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PLENARA C.C. AL U. T. M. A ADOPTAT HOTARÎREA CA;

Organizația revoluționară de tineret
din patria noastră să poarte denumirea de
Uniunea Tineretului

In ziua de 4 august a.c. a avut loc Plenara 

lărgită a C.C. al U.T.M. la care au luat parte 

membri și membri supleanți ai C.C. al U.T.M., 

membrii Comisiei Centrale de revizie, primii 

secretari ai comitetelor regionale ale U.T.M., 

șefii și adjuncții șefilor secțiilor C.C. al U.T.M., 

redactorii șefi ai publicațiilor de tineret și copii.

La lucrările plenarei au participat tovarășii 

Petre Lupu, membru supleant al Comitetului 

Executiv al C.C. al P.C.R., și Virgil Trofin, se

cretar al C.C. al P.C.R.

Tovarășul Petru Enache, prim-secretar al 

C.C. al U.T.M., a prezentat o expunere în care, 

după ce a arătat interesul cu care utemiștii, 

întregul tineret au urmărit lucrările celui de-al 

IX-lea Congres al partidului, bucuria și recu

noștința lor față de hotărîrile de însemnătate 

istorică adoptate, precum și entuziasmul cu care

au primit ideea cuprinsă în documentele Con

gresului privind schimbarea denumirii organi

zației revoluționare a tineretului în U.T.C., a 

propus plenarei să adopte hotărîrea ca Uniunea 

Tineretului Muncitor să se numească UNIUNEA 

TINERETULUI COMUNIST.

La discuții au participat numeroși vorbitori 

care, exprimîndu-și acordul deplin cu această 

propunere, au arătat că denumirea de Uniunea 

Tineretului Comunist este îmbrățișată cu căl

dură de masele tineretului din țara noastră, 

evocă glorioasele tradiții de luptă revoluționară 

ale tineretului condus de Partidul Comunist 

Român pentru libertate, independență națională 

și progres social, corespunde pe deplin caracte

rului și scopului organizației, simbolizează idea

lurile comuniste în spiritul cărora ea este che

mată să educe tînăra generație a țării.

Comunist
Totodată ei au subliniat necesitatea ridicării 

nivelului activității organizației de tineret în 

toate domeniile pentru a crește contribuția tine

rei generații la înfăptuirea politicii partidului 

de desăvîrșire a construcției socialismului în 

scumpa noastră patrie.

ÎNTR-O ATMOSFERĂ DE PROFUNDĂ EMO

ȚIE ȘI PUTERNIC ENTUZIASM PLENARA 

COMITETULUI CENTRAL AL U.T.M. A ADOP

TAT ÎN UNANIMITATE HOTĂRÎREA CU 

PRIVIRE LA SCHIMBAREA DENUMIRII UNI

UNII TINERETULUI MUNCITOR ÎN UNIUNEA 

TINERETULUI COMUNIST.

Cu mare însuflețire participanții la plenară, 

în numele celor aproape 2 200 000 uteciști, au 

adresat o telegramă Comitetului Central al 

Partidului Comunist Român, tovarășului Nico

lae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R.

împreună cu oamenii muncii de pe în
treg cuprinsul țării, generația tînără a ur
mărit cu deosebită bucurie și entuziasm 
lucrările celui de-al IX-lea Congres al 
P.C.R., eveniment care va rămîne înscris 
cu litere de aur în istoria României socia
liste, și-a manifestat deplina adeziune 
față de hotărîrile Congresului a căror în
făptuire va înălța tot mai sus patria noa
stră, pe culmile progresului și civilizației.

Tineretul țării vede întruchipat în mă
rețul program adoptat de partid propriul 
său viitor și este ferm hotărît să-și închine 
toate puterile, priceperea, întreaga sa ca
pacitate și energie tinerească muncii și 
luptei pentru înfăptuirea lui.

Participanții la Plenara lărgită a C.C. al 
U.T.M., exprimînd sentimentele tuturor 
utemiștilor au adoptat într-o atmosferă 
de puternic entuziasm hotărîrea ca Uni
unea Tineretului Muncitor să poarte de
numirea de UNIUNEA TINERETULUI 
COMUNIST. Această denumire este 
scumpă tinerei generații, ea evocă tradi
țiile glorioase de luptă ale mișcării revo
luționare de tineret din România, condusă 
de Partidul ~ Comunist, pentru libertate, 
independență națională și progres social 
și exprimă în modul cel mai fidel con
ținutul activității sale în etapa actuală, 
idealurile comuniste în spiritul cărora este 
chemată să educe tînăra generație.

