine patria.

GHEORGHIU VIRGIb — Iași: „Deși 
e atît de plăcut să cutreieri țara, dru
murile mele în aiara regiunii însumea
ză puțini kilometri, tn 11 ani de școală 
n-am avut prilejul de-a participa decît 
la două excursii — și acelea în clasa a 
Vil-a — cînd am vizitat Bicazul, Lacul 
Roșu, Gîmpina și Bucureștiul“.

RĂUȚ SMARANDA — Iași: „Dintre 
obiectivele industriale, în afara celor din 
orașu] meu, cunosc doar Laminorul de 
țevi din Roman, Hidrocentrala de la Bi
caz, Uzinele „1 Mai“ Ploiești, Săvineș- 
tiul, uzinele „Tractorul“ și „Steagul Ro
șu“ Brașov. Lista locurilor legate de 
istoria și cultura poporului nostru este, 
de asemenea, foarte redusă. Aceasta din 
cauză că excursiile organizate de școală 
au fost sărace. Respectarea, de obicei, a 
acelorași trasee (Iași — Bicaz, Iași -r- 
Brașov) nu ne-a permis să cunoaștem 
decît o mică parte din tară“.

NEAGSU MIHAI — Timișoara: „Cu
nosc foarte bine regiunea mea, Banatul: 
Prin excursiile organizate de școală am 
avut posibilitatea să văd și Hunedoara, 
Brașovul, Bucureștiul și Dobrogea (tabă
ra de Ia Năvodari). Nici ceilalți colegi 
ai mei nu au văzut mai mult pentru că 
excursiile făcute de școala noastră n-au 

depășit lanțul Garpaților meridionali, s-a mers mereu pe traseul Timișoara — 
București, vizitindu-se doar regiunile din 
sudul țării".

DUMITRIU ANTONIA — București: 
Aș fi vrut să colind toată (ara, să 
văd și Slujul și Timișoara, Baia Mare 
toate orașele, toate locurile frumoase. 
Din păcate, excursiile inițiate în școală 
la noi nu mi-au dat aceste posibilități. 
De organizarea lor ocupindu-se tovară
șul profesor de sport, ele au avut în 
majoritatea cazurilor un caracter sportiv. 
Iarna nu s-au făcut decît excursii la 
munte. Primăvara... nu-mi amintesc vre 
una".

GARIGAȘ MUGUR — București: „Din
tre muzeele țării, în afară de cele din 
București, am văzut Brukenthalul, Bra- 
nul, Peleșul, muzeele regionale din Su
ceava, Brașov, Constanța, am văzut, de 
asemenea, ruinele cetății Tîrgoviște, mo
numentul de la Adam-Clisi. Cu școala 
am fost la o singură casă memorială, 
aceea a lui Topirceanu din Nămoești, 
iar pe cont propriu la Ipotești.

Ceea ee consider ca o lacună a ex
cursiilor organizate de școală (precizez 
acest lucru, deoarece eu am făcut multe 
călătorii și cu părinții) este faptul că 
itinerariile au cuprins mereu numai zo
nele de circumferință ale țării, in dauna 
regiunilor din centrul ei. Ardealul, de 
pildă, a rămas pentru noi o pată albă 
pe care trebuie s-o explorăm de aici 
înainte.

Am mai spus că am văzut toate muze
ele principale din București; menționez 
însă că de puține ori am făcut aceasta 
în mod organizat, prin școală".

Ne oprim cu exemplificările aici. Celelalte răspunsuri, mai mult sau mai 

puțin detaliate, sînt asemănătoare, conțin aprecieri și observații de aceeași natură.Ce se desprinde din anliza lor ? Mai întîi, ele pun în evidență interesul deosebit de care se bucură excursiile din partea elevilor. Exemple numeroase, citate în cele 50 de răspunsuri la anchetă, dovedesc, de asemenea, faptul că școlile, organizațiile U.T.M. — beneficiind de posibilitățile materiale pe care statul li le creează — folosesc, în educația patriotică a elevilor, într-o tot mai mare măsură, această formă interesantă și eficientă de cunoaștere nemijlocită, la fața locului, a impresionantelor realizări ale socialismului, a valorilor istorice și culturale ale patriei.Dar răspunsurile scot la iveală că potențialul educativ al acestui mijloc— excursiile și drumețiile — este insuficient valorificat, că mari rezerve rămîn încă nefolosite, ignorate dintr-o cauză sau alta.Nici unul din cei 50 de elevi n-a putut să afirme că cunoaște toate Jocurile cele mai importante din întreaga țară. Ei și colegii lor au vizitat cîte o regiune, două, alții mai multe, dar nici unul n-a reușit în cei 11 ani de școală să cunoască toate regiunile, să-și formeze o imagine concretă și completă la fața locului asupra acestui tablou uriaș și înfloritor pe care îl reprezintă patria.De ce acest lucru ? Pentru că— a fost lesne de sesizat — actualul mod de organizare a turismului școlar prezintă o deficiență esențială. Lipsește un sistem ordonat, bine orientat, în baza căruia să se desfășoare, eșalonat și gradat, din primul și pînă la ultimul an de școală, activitatea de cunoaștere nemijlocită de către elevi a patriei. Persistența repetărilor de trasee și obiective în dauna altora (la Timișoara, ca și la Iași, la Cluj ca și la București etc.) evidențiază faptul că în concepția unor organizatori nu se face simțită ideea care trebuie să stea la baza turismului școlar, aceea de a forma la 

elevi o imagine completă și complexă, armonioasă și integrală asupra patriei socialiste.Aceeași lipsă de sistem în organizarea excursiilor este cauza pentru care și informarea la sursă, directă, asupra valorilor artistice și culturale — obiectiv realizabil prin vizitarea muzeelor, caselor memoriale, a locurilor legate de viața și activitatea marilor artiști și oameni de știință — este insuficientă. Chiar și acele obiective culturale, muzee, monumente, expoziții pe care le-au vizitat în excursiile întreprinse sînt insuficient cunoscute.Nu există colț din țară în care lupta plină de abnegație și eroism a comuniștilor, a maselor exploatate să nu fie atestată de numeroase dovezi. A cunoaște cît mai multe, și cît mai temeinic, din aceste dovezi trebuie să fie unul din punctele centrale ale fiecărei excursii. Astfel ele vor da posibilitatea elevilor să perceapă întreaga măreție și complexitate a luptei revoluționare a poporului, vor întări dragostea lor față de partid, încrederea și atașamentul față de cauza sa. în răspunsurile lor, însă, elevii arată că au văzut puține obiective de acest fel. Cunoașterea le este întrucîtva limitată și prin faptul că din aceste obiective se vizitează numai cîteva, mereu aceleași.
Supunem — finind seama de aceste 

constatări — atenției Ministerului în- 
vățămintului, școlilor, organizațiilor 
U.T.M., tuturor acelor care se ocupă 
cu educația patriotică a elevilor urmă
toarea propunere: Să existe un sistem 
bine închegat, științific conceput, de 
planificare și organizare a excursiilor, 
în sensul ca elevii — începînd din cla
sele cele mai mici și pînă la absolvire 
— să poată cunoaște, pe baza unui plan 
al școlii și organizației U.T.M., patria 
sub toate aspectele ei. Acest plan — 
minuțios și cu prevederi precise ca în
tr-o programă analitică — trebuie eșa
lonat pe mai mulți ani. Tinînd cont 
de specificul vîrstei elevilor el trebuie 
să fie astfel concep :!. încît să le ofere 
acestora posibilitatea unei cunoașteri 