Adoptînd denumirea de Uniunea Tine
retului Comunist, bucuria și emoția care 
ne însuflețesc se împletesc strîns cu sen
timentul înaltei răspunderi ce ne revine 
de a dezvolta în conștiința fiecărui mem
bru al organizației noastre hotărîrea de a 
fi demn de înaltul titlu de utecist, de a se 
forma în spiritul principiilor moralei co
muniste, de' a trăi și munci astfel' încît să 
ducă mai departe cu cinste tradițiile glo
rioase ale. neînfricaților luptători comu
niști și uteciști. Membrii U.T.C. vor con-

al
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sidera întotdeauna drept cea mai scumpă 
năzuință a vieții lor cinstea de a lupta sub 
steagul^ glorios al partidului, de a merita 
înalta încredere — primirea în rîndurile 
Partidului Comunist Român, detașamen
tul revoluționar de avangardă al clasei 
muncitoare din țara noastră.

Uniunea Tineretului Comunist care 
cuprinde tineri muncitori, țărani, intelec
tuali, elevi, studenți, tineri români și din 
rîndul naționalităților conlocuitoare, în
frățiți de țeluri și idealuri comune, va pu
ne în centrul preocupărilor educarea tine
retului în spiritul dragostei și devotamen
tului nemărginit față de patria socialistă 
și partidul comunist, al nobilelor idei ale 
internaționalismului proletar, al trăsătu
rilor moralei socialiste; va mobiliza între
gul tineret la înfăptuirea hotărîrilor celui 
de-al IX-lea Congres al P.C.R. în vederea 
continuei dezvoltări a economiei și cultu
rii, a ridicării nivelului de trai al poporu

lui, a înfloririi scumpei noastre patrii, 
România Socialistă.

Organizația noastră va dovedi prin în
treaga sa activitate că își îndeplinește cu 
cinste rolul de principală rezervă și aju
tor al partidului în educarea comunistă 
a tineretului, că este întotdeauna gata să 
îndeplinească orice sarcină încredințată 
de partid.

In momentul solemn al adoptării denu
mirii de UNIUNEA TINERETULUI CO
MUNIST, în numele tuturor uteciștilor, 
al milioanelor de tineri ai țării, ne anga
jăm să strîngem și mai puternic rîndurile 
în jurul gloriosului nostru partid, să 
luptăm cu abnegație și devotament pen
tru înflorirea și prosperitatea scumpei 
noastre patrii, să ne închinăm întreaga 
noastră viață cauzei fericirii poporului 
român, cauzei socialismului și păcii în 
lume.

Plenara Comitetului Central 
Uniunii Tineretului Comunist

Aspect exterior al fabricii de acid sulfuria a Combinatului Chimia de la Turnu Măgurele
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I* Tezaur de gîndi- 
re revoluționară (70 
de ani de la moar-

Itea lui Friedrich 
Engels).

Ie Ore de istorie la 
țața locului.
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Uzina „Electroputere“ Craiova. Secția 
numără printre tinerii evidențiați In

montaj- electric. Tînărul electrician Marin Barbu se 
întrece rea socialistă. El depășește planul lună de lună 
cu 20 la sută.Semnături în cartea 

de onoare a întrecerii
Foto: E. CO JOC ARU

Sub semnul
Cărbune peste plan

Constructorii aprale 
inaugurarea Siderurgiștii raportează înaltei calități

DEVA (de la co
respondentul nostru).

In aceste zile, în 
bazinul carbonifer 
Valea Jiului, întrece
rea socialistă se des
fășoară sub lozinca : 
„Să întâmpinăm Ziua 
minerului cu noi rea
lizări în abataje“. În
suflețiți de Directi
vele Congresului al 
IX-lea al P.C.R., mi
nerii de la toate ex
ploatările Văii Jiului 
obțin zilnic însemnate 
depășiri ale sarcinilor

de plan, realizărilor 
de pînă acum adău- 
gîndu-li-se altele în 
fiecare schimb, in 
fiecare zi. In luna iu
lie, de pildă, la Lo- 
nea au fost extrase 
peste plan 1857 tone, 
la Dîlja 1122 tone, la 
Lupeni 8500 tone. 
In întreaga Vale a 
Jiului s-au realizat în 
această lună peste 
prevederi II 750 tone 
cărbune.