concentrice și progresive, fără nici o 
repetare.O asemenea ordonare în organizarea excursiilor este strict necesară. Ea trebuie să caracterizeze activitatea fiecărei școli, al fiecărei organizații U.T.M. Diriginții, mai ales, sînt chemați să aibă inițiativă în acest sens. Ei sînt acela care — fără să se schimbe de la un an la altul, ca profesorii — îi însoțesc pe elevi o mai lungă perioadă de timp. Lucrînd cu o singură clasă, cu un număr restrîns de elevi — reușind astfel să-i cunoască mai bine decît alții, să le afle aptitudinile și posibilitățile, dorințele lor — ei își pot planifica din vreme, chibzuit, nu numai obiectivele unor excursii imediate, ci și pe cele de perspectivă, ajutîndu-i pe elevi să cunoască — în cei 11 ani de școală — întreaga patrie.Din punct de vedere organizatoric, un ajutor mai eficient îl pot da comitetele de părinți, filialele O.N.T. din fiecare localitate. O.N.T. „Carpați“ poate răspunde dorinței miilor de elevi prin sprijinirea excursiilor acestora cu ghizi competenți (sînt cunoscute cazurile cînd grupuri de elevi rătăcesc prin țară, însoțiți numai de profesorii lor — și aceștia în număr foarte mic), eu materiale pentru explicarea fiecărui traseu, a frumuseților și obiectivelor sale mai importante. O.N.T. ar putea pune la dispoziția elevilor trasee dinainte stabilite, variate însă, interesante, judicios alcătuite și în ceea ce privește economicitatea lor. S-ar putea crea, de asemenea, o legătură rââi strînsă, o colaborare permanentă și solidă cu acțiuni concrete între O.N.T. și direcția de specialitate din cadrul Ministerului învățămîntului.Numai printr-un astfel de sistem de organizare a excursiilor, științific, și judicios, cunoscut și folosit cu rigurozitate, turismul — pîrghie importantă pusă la îndemîna pedagogului pentru educația patriotică a tinerelor generații — poate avea eficiență maximă în formarea unor adevărați cetățeni ai patriei socialiste, devotați și capabili să-i sporească, prin munca și dragostea lor, frumusețea, forța și strălucirea.



Legea fundamentală 

a patriei socialist?

Dreptul
la lumina culturiis ine citește cu a- 

tenție Proiectul 
de Constituție a 
Republicii Socia
liste România nu 
se poate să nu
rămînă impresio

nat de concepția profund u- 
manistă pe care o reflectă par
tea ce se ocupă de reglemen
tarea drepturilor fundamenta
le ale cetățenilor. Grija deo
sebită față de om nu se ma
nifestă doar în proclamarea 
anumitor drepturi cetățenești, 
ci și în obligația pe care și-o 
asumă statul socialist de a
asigura condiții necesare exer
citării acestor drepturi.

Este semnificativă consfin
țirea în legea fundamentală a 
țării, a grijii pentru tînăra 
generație. „Republica Socia
listă România asigură tineri
lor condițiile necesare dezvol
tării aptitudinilor lor fizice și 
intelectuale“. In acest articol 
(24) se reflectă grija statului 
socialist care ia cele mai po
trivite măsuri pentru a se a- 
sigura tineretului nostru con
dițiile necesare unei dezvol
tări multilaterale. Este încă o 
aplicare a principiului mar- 
xist-leninist al garantării ma
teriale a drepturilor funda
mentale cetățenești.

Box

R. P. Română—R. S. F. 
Iugoslavia: 7-3în sala sporturilor din Constanța s-a disputat aseară meciul internațional de box dintre echipele R.P. Române și R.S.F. Iugoslavia. Victoria 

a revenit pugiliștilor români 
cu scorul de 7—3.Punctele echipei noastre au fost realizate de Puiu, Moldo- van, Pițu, Olteanu, Monea, Otvos și Dinu. Primii cinci boxeri cîștigînd înainte de limită. La categoria grea, iugoslavul Trifunovici l-a întrecut la puncte pe V. Mariuțan. Au asistat 2 000 de spectatori.

Pe scurt
• Pe stadionul central din Kiev 

a început sîmbătă cel de-al 7-lea 
meci atletic dintre echipele 
U.R.S.S. și S.U.A. După prima zi 
de întreceri, scorul general este 
de 87,5—79,5 puncte în favoarea 
sportivilor sovietici. La masculin, 
conduc atleții sovietici cu 58—57 
iar la feminin, de asemenea, spor
tivele tării gazdă, cu 29,5—22,5 
puncte.

Spre deosebire de meciul de 
anul trecut, lupta a fost foarte 
strînsă în probele masculine, a- 
ceasta și datorită victoriilor sur
prinzătoare obținute de sportivii 
sovietici la ștafeta de 4 x 100 m și 
la săritura cu prăjina prin, Ghena- 
di Bliznetov (4,95 m). Rezultatele 
s-au situat la un nivel ridicat, re- 
marcîndu-se îndeosebi cele înre
gistrate de Wyomia Tyus — 11“ 
1/10 la 100 m (record mondial ega
lat), Romuald Klim — 70,36 m la 
aruncarea ciocanului (nou record 
unional), ștafeta 4x100 m —

Cale liberă
plugurilor pe miriște !

Acad. A. MOGA
Rectorul I.M.F.-Cluj

Că acest principiu se tradu
ce în viață, de fapt, o dovedesc 
atît realizările de pînă acum 
pe linia dezvoltării învățămîn- 
tului de toate gradele, cît și 
prevederile Directivelor Con
gresului al IX-lea al P.C.R. cu 
privire la Planul de dezvol
tare economică pe anii 1966— 
1970.

In anii puterii populare în
vățământul de cultură genera
lă a devenit obligatoriu, cu 
manuale școlare gratuite. O 
altă dovadă o constituie gra
tuitatea învățămîntului de 
toate gradele cît și sistemul 
burselor de stat. Datorită a- 
cestor condiții, rețeaua între
gului învățământ a cunoscut o 
dezvoltare extraordinară. Din 
acest punct de vedere amin
tim doar faptul că au luat 
ființă numeroase noi institute 
de învățămînt superior (poli
tehnice, agronomice, de medi
cină, de artă etc.) cît și un 
mare număr de facultăți în 
învățământul universitar. Față 
de situația din 1938, numărul 
total al studenților a crescut 
de la 26 489 la peste 123 000.

U.R.S.S. 39“3/10 (nou record unio
nal), Darrel Newman — 10“l/10 la 
100 m, Ralph Boston — 8,21 m 
la lungime.

• Astăzi, în Capitală, de la ora 
10 dimineața, pe stadionul Flacă
ra roșie (fost Timpuri noi), echipa 
de fotbal Steaua întîlnește într-un 
meci de verificare formația Fla
căra roșie București.

• Echipa italiană de box din 
Reggio Emilia va susține, la invi
tația clubului Dinamo București, 
două întîlniri in R. P. Română. în 
primul meci, care se va desfășura 

Sub raportul numărului de 
studenți la 10 000 locuitori, 
după datele comunicate de 
UNESCO, țara noastră se situ
ează pe locul al II-lea pe 
plan mondial.

Directivele cu privire la 
Planul de dezvoltare a econo
miei naționale pe anii 1966— 
1970, prevăd că învățământul 
va avea o mare dezvoltare a- 
tît în ceea ce privește crește
rea numărului de elevi și stu
denți, cit și a ridicării nive
lului său calitativ. In perioa
da 1966—1970 se vor investi 
pentru dezvoltarea bazei ma
teriale a învățămîntului peste 
3,5 miliarde lei.

Prevederile înscrise în noua 
Constituție, în deplină concor
danță cu toate realizările pe 
linia ridicării bunei stări ma
teriale și culturale a poporu
lui nostru, deschid tineretului 
nostru studios perspective mi
nunate de dezvoltare.

Sîntem convinși că tineretul 
nostru, îndrumat și educat, 
sub conducerea Partidului Co
munist Român, alături de în
tregul nostru popor, se va ară
ta demn de mărețele cuceriri 
consfințite în Proiectul de 
Constituție, de programul în- 
suflețitor al celui de-al IX-lea 
Congres al P.C.R.

la 7 august la București, boxerii 
italieni vor avea ca adversari pe 
Dinamo București, iar cel de-al 
doilea, care se va disputa la 10 
august, la Galati, vor întîlni o 
selecționată locală.