Luna august' a în

ceput. de asemenea, 
cu bune rezultate. 
Mina Aninoasa s-a 
menținut încă de la 
începutul anului în 
fruntea întrecerii. 
Brigăzile conduse de 
comuniștii Aurel Cri- 
stea, Ion David, 
Francisc Schneider, 
Ion Polco, Victor Ianc 
etc. sînt autori ai ma
rilor randamente sub
terane. La această 
mină, succesele au 
fost într-o perma
nentă ascensiune.

combinatului
După ce au înălțat barajul de 

pe Someșul Mare, depozitul de 
bușteni, silozul și hala de tocătu- 
ră, constructorii de pe marele șan
tier al Combinatului de celuloză și 
hîrtie Dej anunță acum terminarea 
lucrărilor la stația de transforma
re a energiei electrice din centra
la termoelectrică și a montajului 
instalațiilor de filtrare a apei.

Și în alte sectoare montarea u- 
tilajeior a intrat în stadiul final, 
încheierea acestor lucrări înainte 
de termen face mai apropiat eve
nimentul inaugurării marelui com
binat — important obiectiv al se- 
serialului.

Furnalîștii de la 
Uzina siderurgică

„Victoria“ Călan au 
produs și livrat 
miercuri turnătoriilor 
din țară cea de-a 
5 000-a tonă de fontă 
dată peste plan de la 
începutul anului. 
Sporul de producție 
s-a obținut îndeosebi 
prin ridioarea produc
tivității agregatelor. 
Tn ultimele patru luni

s-a realizat un indice 
de utilizare la fur
nale mai mare cu a- 
proximativ 35 la sută 
decît cel prevăzut 
pentru sfârșitul șese- 
nalului, iar datorită 
preluării și generaliză
rii inițiativei furnaliș- 
tilor de la Hunedoara 
de a produce cu cocs 
economisit întreaga 
cantitate de fontă 
dată peste plan, sec

torul furnale de la 
Călan a economisit 
de la începutul anu
lui mai mult de 400 
vagoane cocs meta
lurgic.

Ca urmare a redu
cerii consumurilor și 
cheltuielilor de pro
ducție, la furnale s-a 
obținut pînă acum o 
economie suplimenta
ră în valoare de 
1672 000 lei.

if
V.A. Inițialele a- 
cestea au — și la 
propriu, și la figu
rat — o largă cir
culație. Ele pot ii 
Întâlnite pe va
goane de călători și

de marfă, pe vagoane cu insta
lații de Încărcare și descărcare, 
pe vagoanele Închise ermetic. 
Ele pot fi Întâlnite atât pe va
goane care circulă pe magis
tralele de fier ale patriei cit 
și în alte țări. Produsele Uzinei 
de vagoane Arad și-au cîștigat 
o bună faimă pe piața externă 
pentru calitatea lor.

Colectivul acestei uzine, În
suflețit de istoricele hotăriri 
ale Congresului al IX-lea al 
P.C.R., adaugă acum, in între
cerea socialistă, noi carate la 
marca uzinei.

— Uzina noastră — spune 
tovarășul inginer V. ABRU- 
DAN, director tehnic —■ a în
deplinit cu aproape un an mai tru eboș, posturi de lucru pen- 
devreme planul tehnic de asi
milare a produselor prevăzute 
In șesenal. Sîntem la sfârșitul 
unei curse lungi pe care am ter
minat-o cu bine. începem acum 
o nouă cursă : perfecționarea

' continuă a tehnologiei de fa-

bricație, „alinierea din mers* a 
produselor noastre la nivelul 
tehnic cel mai ridicat. 1

Toate secțiile uzinei au luat 
startul in noua competiție. Li- ’ 
nia de transfer pentru prelu
crarea cutiilor de unsoare ale 
vagoanelor, compusă din ma- 
șini-unelte, mașini-agregal pen-

tru finisare este in curs de o- 
mologare. Procese tehnoloqice 
care cer zeci de operații u-

I. BOBEA

(Continuare în pag. a Il-a)



Tezaur de gîndire
revoluționară

£

apărut în Editura 
politică, volumul 
20 al seriei Marx, 
Engels — opere, 

j cuprinde două din 
' lucrările capitale 

ale lui Friedrich
Engels : „DIALECTICA NA
TURII“ și „ANTI-DÜHRING“.