• Meciul de șah Tal-Larsen, pen
tru semifinalele campionatului 
mondial de șah, a continuat la 
Bled cu disputarea partidei a 5-a. 
într-o variantă a apărării Grün
feld, marele maestru danez a avut 
inițiativa încă de la început, o- 
bligîndu-1 la o apărare permanen
tă pe fostul campion mondial. în 
fata pierderii inevitabile de mate-

Plecarea delegației
P. C. din Chile 

care a participat 
la Congresul P. C. R.Delegația Partidului Comunist din Chile în frunte cu Virginia Gonzales, membru al Comitetului Central al partidului, a părăsit sîmbătă dimineața Capitala.La plecare, pe aeroportul Băneasa, delegația a fost condusă de tovarășii Constanța Crăciun, Alexandru Boabă, Andrei Cervencovici, Vasile Mateescu, de activiști de partid. (Agerpres)

Vizitele delegației
Partidului

celor ce Muncesc 
din Vietnam

în continuarea călătoriei în regiunea Dobrogea, delegația Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, în frunte cu Le Duc Tho, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al Partidului, a vizitat sîmbătă orașul Constanța, Muzeul regional de arheologie și Acvariul din localitate.(Agerpres)

rial, Tal a cedat la mutarea a 
50-a. Scorul este acum 3—2 în 
favoarea lui Larsen.

• Echipele, de volei ale R. P. 
Chineze și-au încheiat turneul în
treprins în R. S. Cehoslovacă. In 
ultimele meciuri, selecționata mas
culină a R. P. Chineze a învins 
cu 3—2 (12—15, 15—3, 15—9, 11— 
15, 15—12) echipa primă a R. S. 
Cehoslovace, iar echipa feminină a 
întrecut cu 3—1 reprezentativa 
tării gazdă.

(Agerpres)

Locuințe noi pentru minerii din
Brad

Foto: O. PLEOAN

La Șantierul naval Galați, lucrările de linisaj la un nou cargou 
se apropie de sfîrșit

Sesiunea Comisiei mixte romàno-iugoslave 

pentru construirea sistemului hidroenergetic 

și de navigație de la Porțile de Fierîn ultimele zile ale lunii iulie a.c. s-a desfășurat la București sesiunea Comisiei mixte romànoiugoslave pentru construirea sistemului hidroenergetic și de navigație de la Porțile de Fier. Comisia a examinat și a adoptat sarcina de proiectare a acestui sistem, avizată în prealabil de Comisia de avizare, ce s-a întrunit la Belgrad între 13 și 19 iulie a.c.Comisia mixtă a hotărit să supună spre aprobare guvernelor celor două țări sarcina de proiectare a sistemului Porțile de Fier.Au fost elaborate și adoptate programul general de execuție și proiectul de organizare a lucrărilor, precum și repartizarea a- cestora între executanții celor două țări.Documentele sesiunii au fost semnate, în numele grupului român din comisia mixtă, de Ni- colae Gheorghiu, adjunct al ministrului minelor și energiei electrice, iar în numele grupului iugoslav de Hassan Șiliak, adjunct al secretarului federal pentru industrie și comerț.
Discuripentru copii

La solicitarea Ministerului Invă- 
țămîntului, Casa de discuri „Elec- 
trecord", a editat recent patru 
discuri de „Cîntece pentru copii“. 
Fiecare din ele cuprinde piese mu
zicale din programul claselor I—- 
IV, printre care: „Doarme moșul“ 
de Chiriac, „Școlarei și școlărițe“ 
de Timotei Popovici, „Al primăve
rii glas“ de Mozart, „Albinița", 
cintec popular german, „Țara noa
stră" de Kabalevski și altele.

Pentru cei mai mici ascultători. 
Casa de discuri a realizat dramati
zarea „Poveștii porcului" după 
Ion Creangă. In pregătire se mai 
găsesc alte patru basme la fel de 
cunoscute: „Scufița roșie", „Pun
guța cu doi bani", „Ursul păcălit 
de vulpe" și „Capra cu trei iezi". 
In același stadiu se mai află un 
nou disc care va familiariza copiii 
cu instrumentele orchestrelor sim
fonice, folosind exemplificări din 
suita de balet „Frumoasa din pă
durea adormită“ de P. I. Ceaikov- 
ski.

(Agerpres)

Foto :O. ARCADIE

Cu acest prilej, Nicolae Gheorghiu, adjunct al ministrului minelor și energiei electrice, a oferit o masă, iar însărcinatul cu afaceri ad-interim al R.S.F. Iugoslavia la București, Rajko Knezevici, un cocteil.(Agerpres)

(Urmare din pag. I) 
tinerii istoviți de două nopți de 
veghe și furtună, să părăsească 
cușetele și să iasă pe punte. Dar, 
înafară de cei de la mașini, nici 
unul nu rămăsese în corpul 
navei.

Târziu în noapte, fruntașul — 
pe atunci soldatul Vasile Bobo- 
cea, flăcăul cu ochii deprinși cu 
întunecimile pădurilor de coni
fere din Bucegii natali, a zărit o 
dîră de spumă parcă nefirească 
în noianul de beznă dinaintea sa. 
și-a încordat privirea spre a se 
încredința că nu e nălucire, după 
ce a raportat, acoperind tumultul 
furtunii:

— Vedete la tribord!
Cîteva secunde după aceea, 

flota ancorată în port recepționa 
semnalul de alarmă. Atacul prin 
surprindere al „inamicului“ eșua.

Episodul acesta, unul din ne
număratele care ar putea ilustra 
spiritul de abnegație al ostașiloi 
marinei noastre militare, s-a pe
trecut pe la începutul primăverii 
anului trecut. Și schimbul de 
priviri dintre comandantul vână
torului de submarine, căpitanul 
locotenent — pe atunci — L. 
Zente și locțiitorul său politic, 
căpitanul de rangul 3 Matei 
Boca avea un tâlc mai adânc de
cât simpla emoție provocată de 
un moment de elan al echipaju
lui : cu cîteva zile în urmă, loc
țiitorul politic, în urma consultă
rii cu comandantul și ceilalți ofi-

Sosirea unei delegații 
a Partidului Socialist ItalianSîmbătă seara a sosit în Capitală o delegație a Partidului Socialist Italian, condusă de Giaccomo Brodolini, secretar național adjunct al P.S.I. Din delegație mai fac parte Paolo Vittorelli, membru âl Direcțiunii, șef al Secției Internaționale a Direcțiunii P.S.I., și Giovanni Finoc-

Adunări festive consacrate
Zilei MarineiLa Mangalia a avut loc sîmbătă după-amiază adunarea festivă consacrată tradiționalei sărbători — Ziua Marinei R.P. Române.Au participat Vasile Vîlcu, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim- secretar al Comitetului regional Dobrogea al P.C.R., general-ma- ior Ion Coman, secretarul Consiliului Politic Superior al Forțelor armate, adjunct al ministrului, reprezentanți ai organelor regionale și locale de partid și de stat, generali și amirali, ofițeri diti marina militară. Despre importanța Zilei Marinei și succesele cu care marinarii flotei noastre maritime, militare și civile, au întâmpinat această zi a vorbit viceamiralul Grigore Marteș, comandantul marinei militare.în încheierea adunării, echipa artistică ostășească „Albatrosul" a prezentat un frumos și bogat program.

★La Constanța, Galați, Giurgiu și Turnu Séverin au avut loc sîmbătă adunări festive consacrate sărbătoririi a 75, respectiv 70 de ani, de la înființarea organizațiilor de stat pentru navigație fluvială și maritimă și a Zilei Marinei R.P. Române.La adunări au luat parte numeroși navigatori, docheri, ingineri, tehnicieni și funcționari, reprezentanți ai organelor locale de partid și de Stat, ai organizațiilor de masă și obștești.Cu acest prilej, au fost trecute 

și-a
Echipajul 
făcut datoria
feri de pe navă, în urma unor 
îndelungi discuții cu fiecare 
ostaș în parte, se angajase, în 
numele întregului echipaj, în a- 
dunarea comuniștilor din marea 
unitate, ca vânătorul lor de sub
marine să obțină titlul de navă de frunte...

Un angajament plin de răs
pundere, mai cu seamă în uni
tățile. și subunitățile marinei mili
tare unde fiecare navă însu
mează mai multe posturi de 
luptă, nereușita la examen a 
unuia singur. dintre acestea peri
clitând pentru întreg echipajul 
îndeplinirea angajamentului de 
onoare. Dar în acea noapte de 
furtună, cînd, sub ochii lor tul
burați, zecile de siluete întune
cate ale marinarilor au stat cea
suri interminabile la parapete 
scrutînd hăurile beznei, cei doi 
ofițeri au înțeles cît de nestră
mutată este hotărîrea militarilor 
de pe navă de a cuceri înaltul 
titlu.

Intr-adevăr, cîteva luni mai 
tîrziu, vânătorul de submarine 
purta cu mândrie titlul de navă de frunte.

In aceste zile, echipajul se 
pregătește pentru un nou și greu 
examen — confirmarea înaltului 
Ului obținut cu un an în urmă, 
care — aceasta e dorința. fier
binte și totodată hotărîrea mari
narilor — va trebui să intre în 
tradiția navei. Fostul comandant, 
astăzi căpitanul de rangul 3 
L. Zente, care îndeplinește o 

chiaro — membru al Consiliului Național, șef adjunct al Secției Internaționale.La aeroportul Băneasa, delegația a fost întîmpinată de tovarășii Ștefan Voitec, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., și Mihai Da- lea, secretar al C.C. al P.C.R.(Agerpres) «

R. P. Româneîn revistă principalele realisări obținute de colectivele de navigatori și ale unităților portuare.în cadrul adunărilor au fost înmînate unui mare număr de marinari și lucrători din porturi, ordine și medalii conferite de Consiliul de Stat cu prilejul sărbătorilor amintite și pentru merite deosebite în muncă. De asemenea, au fost înmînate : insignele „75 de ani de la crearea navigației fluviale românești“ și „70 de ani de la crearea navigației maritime românești“, instituite de Direcția navigației civile „Na- vrom“, (Ageipres)
----•----

A
Intîlnire cu veteranii 

de pe „Potemkin"
<Su prilejul împlinirii a 60 de 

ani de la răscoala marinarilor 
de pe crucișătorul „Potemkin“ 
și de la primirea lor în Româ
nia, Ia Institutul de istorie a 
partidului, de pe lingă C.C. al 
Partidului Comunist Român, a 
avut loc o intîlnire cu veteranii 
acestei răscoale. Potemkiniștii 
participant i la intîlnire s-au 
întreținut cu tov. Ion Popescu- 
Puțuri, directorul Institutului de 
istorie a Partidului, cu cercetă
tori din cadrul institutului.

(Agerpres)

funcție superioară, a părăsit vâ
nătorul de submarine (îl vizitea
ză însă adesea în ceasurile li
bere, fiindcă nu te poți despărți 
cu totul de o familie din care 
ai făcut parte nouă ani îhche- 
iați...) și la comandă se află că
pitanul locotenent Adorel Barhir, 
un ofițer tânăr dar încercat lup 
de mare (ar putea povesti multe 
despre el, marinarii de pe. vasele 
comerciale străine eșuate pe 
stîncile Pontului Euxin, în aju
torul cărora a venit remorche
rul de salvare pe care a servit 
înainte). Jumătate dintre milita
rii în termen de pe navă au fost 
trecuți, la rîndul lor, în rezervă 
și în locul lor a venit un nou 
contingent. Se vor dovedi aceș
tia la înălțimea antecesorilor lor? 
Comandantul și locțiitorul politic 
nu par deloc să fie copleșiți de 
trac, acum, în preajma greului 
examen :

— Ne cunoaștem oamenii, a- 
vem încredere în ei...

...In această dimineață înso
rită, răspunzând la tradiționala 
urare :„...tovarăși marinari, vă felicit cu prilejul Zilei Marinei Republicii Populare Române..,“,

în uralele ce vor răsuna de-a 
lungul cheurilor vor fi cuprinse 
și hărhăteștile glasuri ale vânăto
rilor de submarine. îndărătul lor, 
ca o salbă de aur, se vor profila 
clădirile de vis ale litoralului —> 
pămîntul patriei, căruia ei îi 
sînt străjeri de nădejde.

(Urmare din pag. I) crețul“ prin care mecanizatorii care lucrează în această unitate au reușit să are peste 300 de hectare. De fapt, asemănător se procedează și în multe alte unități din raionul Făurei: la Mircea Vodă, Jirlău etc. Ca urmare, pînă la 29 iulie în acest raion s-au executat arături adînci pe 27,1 la sută din suprafața planificată.La cooperativa agricolă Noiembrie“ din comuna Pechea, raionul Galați, din cele 905 hectare cultivate cu grîu au fost eliberate de paie peste 600 hecta- re, iar mecanizatorii au făcut a- rături pe aproximativ 200 de hectare. Ritmul de lucru nu a fost însă de la început pe măsura posibilităților. O parte din tractoare au fost deplasate în alte unități, să ajute la recoltat. Pentru a suplini acest gol, pe tractoarele rămase aici munca a fost organizată în două schimburi. Ritmul de lucru a crescut în a- cest fel simțitor. E un exemplu care ar putea fi urmat și de alte unități din raionul Galați, cu atît mai mult cu cît, pe întreg raionul, pînă la 29 iulie nu se a- rase decît 17 la sută din suprafața planificată.Nici în raionul Brăila ritmul de efectuare a arăturilor nu este la nivelul posibilităților... La cooperativa agricolă „6 Martie“ din comuna Scorțaru Vechi, de pildă, (unitate fruntașă în campania de recoltat) nu s-au arat decît 130 de hectare din 1 000. Viteza planificată nu se realizează în această unitate pentru că zilnic se eliberează suprafețe mici de teren. în această perioadă au fost ridicate paiele doar de pe 200 de hectare. Este curios de ce organizația U.T.M. de aici, care, de altfel, are o bună experiență, nu a antrenat la această lucrare 

urgentă decît 100 de tineri. Viteza zilnică nesatisfăcătoare cu care se evacuează paiele de pe miriști cauzează direct la nereali- zarea planului la arături.Așadar, în regiunea Galați sînt încă mari posibilități pentru sporirea ritmului de lucru la a- rat. Pentru valorificarea neîntârziată a acestor posibilități, în a- ceste raioane este necesar în primul rînd ca la strângerea paâelor de pe miriști munca să fie mai 
Porți spre ritmuri înalte

(Urmare din pag. J)
men precis. Fiecare utilaj trebuie să ajungă la destinație la 
o dată precisă. De sosirea lor pe șantier sînt legate acolo 
alte date, alte termene.

Cea mai mare manoperă într-o secție de cazangerie o au 
lucrările de sudură. Metoda clasică și-a trăit viața în multe 
uzine. Sudura automată îi ia tot mai des locul. In ziua de 
27 iulie i s-a eliberat certificatul de naștere și în secția intri cazangerie a uzinei de utilaj chimic. Certificatul acesta 
este semnat de la a pînă la z de tineri.

Inițiator — inginerul Matei Pitea care se ocupă în cadrul 
serviciului tehnic de problemele de sudură. Instructor prac
tic — utemistul Ilie Negrilă, specializat în sudură automată, 
cum îi place să spună, la Uzina „Vulcan“. Prima promoție 
de „elevi“ : 6 tineri. Să vi-i prezentăm. Cornel Moșoianu. E 
sudor electric și secretarul comitetului U.T.M. pe uzină. El 
a fost, alături de inginerul Pitea, animatorul noii metode. A 
conceput o serie de dispozitive, a atras de partea lui și pe 
ceilalți sudori: Cădu Stelian, Constantin Clopon, Gheorghe 
Chiriac. Trei zile de lecții teoretice, alte trei zile de lecții 
practice și uzina are acum 3 schimburi specializate în sudură 
automată.