In prezent, cînd știința cu
noaște o dezvoltare impetuoa
să, ducînd la îmbogățirea con
tinuă a tabloului naturii și 
societății, cînd construcția și 
desăvîrșirea construcției so
cialismului presupune în mod 
necesar aplicarea în practică 
a celor mai înalte cuceriri ale 
științei și tehnicii, aceste lu
crări ale Iui Engels își păs
trează neștirbită actualitatea 
și valoarea.

„Dialectica naturii“ conce
pută ca o lucrare de mare am
ploare menită 
să făurească o 
imagine dia
lectică a natu
ră pe baza a- 
devărurilor ști
ințelor în acel 
moment este a- 
bandonată de 
Engels la moar
tea lui Marx 
pentru a putea 
pregăti de ti
par voi. II și 
III ale „Capitalului“ 
Marx. Această faptă, 
turi de 
glindește prietenia 
care 
și Engels, înalta prețuire 
pe care o dădea Engels apor
tului lui Marx în făurirea 
teoriei revoluționare a clasei 
muncitoare. „Alături de Marx 
— scria Engels, cu modestie, 
unui vechi prieten — eu am 
fost vioara a doua“.

O pondere însemnată a avut 
în activitatea lui F. Engels 
combaterea teoriilor idealiste 
și metafizice care începuseră 
să se manifeste în mișcarea 
socialistă din Germania. In 
anii 1877—1878 Engels scrie o 
serie de articole critice la a- 
dresa concepțiilor materialist 
metafizice ale lui Dühring din 
care a rezultat ulterior „Anti- 
Dühring“, lucrare mai cu
prinzătoare; în această lucra
re, concomitent cu respingerea 
concepțiilor metafizice și idea
liste, Engels aduce o mare 
contribuție la elaborarea ma
terialismului dialectic, expune 
sintetic economia politică

marxisă și socialismul știin
țific.

Printre multiplele probleme 
de filozofie conținute în aceste 
lucrări semnalăm: raportul 
dintre filozofie și științele na
turii, dintre conținutul mate
rialismului și forma sa ca ima
gine concretă a lumii, unita
tea materială a lumii, carac
terul infinit al Universului, 
valoarea și limitele cunoaște
rii omenești, critica principiu
lui identității abstracte, carac
terul absolut și relativ al ade
vărului, clasificarea științelor 
etc.

Ne oprim asupra cîtorva 
dintre ele.

Făcînd o critică amplă a 
materialismului premarxist, 
Engels. arată că deosebirea 
dintre filozofie și științele na
turii constă în deosebirea

70 de ani de la moartea

lui Friedrich Engels

lui 
ală- 

o-multe altele, 
strînsă 

a existat între Marx

principală dintre noțiunile și 
legile lor. Noțiunile filozofiei 
(categoriile) sînt noțiuni gene
rale, universale. în ele sînt 
exprimate relațiile universale 
dintre fenomene. Și noțiunile 
științei sînt generale, dar ori- 
cît de generale, ele nu exprimă 
decît particularul. Astfel, no
țiunile energie, gravitație sau 
legea conservării energiei, le
gea gravitației rămîn totuși în 
sfera particularului căci ele 
sint noțiuni sau legi generale 
numai ale naturii, nu și ale 
societății. Categoriile filozofi
ce, cuprinzînd în sfera lor u- 
niversalul, apar ca rezultat al 
generalizării formelor concre
te de existență a obiectelor și 
fenomenelor. Categoria de ma
terie este rezultatul abstracți
ei formelor concrete ale ma
teriei. Noțiunile științei ne 
furnizează informații despre 
anumite procese materiale, 
sînt. reflectări ale acestora. 
Spre deosebire de acestea, no
țiunile și categoriile filozofiei 
mijlocesc o reprezentare gene
rală a lumii pe diferitele trep
te ale cunoașterii. De aici En-

gels distinge conținutul ma
terialismului, exprimat prin 
sistemul categoriilor filozofi
ce, de forma concretă pe care 
o îmbracă acesta într-o anu
mită epocă. Conținutul cate
goriilor materialismului dia
lectic exprimă însușiri, pro
prietăți obiective ale lumii 
înconjurătoare, este mai sta
bil, pe cînd forma materia
lismului este variabilă, expri- 
mînd direct stadiul cunoaște
rii științifice.