„In viața secției — spunea inginerul Florin Postole, șeful 
cazangeriei — a început o nouă etapă. Sudura automată 
deschide porțile unui ritm de muncă și mai înalt. Producti
vitatea ei, față de metoda clasică, este de 4—5 ori mai mare, 
iar calitatea sudurii este cu mult îmbunătățită. Dar și sarci
nile noastre în semestrul II și, mai departe, în cincinal, vor 
fi cu mult mai mari. Trebuie să pregătim de pe acum rampa 
lor de lansare“,

bine organizată. Există posibilitatea să fie repartizate la această lucrare forțe sporite și în special atelaje pentru transport. în același timp brigăzile de tractoare (și aici grupele U.T.M. pot aduce o mai mare contribuție) trebuie să asigure, printr-o exploatare rațională, folosirea tractoarelor la întreaga capacitate. Se vor asigura în acest mod încă de acum condiții optime pentru recolta anului viitor. s înt orașe care își 
ascund personali
tatea, cu abilă dis
creție, în fața vi
zitatorului doritor 
de a duce cu el 
nu numai o im
presie generală ci și acel inimitabil, 

acea trăsătură ce dă culoare 
și distincție și originalitate. 
Sînt orașe, care se refuză epi
tetelor ce definesc categoric, 
evitînd nuanța. Nici orașul 
Vilnius, capitala Lituaniei, care 
ne-a întîmpinat cu cîntecul 
unei ploi monotone nu se ali
niază disciplinat după sentința 
unui epitet unic, fiind, cu ex
cepții neglijabile, alcătuit din 
străzi ce propun vizitatorului 
fie o călătorie străjuită de clă
dirile unei arhitecturi tradițio
nale, fie dominată de suplețea 
masivă a blocurilor-tip, reco- 
mandîndu-se prin culorile 
pastelate ce le înfrumusețează 
și prin florile așezate în multe 
ferestre ca o carte de vizită 
modestă a sufletului delicat al 
locuitorilor acestor clădiri.

Și totuși, numai dacă stră
bați străzile centrale, noaptea 
tîrziu — cînd orașul „trăiește“ 
intens prin fabricile de la mar
gine unde se lucrează în trei 
schimburi, prin lumina fluo
rescentă și murmurul grăbit al 
rîului Neris — poți spune că 
ai cunoscut acea „culoare“ par
ticulară a orașului. Atmos
fera de mister, contururile 
arhaice ale unor clădiri 
monumentale, ale vechilor

Unitatea de măsură a brazilor
castele și turnuri ce duc 
cu ele evenimentele sutelor de 
ani, clipele de liniște prelungi
tă a străzilor înguste în care 
lumina becurilor devine vag 
cenușie — toate te lunecă lin 
înapoi, în timp, apropiindu-te 
aievea, prin ecouri de lecturi, 
de scena unui teatru imaginar, 
în care se petrec întîmplări ale 
altor epoci.

îngemănate parcă în teme
lie, castelul Sfînta Ana și 
castelul țarului Nicolae se în
soțesc, invidiindu-se, în dru
mul în sus, și par în încre
menirea lor, două steme ciu
date și demne. Aici, sub um
bra cupolelor, amăgite de fla
căra pală a luminărilor, s-or fi 
consumat altă dată idile și 
drame ale prințeselor și fru
museților bogate, ignorate de 
impasibila strălucire sublimă 
a decorației interioare, apăra
tă de ziduri masive și cenușii, 
ușor amenințătoare. Și, în a- 
semenea clipe de cotropitoare 
liniște poți să-l închipui pe 
marele Napoleon, scund și 
vioi, întârziind cu privirea, ad
mirativ și prețios, asupra ca
podoperei arhitecturale și exclamând cu sinceritate: „Castelul ar trebui luat pe palme și dus direct în Paris“. 
Ca apoi, realizind un salt de 
cîteva zile în timp, să asculți 
vocea soldaților de pază sau 
nechezatul cailor de rasă, ră
sunând sinistru sub cupolele ca 
niște tuburi masive de orgă : 
castelul a găzduit în timpul a

celeiași campanii vestite, caii 
armatei împăratului.

Purtind încă imaginea celor 
două castele, contururile lor 
nocturne, uriașe, lucrate parcă 
fantezist de un pasionat al tra
forajului, înaintând pe una din 
străzile înguste ca niște tune
luri uitate descoperite, nede
pășind cu mult în lățime doi 
metri, dar lungi de zeci de

NOTE

DE DRUM

metri, poți asculta cu ajutorul 
aceluiași zbor al imaginației 
strigătele birjarilor de altă
dată, strigăte prin care se 
avertizau să aștepte, fiindcă 
altfel, întîlnindu-se la jumă
tatea drumului, urmau acele 
interminabile și întotdeauna 
pitorești discuții prin care se 
hotăra cine din doi va duce 
cu greu și de-a-ndărătelea 
trăsura pînă în capătul străzii 
de unde a plecat. Și nu poți să 
nu te oprești măcar pentru cî
teva clipe în numeroasele curți 
interioare ale Universității 
multicentenare și să privești 
zidurile însemnate de trecerea 

vremii, să-ți închipui pe ar
haicul și modestul pasionat de 
tainele galaxiilor, scrutînd prin 
lentile și aparate, devenite de
mult rudimentare, cerul; să-ți 
imaginezi plicticoasele și, în a- 
celași timp, solemnele slujbe 
din biserica întunecoasă care 
precedau cursurile universi
tare, supărînd pe mulți din 
„evlavioșii“ studenți prin des
fășurarea lor prea matina
lă ; să asculți zbuciumul de
ment al clopotelor trase de 
„slugile credincioase“ pentru a 
acoperi cuvintele înflăcărate 
ale studenților care organizau 
întruniri pentru a-și afirma 
aspirațiile lor democratice, re
voluționare. Sau, pe fondul 
grav al codrilor de pini de pe 
colina Antacalnis, să privești 
impunătorul ansamblu al tem
plului catolic Petru și Pavel, 
(perlă a stilului baroc) a cărui 
zidire a început imediat după 
ce Zaora a sosit cu proiectul 
din Cracovia la Vilnius în 
1668. Ori, să zăbovească în fața 
vechii case de oaspeți a ora
șului unde s-a instalat și Na
poleon în vremea zbuciumatei 
sale campanii militare.

Realizezi astfel, măcar în
tr-o parțială intuiție atmosfe
ra și profilul de altădată al 
acestui oraș medieval, păstrat 
cu pietate ca un monument de 
autentică valoare istorică și 
artistică.

...Dar firmele luminoase ce 
stau treze pe zidurile unor clă
diri noi, numeroase, îți vor 
vorbi despre anacronismul 

acestei fantezii de-o clipă. In- 
vitîndu-te la drum ele te vor 
îndruma spre fosta poartă a 
orașului (locul în care se întâl
neau drumurile din Kaunas, 
Trakai și Grodus, păzite de 
micuța clădire a vămii unde 
se opreau toți negustorii pen
tru a plăti dările hotărîte 
prin legile vremii) ca să pri
vești cartierul de locuințe mo
derne locuite deja de peste 
1 500 familii. Nu cu mult 
timp în urmă aici era doar o 
pădure cu stejari puternici, 
unde orășenii culegeau ciuperci și fructe de pădure. Pă
durea a fost tăiată iar în lo
cul ei au răsărit, nu departe, 
o termocentrală, un combinat 
de prefabricate, o uzină de si- 
licați, fabrica de mase plas
tice, studioul de televiziune și 
alte întreprinderi și instituții. 
Fără îndoială, că îți va reține 
atenția îndeosebi șantierul de 
construcție al modernului stu
diau cinematografic. Și cartea 
de vizită a noului Vilnius nu 
se încheie aici. Firesc să fie 
așa pentru un oraș care — deși 
într-o parte a sa a conservat 
vechea arhitectură — este un 
oraș modern, în plină dezvol
tare. In fața acestor noi reali
tăți imaginile sugerate de ve
chile clădiri, monumente ale 
istoriei, rămin ca un parfum 
discret în aerul ozonat al bra
zilor. Dar poate tocmai aflîn- 
du-l înțelegi cît de frumoși și de înalți sînt brazii.

NICOLAE DRAGOȘ
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viața tineretului lumii
Invinuiți de „delicte" politice

repertoriul lui
Proces înscenat unor studenti

și elevi portughezi

ACCENTUAREA CRIZEI POLITICE
i

la
dedicată ace- ziarul „L’HU- printre altele : 
Teatrului din 

bogat, se des-

DE LA ATENA
Situația politică din Grecia, după ședința de vi

neri seara a Parlamentului, a devenit extrem de 
fluidă. Majoritatea observatorilor politici consi
deră că Grecia se află practic în fața unei „accen
tuări a crizei guvernamentale, deoarece guvernul 
Novas nu mai are nici o bază legală“.Potrivit Constituției țării, guvernul trebuie să se prezinte după 15 zile de la constituirea sa în fața Parlamentului pentru a obține votul de învestitură. După expirarea acestui termen guvernul care nu a obținut acest vot trebuie să demisioneze.In această situație se află, de fapt, guvernul condus de Athanasiadis Novas care prin nepre- zentarea la dezbateri a majorității parlamentare se consideră că nu a primit vot de încredere. De fapt, președintele Parlamentului, Emmanuel Balkadzis, a făcut cunoscut la sfîrșitul ședinței de vineri seara că întrucît guvernul Novas nu se bucură de încrederea Parlamentului trebuie să demisioneze. Premierul Novas a respins această cerere. în cursul nopții de vineri spre sîmbătă guvernul s-a întrunit în cadrul unei ședințe la care au participat, de asemenea, președintele Consiliului de Stat și cel al Curții de casație. La sfîrșitul ședinței s-a hotărît să se treacă peste prevederile constituționale și să se fixeze pentru 2 august o nouă ședință a Parlamentului.Fostul premier Papandreu, lider al Partidului Uniunea de centru, și Ilias Iliu, președintele grupului parlamentar al partidu-

Puternice atacuri 
ale patrioților sud vietnamezi

Agențiile de presă occidentale iac cunoscut că 
în ultimele 24 de ore, partizanii sud-vietnamezi 
dau lovituri tot mai puternice trupelor guvernului 
de la Saigon și celor americane.„Grupuri de partizani, relata agenția U.P.I., au atacat în imediata apropiere a Saigonului, provocînd, după cum s-a exprimat un purtător de cuvînt al armatei americane, pierderi grele trupelor guvernamentale“. In cursul acestor lupte, patrioții au doborît, la 61 mile de Saigon, un avion american de tipul F 100 Super Sabre. Un pod de peste 350 m a fost distrus de forțe ale Frontului Național de Eliberare. 

Intre Washington 
și Caraci

• Un articol din „Le Monde"

Hotărîrea S.U.A. de a amina ședința 
Consorțiului puterilor occidentale în ca
drul căreia urma să fie examinată proble
ma acordării de ajutor financiar Pakista
nului continuă să provoace vii proteste 
în rîndul celor mai largi cercuri pakista
neze. Mai multe organizații studențești și 
muncitorești au început o campanie de 
strîngere a semnăturilor pe o petiție 
prin care se cere „respingerea completă 
a ajutorului economic american și ieșirea 
Pakistanului din pactele S.E.Ä.T.O. și 
C.E.N.T.O.".

„Washingtonul exercită presiuni economice asupra Pakistanului“ se intitulează un articol din ziarul „LE MONDE“, semnat de Jacques Decornoy, care se ocupă de recenta decizie a guvernului american de a amina ședința consorțiului puterilor occidentale ce urma să discute ajutorul economic pentru Pakistan.„Washingtonul nu aprobă politica externă a Pakistanului“, scrie Decornoy, care arată că vizitele făcute de președintele Ayub Khan la Moscova și de ministrul afacerilor externe al R. P. Chineze, Cep I, și de premierul Consiliului de Stat, Ciu En-lai, la Caraci „au fost puțin apreciate de americani“.„Aceste manifestări de independență, spune articolul, au cunoscut încă din primăvară consecința lor politică: amînarea proiectatei vizite a lui Ayub Khan la Washington. Pe de altă parte, anumite critici la adresa politicii vietnameze a S.U.A. s-au aflat, de asemenea, la baza hotărîrii americane. Se știe. că Pakistanul s-a pronunțat pentru încetarea raidurilor aeriene împotriva Vietnamului de nord și a emis rezerve față de comunicatul final al recentei conferințe ministeriale a S.E.A.T.O.“.„Presiunilor politice li se adaugă acum presiunile economice,, a- rată în continuare articolul, care precizează că „hotărîrea americană nu a fost însă întotdeauna bine primită în țările care s-au asociat pentru a sprijini Pakistanul și care nu par deloc să fi fost consultate în chestiunea amînării reuniunii consorțiului. Corespondentul din Caraci al ziarului londonez „Financial Times“ relata că Germania occidentală și Canada ar fi protestat. Marea Britanie este îngrijorată de înrăutățirea relațiilor dintre un membru al Common- wealth-ului și Statele Unite“.De asemenea, arată autorul articolului „guvernul francez intenționează să treacă peste obiecțiile americane și ar putea să acorde direct un ajutor Pakistanului și chiar să sporească în mod excepțional creditele stabilite inițial. Acesta este, desigur, un răspuns la o hotărîre americană puțin agreată și consecința vizitei efectuate anul acesta de premierul Pompidou la Rawalpindi, în cursul căreia cele două delegații au constatat că părerile lor asupra independenței față de „cei mari" coincideau pe deplin“.

lui E.D.A. au făcut cunoscut că împărtășesc părerea președintelui Parlamentului, Balkadzis, potrivit căreia, absența deputaților echivalează cu un vot de neîncredere. Cele două partide au dat totodată, publicității comunicate oficiale prin care resping posibilitatea ca guvernul Novas să obțină vot de încredere sau să se mai discute în Parlament problema votului.In capitala Greciei se consideră ca foarte probabil forțarea unui vot asupra declarației lui Balkadzis care ar echivala cu un vot de neîncredere dat guvernului Novas. Se relevă faptul că deși actualul guvern este sigur că nu poate obține votul de învestitură, nu dorește să demisioneze pentru a înlesni regelui posibilitatea găsirii unei alte soluții.Tot mai numeroase sînt știrile potrivit cărora se intenționează să . se formeze un guvern de serviciu, prin dizolvarea parlamentului.Sîmbătă seara regele Constantin al Greciei, l-a primit pe primul ministru Athanasiadis Novas, precum și pe actualul președinte al Camerir Deputaților, Balkadzis. In cențrul discuțiilor s-a aflat situația politică din Grecia.

Un purtător de cuvînt al armatei guvernamentale a declarat că este nevoie de cel puțin două săptămîni pentru refacerea podului distrus.Au continuat, de asemenea, „acțiunile de curățire“ împotriva locurilor unde se crede că ar exista trupe ale F.N.E. Avioanele americane și sud-vietna- meze au efectuat astfel peste 250 raiduri în zonele controlate de partizani.

Purțind pancarte și strigind 
lozinci antiguvernamentale, 
mii de muncitori au partici
pat de curînd la o manife
stație desfășuratei pe străzile 
orașului Atena, in sprijinul 
fostului premier Papandreu. In fotografie : aspect de la 

demonstrajie
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Prețul aurului a cunoscut o nouă creș
tere, joia trecută, la bursa din Londra a- 
tingind cei mai ridicat nivel din aprilie 
a.c. Fenomenul s-a intensificat în ultime
le zece zile cind pe principalele piețe 
capitaliste s-a asistat la o adevărată 
goană după acest metal prețios. Consem- 
nînd noua efervescență de pe piața au
rului, ziarul elvețian ,,LA TRIBUNE DE 
LAUSANNE“ scrie că, potrivit părerii spe
cialiștilor, „creșterea din ultimele zile 
este prea importantă pentru a ii atribuită 
numai cumpărărilor eiectuate de specu
latori individuali".

L a bursele din Occident, toată lumea este de acord că se asistă la o accentuare a crizei încredere în sterlină. Noile suri economicenunțate săptămîna aceasta de guvernul britanic nu au constituit, în realitate, altceva decît o confirmare a dificul-

de lira mă- a-
tăților economice și financiare prin care trece în prezent Anglia. Ele fuseseră de altfel prevăzute pe piața londoneză a aurului, cumpărările masive re- flectînd grija deținătorilor de valută engleză de a-și converti depozitele valutare în aur. „Mișca
rea — scrie „LA TRIBUNE DE LAUSANNE“ ■—• a fost accele
rată și mai mult de agravarea 
situației in Vietnam și prin evo
luția nefavorabilă a Wall Streetu- 
lui“.