în acest sens Engels spune: 
„Cu fiecare descoperire epo
cală, fie ea și în domeniul ști
ințelor naturii, materialismul 
trebuie să-și schimbe inevita
bil forma“. Engels dezvăluie 
caracterul mecanicist al siste
mului de filozofie a naturii al 
lui Dühring, care își propusese 
să dea imaginea absolută a 

universului.Or, 
omenirea nu 
poate cunoaște 
dintr-o dată și 
definitiv uni
versul. Adevă
rurile științei 
nu sînt absolu
te decît în li
mitele practicii 
care le verfică. 
Dincolo de a- 
ceste limite ele 
sînt relative.

Aceste teze 
au o importanță excepțio
nală în zilele noastre cînd 
știința se dezvoltă într-un 
ritm din ce în ce mai accele
rat. Ele feresc oamenii de ști
ință fie de absolutizarea unor 
cunoștințe pe care practica 
contemporană le infirmă, fie 
de relativizarea adevărurilor. 
Filozofia marxist - leninistă 
constituind instrumentul me
todologic general pentru știin
ță, contribuie la progresele 
științei, iar aceasta la rîndul 
ei, vine cu datele proprii pe 
care materialismul dialectic le 
generalizează.

Pe baza cuceririlor actuale 
ale științei, pornind de la in
dicațiile lui Engels privind 
corelația dintre filozofie și 
știință, necesitatea analizei fi
lozofice a cuceririlor științei, 
marxiștii contemporani, îm
preună cu oamenii de știință 
din științele particulare, vor 
făuri imagini ale lumii din ce 
în ce mai adecvate, pe măsura 
lărgirii granițelor cunoașterii.

GHEORGHE ALEXANDRU

Răspîndirea lucrărilor

lui Fr Engels

în țara noastră
cu-
In

Lucrările scrise de K. Marx și F. Engels, 
uosc o largă răspîndire în țara noastră. 
Editura politică au apărut 49 titluri intr-un 
tiraj total dc peste două milioane exemplare. 
Au apărut 22 de volume de „Opere“ ale iui 
K. Marx și F. Engels, însumînd peste 300 000 
exemplare și două ediții de „Opere alese“ în 
două volume.

Multe lucrări au apărut în mai multe ediții 
și zeci de mii de exemplare. Cele opt ediții 
ale Manifestului Partidului Comunist au to
talizat aproape 360 000 exemplare, Anti- 
Diihring a apărut în trei ediții și 85 000 exem
plare, „Ludwig Feuerbach și sfîrșitul filozofi
ei clasice germane“ a apărut în patru ediții 
și peste 100 000 exemplare, „Originea familiei, 
a proprietății private și a statului“ a apărut 
în patru ediții și aproape 190 000 exemplare, 
în mai multe ediții au apărut și lucrări ca: 
..Materialismul istoric“, „Dezvoltarea socialis
mului de la utopie la știință“ etc.

Au fost tipărite lucrări memoralistice des
pre viața și activitatea lui F. Engels ca: E. A. 
Stepanova „Friedrich Engles“, „Amintiri des
pre F. Engels“.

Sub semnul înaltei calități->

Noi construcții 
de locuințe

și

(Urmare din pag. I)

lanele dintre ele solicitind 
maximum efortul și priceperea 
oamenilor — se vor executa 
acum prin simpla apăsare pe 
buton, in condițiile unei pro
ductivități sporite, in condițiile 
unei calități mult superioare.