• DELEGAȚIA parlamentară canadiană, care se află în vizită în Cehoslovacia, a fost primită de B. Lastovicka, președintele A- dunării Naționale a R. S. Cehoslovace. Cu acest prilej a avut loc o discuție în legătură cu activitatea Adunării Naționale, relațiile reciproce între Cehoslovacia și Canada în domeniul comerțului și culturii.
Praga : îndeplinirea planului 

de stat pe primul semestru 

al anului

• LA PRAGA a fost dat publici
tății comunicatul Comisiei Centra
le de Statistică și control popular 
cu privire la dezvoltarea economi
ei naționale și îndeplinirea planu
lui de sfat pe primul semestru al 
anului 1965. în comunicat se arată 
că prevederile planului au fost 
îndeplinite în proporție de 102.7 
la sută, iar creșterea productivită
ții muncii a fost de 7,8 la sută, 
în Slovacia producția industrială 
a crescut cu 13 la sută. Volumul 
producției industriale a crescut în 
primul semestru cu 8,7 la sută în 
comparație cu aceeași perioadă a 
anului trecut. S-a dezvoltat în ritm 
rapid industria chimică și industria 
constructoare de mașini, a crescut

La Lisabona continuă dezbaterile în procesul înscenat de autoritățile salazariste unui grup de 31 de studenți și elevi în vîrstă între 16 și 25 ani. Studenții sînt învinuiți de „delicte“ politice. Agenția France Presse relatează că acuzații au respins cu hotărîre învinuirile care li s-au adus, precizînd că s-au pronunțat pentru o mai largă autonomie a asociațiilor studențești. Unii dintre ei au declarat că în timpul detențiunii au fost maltratați. 440 de martori, printre
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postă la încercarea anglo-saxonă de a salva dolarul și lira sterlină cu ajutorul unei asemenea revizuiri a sistemului monetar.In fața înrăutățirii situației, la Londra tonul discuțiilor a căpătat un caracter pronunțat pesimist și se vorbește chiar de o „criză“. După părerea ziarului „FINANCIAL TIMES“ această criză ar putea fi precipitată de mai multe situații. Prima ar fi o devalorizare forțată a lirei sterline, care nu ar lăsa Statelor Unite altă alternativă decît să reducă valoarea dolarului în raport cu aurul. A doua ține seama de continuarea hemoragiei rezervelor de aur americane care ar obliga Casa Albă să reevalueze soldul metalului prețios deținut de S.U.A., iar a treia de o eventuală hotărîre a S.U.A. de a modifica actualul raport dintre aur și dolar, stabilit în anul 1933. Cronicarul financiar al ziarului „TIMES“, ocupîndu-se de aceeași problemă, consideră că a sosit momentul ca Banca Angliei să folosească „tactici mai dure“ pentru a reglementa situația de pe piața londoneză a aurului. Lucrurile au ajuns la un punct în care există toate perspectivele să se asista la noi dueluri, din ce în ce mai dîrze, între principalele țări angrenate în actuala dispută „valută-aur“.
I. RETEGAN

ciei la O.N.U., Orhan Eralp, a ce
rut, în numele guvernului său, 
convocarea Consiliului de Secu
ritate pentru a. dezbate urmările 
posibile ale hotărîrii Parlamentu
lui cipriot de a prelungi mandatul 
său și pe cel al președintelui Ma- 
karios și de a amîna alegerile 
generale.

Calcutta : Școli închise

• LA CALCUTTA a avut loc o 
grevă generală de zece ore în 
semn de protest împotriva majo
rării taxelor Ia transporturile în 
comun. în împrejurimile orașului 
s-au desfășurat, de asemenea, ma
nifestații. Agențiile de presă trans
mit că poliția a deschis focul îm
potriva manifestanților, rănind 
mai multe persoane. Atmosfera în 
oraș continuă să rămînă încordată. 
Activitatea este complet parali
zată, piețele, prăvăliile și școlile 
sînt închise.• HECTOR GARCIA GO- DOY, candidat la postul de președinte al unui eventual guvern provizoriu dominican, a avut întrevederi cu șeful forțelor consti- tuționaliste, colonelul Caamano și cu alți ofițeri superiori din guvernul constituționalist. După întrevederi, colonelul Caamano a declarat că „întîlnirea a prilejuit un larg schimb de păreri și s-a desfășurat într-o atmosferă cordială“. Este pentru prima dată cînd Godoy intră în tratative cu șefii militari ai uneia din părțile în conflict din Santo Domingo.

w * MPMp » »

s:|:
IȘahwjrWK

&

Wte ...

Efervescența de pe 
piața aurului

Dar au existat și cauze „psihologice“ care nici ele nu sînt prea noi. Analizînd motivele „goanei după aur“, Lombard, editorialis- tul ziarului cercurilor de afaceri engleze „FINANCIAL TIMES“, își exprimă convingerea că mișcarea a fost declanșată de refuzul net opus de ministrul francez de finanțe, Valéry Giscard d’Estaing, propunerii americane de convocare a unei conferințe
volumul producției materialelor 
de construcție. .

în comunicat se tarată, totodată, 
că nu au fost realizate în întregi
me sarcinile de plan în domeniul 
exportului, că sortimentul livrărilor 
industriale nu a corespuns în în
tregime cerințelor pieței interne, 
iar prețurile planificate pentru con
strucții au fost depășite.• MISIUNEA DE LEGĂTURĂ a înaltului Comandament al Armatei Populare Vietnameze a informat la 31 iulie Comisia internațională de supraveghere și control din Vietnam că la 30 iulie, mai multe formațiuni de avioane americane cu reacție, decolînd de pe portavioănele Flotei a 7-a și de pe bazele din Vietnamul de sud și Tailanda, au pătruns în repetate rînduri în spațiul aerian al R. D. Vietnam și au bombardat și mitraliat numeroase regiuni populate și obiective economice din provinciile Ninh Binh, Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh și Quang Binh, orașul Son La, regiunea Moc Chau din provincia Son La și orașul Vinh.
Stare de asediu în Honduras

• ȘEFUL JUNTEI militare din 
Honduras, colonelul Oswaldo Lo- 
pez Arellano, a anunțat vineri de
cretarea stării de asediu în capi
tala țării, Teșqucigalpa, după o pu
ternică demonstrație care a avut 
loc în fața palatului prezidențial, 
soldată cu ciocniri între poliție și 

care 100 de profesori, au depus în favoarea acuzaților. Un singur martor, un agent al P.I.D.E. (siguranța salazaristă), a formulat acuzații la adresa studenților.Avocatul Joe Nordmann, delegat de Asociația internațională a juriștilor demo- crați pentru a participa la proces, a fost admis de Tribunalul din Lisabona ca observator. Nordmann n-a asistat însă decît la o audiere,, după care a fost invitat să părăsească Portugalia, pentru faptul că a stat de vorbă cu acuzații.

monetare mondiale care ar fi însărcinată să studieze mijloacele de întărire a sistemului monetar al țărilor capitaliste. Anunțarea de către Franța, la începutul a- nului, a hotărîrii de a converti în aur depozitele ei în dolari a provocat pe piața londoneză o cerere a acestui metal de o amploare nemai cunoscută pînă a- tunci. La 8 ianuarie, piața înregistrase, cu un volum de schimburi de 24 tone de aur, mișcarea cea mai importantă de la redes

chiderea ei, în anul 1954. Prețul unciei de aur fin se apropiase de nivelul record înregistrat în 1962 în timpul crizei cuba- ne. A trebuit ca Banca de Rezerve Federale a S.U.A. să dea asigurările cele mai ferme că prețul aurului nu va fi reevaluat pentru ca presiunea să scadă.Și cu toate acestea, presiunea a rămas foarte fermă de la începutul lunii februarie. „FINANCIAL TIMES“ este de părere că
demonstranți. în cursul acestei 
ciocniri mai multe persoane și-au 
pierdut viața, iar altele au fost 
rănite. Au fost operate, de aseme
nea, arestări. Se anunță că în baza 
ordinului de instituire a stării de 
asediu, unitățile militare și forțe 
polițienești au ocupat principalele 
clădiri publice, întreprinderi, re

FRANȚA. Un nou spațiu de parcare a iost construit la Mar

silia. Construcția ultramodernă, supraetajată va permite parca

rea unui mare număr de autovehicule

Referindu-se la spectacolul de gală prezentat vineri seara de Teatrul Satiric Muzical Constantin Tănase din București, în sala „Olympia“ din Paris, agenția „FRANCE PRESSE“ scrie : „O- 
bișnuiții marilor premiere ale ca
pitalei Franței au făcut vineri 
seara o primire triumfală trupei 
de music-hall din București. Fru
mos colorat, ritmat, variat, acest 
nou spectacol din cadrul „Olim
piadei music-hall-ului“ merită, 
după părerea unanimă, această 
călduroasă primire. Dansurile 
nostalgice, și, totodată, trepidante 
ca și orchestra, tipic românească, 
au fost cele mai apreciate. Acto
rul Mircea Crișan, cîntăreața și 
dansatoarea Stela Popescu, pre
cum și Mariana Bădoiu au repur
tat, de asemenea, un mare succes 
personal. Doina Badea a răsco
lit publicul interpretînd „Imnul 
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acest fapt, se datorește, în pri- cipal, convingerii crescînde a cercurilor de afaceri din Occident că, ar putea fi luată în considerație în prezent „o creștere substanțială a prețului aurului în raport cu toate monedele“. Deci, se revine la problema reevaluării prețului aurului. Dar, același ziar consideră că această eventualitate, care a fost deja evocată la începutul anului, „riscă să 
se producă într-o dezordine ne
liniștitoare a sistemului monetar“ 

din țările capitaliste. După părerea editorialistului britanic, cauzele acestei „dezordini“ ar fi respingerea de către Franța a u- nei discuții la nivel înalt în cadrul Fondului monetar internațional. După cum se vede problema este într-o strînsă interdependență cu actualele contradicții interoccidentale, observatorii apreciind că refuzul Parisului de a participa la conferința propusă de S.U.A., constituie o ri-
dacțiile ziarelor și postul de ra
dio.

• CONSILIUL DE SECURITATE 
se va întruni la 3 august pentru 
a examina plîngerea Turciei în le
gătură cu unele decizii ale Parla
mentului cipriot. După cum se știe, 
reprezentantul permanent al Tur- 

dragostei“ din 
Edith Piaf“.Intr-o cronică luiași spectacol, MANITE“ scrie, 
„Din programul 
București, foarte „ . 
prind dansatori și dansatoare a 
căror impetuozitate te minunează. 
Salturile lor „entre chat“ trezesc 

. veselia. într-un cuvînt, văzîndu-i 
în mișcare, simți că te cuprinde 
un fior. Spectatorul este cucerit, 
de asemenea, de echilibrul și sin
ceritatea unei atît de tinere vita
lități, combinate cu o însușire si
gură a coregrafiei. Un alt succes 
l-a constituit baletul „Pînzei de 
păianjen“. Trebuie să mai cităm, 
în cadrul unei trupe atît de bo
gate în talente, pe cupletistu! 
Mircea Crișan, cu monologuri 
spirituale. Stela Popescu, o fan
tezistă înăscută, este o cîntăreață 
realistă. Doina Badea cu vocea 

' amplă o amintește pe cîntăreața 
Suzy Solidar“.Ziarul „LE MONDE“ de sîmbătă seara publică, de asemenea, o cronică elogioasă în care vorbește despre „Marele music-hall 
din București“. Relevînd că mai multe din numerele prezentate de Teatrul „C. Tănase“ sînt „de 
excelentă calitate, ziarul remarcă talentul lui Mircea Crișan care 
„nu cade niciodată in vulgari
tate“. Ziarul scrie în continuare: 
Cele mai frumoase surprize din 
restul programului ni le oferă 
partea coregrafică...

R.P.D. COREEA
NĂ: străzile ca
pitalei devin tot 
mai frumoase. în fotografie: O imagine din 

Phenian 

c u cîtva timp în urmă, premierul irlandez Lemass a trecut canalul St. Georg, efec- tuînd o vizită la Londra, al cărei scop era — după aprecierile cotidianului francez „LE MONDE" — de a ir. 
lătura ultimele obstaco. 
existente in calea semnării 
unui nou acord economic" între cele două țări.Acordul care urmează să înlocuiască un altul, devenit caduc ca urmare a hotărîrii unilaterale a guvernului laburist de a percepe suprataxa vamală, era așteptat cu deosebit interes de cercurile economice de la Dublin. Aceasta, cu atît mai mult cu cît peste 50 la sută din exporturile irlandeze se îndreaptă spre Marea Britanie. Guvernul Lemass are nevoie de un acord economic, pentru a încerca o relansare economică a țării. Datele statistice, publicate la Dublin arată că de cîteva luni, Irlanda a început să a- lunece în direcția unei a- cute crize economice. „Industriile sint lovite de supra
taxa britanică, prețurile ar
ticolelor de consum cresc 
atît de rapid incit guvernul 
s-a văzut obligat să resta
bilească controlul prețurilor 
aplicat numai în timpul ul
timului război mondial" („LE MONDE"). In primul trimestru al acestui an, balanța comerțului exterior a înregistrat un deficit în valoare de 43,3 milioane lire sterline, încercînd reducerea acestui deficit, oficialitățile irlandeze își îndreaptă atenția, în primul rînd, spre Marea Britanie, cel mai mare partener comercial al său.în acest scop, s-a anunțat că au început tratative an- glo-irlandeze privind crearea unei „zone comerciale libere" între cele două țări. Potrivit relatărilor presei irlandeze, în această țară se manifestă o oarecare rezervă în legătură cu înființarea „zonei comerciale libere", subliniind, că aceasta ar putea favoriza exportul britanic, lovind în industria autohtonă. La Dublin se insistă ca în cazul în care s-ar încheia un acord privind abolirea treptată a barierelor vamale între insule, să se prevadă, înainte de toate, concesii substanțiale pentru produsele agricole, pentru a stimula în acest fel dezvoltarea acestei ramuri principale a economiei irlandeze. Se crede ca în cadrul tratativelor această doleanță nu prea a stîrnit interesul negociatorilor englezi. Deocamdată nu sînt cunoscute rezultatele călătoriei lui Lemass la Londra, cert este însă că irlandezii vor încerca și pe viitor încheierea unui acord economic echitabil cu Londra. în caz de refuz, ei amenință Regatul Unit cu o îndreptare serioasă a produselor lor spre țărmul continental al Europei.

IOAN TIMOFTE

Votul de investitura

din parlamentul belgian

• CAMERA reprezentanților din 
Belgia a dat sîmbătă dimineața vo
tul său de încredere cu 131 de vo
turi pentru și 65 împotrivă, noului 
guvern condus de Pierre Harmet. 
Votul a intervenit după 13 are de 
dezbateri neîntrerupte asupra pro
gramului guvernamental. Săptămî- 
na viitoare, guvernul va trebui să 
fie aprobat de către Senat.

Declarație a lui Bottomley

• REFERINDU-SE LA VIITORUL 
constitutional al Rhodesiei de sud, 
Arthur Bottomley, ministru pentru 
relații cu Commonwealth-ul, a 
declarat în Camera Comunelor că 
,,Parlamentul britanic își păstrează 
drepturile pe care le are de a 
hotărî în privința acordării inde
pendentei acestei țări". La afirma
ția unui deputat, potrivit căreia 
guvernul sud-rhodesian ar putea 
decreta în mod unilateral inde
pendența țării, profitînd de va
canța parlamentară engleză, Bot
tomley a răspuns că ,,parlamentul 
rămîne permanent suveran în tot 
ceea ce privește schimbările con
stituționale. în consecință, transfe
rarea puteiii guvernului rhodesian 
nu va putea fi efectuată fără 
aprobarea Camerei".
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