Noua etapă cere eforturi mai 
mari, exigente sporite. Ti
nerii uzinei, alături de întregul 
colectiv, știu acest lucru. Ei 
înșiși își pretind și eforturile și 
exigentele. Să-l luăm, de pildă, 
pe Pavel Tisan. Era șeful unei 
echipe de la asamblat boghi
uri, vestită in uzină pentru re
zultatele ei. O echipă a calită
ții — cum i se spunea. Dar, 
alături de echipa iui Tisan, lu
cra o altă echipă care obținea 
rezultate slabe. Tisan și-a lăsat 
echipa lui în care treburile 
mergeau „ca pe roate", a re
nunțat o vreme și Ia faima cîș- 
tigată „de echipă evidențiată 
lună de lună", și a mers să pu
nă umărul unde era mai greu. 
A preluat conducerea echipei 
cu rezultate mai slabe și a 
nunțat că peste o lună se 
Întrece de la egal la egal 
fosta lui echipă.

Întrecerea se anunță de pe a- 
cum cu rezultate din cele mai 
bune. In locul lui Tisan, la 
conducerea echipei a trecut un 
tînăr de 19 ani, Dumitru Blaj. 
E foarte tînăr, dar este un or
ganizator bun. „In echipa noas
tră — spune ei — fiecare știe 
ce are de făcut. De la 7 dimi
neața pină la ora 15. Nu se iro
sește un minut". Confirmarea 
celor spuse de el sînt rezulta
tele : pe luna iulie, echipa a a- 
samblat peste plan 80 de bo
ghiuri.

Prezenfa activă a tinerilor in 
Întrecere, participarea lor la re
zolvarea unor probleme de 
producție importante este strîns 
legată de activitatea organiza
ției U.T.C. Sub conducerea or
ganizației de partid, ea este 
cea care, prin acțiuni bine gin- 
dite, îndreaptă permanent e- 
forturile tinerilor spre proble
me de prim ordin din viata 
uzinei. In luna iulie, deși pe 
primul plan a stat îndeplinirea 
angajamentelor luate de tineri 
fn Întrecere, organizația U.T.C. 
n-a scăpat din vedere că in lu-

In apropierea Gării de sud 
în partea de nord a orașului Plo
iești — unde se construiesc noi 
cartiere — au fost date în folosin
ța locatarilor alte 390 de aparta
mente. Circa 1 200 de apartamen
te se află în stadiu de finisare.

Noile apartamente se alătură ce
lor peste 10 000 construite în anii 
șesenalului în orașele regiunii.

a- 
va 
cu

na august va intra in produc
ție un nou tip de boghiuri pen
tru vagoanele de călători. Ti
nerii au fost îndrumați să 
frecventeze cursurile de ridica
re a calificării, să ia parte la 
demonstrațiile practice. Pen
tru a cunoaște bine noul bo
ghiu, tinerilor.li se recomandă 
să studieze documentația teh
nică, cărți tehnice de speciali
tate. Și iată că, în luna august, 
cind noul boghiu s-a introdus 
in fabricație, el era cunoscut 
in amănunt. Premizele calității 
au fost asigurate.

De Ia „pregătire 1“ pleacă 
aproape toate subansamblele 
pentru cutia vagoanelor de mar
fă și călători. Aici se pregătesc 
șasiurile, cutia propriu-zisă a 
vagonului, părțile frontale, pe
reții laterali etc. Organizarea 
muncii pentru a asigura deca
lajul necesar intre pregătire și 
montaj este obiectivul care 
concentrează atenția întregii 
uzine. Spre acest obiectiv și-a 
îndreptat eforturile și organi
zația U.T.C. „Am observat — 
spunea Cornel Tudor, secreta
rul organizației U.T.C. din 
schimbul „C" — că echipa Iul 
loan Țucudeanu nu-și realiza 
ritmic sarcinile de plan. Cauza 
era una singură : in echipă lu
crau mai multi tineri venifi de 
curînd în uzină. Ei nu aveau 
suficientă experiență. Am pro
pus conducerii secției să ia 
noi măsuri pentru omogeniza
rea echipei. La lei la vagonul 
G/4, un produs intrat nu de
mult în fabricație, tinerii cu 
o mai slabă pregătire proiesio 
nală au fost repartizați pe lin
gă cei mai bine calificați și au 
avut prilejul să Învețe, să-și 
însușească bine meseria și, în 
final, să-și realizeze sarcinile 
ritmic". Că așa stau lucrurile, 
se vede și din bilanțul lunii 
iulie. La vagonul Gondolă — 
planificat 235, realizat cu 4 zile 
mai devreme-, la două vagoane 
pentru export, sarcinile de plan 
au fost, de asemenea, Îndepli
nite cu mult mai devreme.

Uzina de vagoane din Arad 
a înregistrat în noua etapă a 
întrecerii socialiste cu noi suc
cese. O dovedesc rezultatele 
lunii iulie, o dovedesc inițiati
vele care au apărut, o dovedesc S prezentului unei zone istorice 
laptele oamenilor. mh mm* mhh ■■■ ■■■ m

timp,

Aspect din expoziție

. ■

Foto : EMIL GOJOCARU

Chimia la scara
1 : 2000

Imaginea impresio
nantă a industriei 
noastre chimice și pe
troliere, cu combinate
le și rafinăriile sale, 
hale de electroliză și 
coloane de sinteză, cu 
păduri de sonde și 
stafii de dezbenzina- 
re, turnuri de granula
re și kilometri de es
tacade, am întîlnit-o 
reprezentată — la sca
ra aproximativă de 
1 : 2 000 — într-o sem
nificativă armonizare 
de elemente, la expo
ziția școlară deschisă 
zilele acestea în loca
lul Grupului școlar pe- 
trol-chimie 
iești. Peste 
ponate te 
o originală
pe harta industrială a 
patriei. Făgărașul, 
vechi centru, cu o tra
diție bogată deja 
(comparatia cu cele
lalte cetăti ale chimi
ei, raportată în timp, 
se referă la numai 
cîtiva ani, totuși) este 
reprezentat de către 
viitorii chimiști prin
tr-un ingenios uscfitor 
tip tunel cu funcționa
re continuă. De la dis
tanta de... numai cîti
va pași îti ademeneș
te privirile Craiova. O 
parte a tînărului com
binat chimic de aici,

din Bucu- 
200 de ex- 
invită la 

călătorie

par- 
am 

ma- 
pen-

intrat nu demult, 
țial, în funcțiune, 
recunoscut-o în 
cheta coloanei 
tru sinteza amoniacu
lui și cea a liniei de 
fabricare a acidului a- 
zotic, executate de e- 
levii școlii profesiona
le, sub îndrumarea 
maistrului Constantin 
Ionică. Elevii din Oc
na Mureș sînt pre
zenți cu un transfor
mator monofazic, com
presor cu piston cu 
dublu efect și un re- 
actor multitubular 
pentru obținerea clo- 
rurix de vinii.

Industriei petroliere 
îi este destinată o sa
lă specială. Atenția 
vizitatorului este a- 
trasă de silueta zveltă 
și impunătoare a insta
lației de foraj 4 LD. 
Alături, un parc de re
zervoare și separatoa
re — rod 
priceperii 
govișteni.

Despre 
marilor 
care le oferă 
Dunării vorbesc 
chetele tractorului 
mașinile 
stuf, trimise de elevii 
Scolii profesionale din 
Tulcea.

O prezentă inedită : 
cuva pentru electroli-

al muncii și 
elevilor tîr-

valorificarea 
bocfății pe

Delta 
ma

il 
de recoltat

za aluminiului, realiza
tă de elevii slătineni. 
Cel mai tînăr sector 
al economiei noastre 
socialiste — industria 
de aluminiu — (prin 
care România a deve
nit una din cele 
de tari 
de aluminiu din 
me) t 
semnat 
cel mai 
saj din 

Toate 
nate — 
lice și din mase plas
tice, reprezentînd 
deosebi aparatură 
tionată — au fost 
lizate de elevi din 
te 30 de școli ale Mi
nisterului Industriei 
Petrolului și Chimiei, 
în cadrul orelor de in
struire practică, și vor 
fi folosite ca material 
didactic în procesul 
de învătămînt. Ele 
sînt o dovadă în plus 
a nivelului ridicat 
care elevii și-au 
sușit cunoștințele 
deprinderile 
alese, o garanție 
guranței cu care 
ști să mînuiască 
menea instalații, 
adevărata lor propor
ție, în procesul de 
producție.

I. ANDREIȚĂ

25 
producătoare 

i lu- 
trimite, astfel, 

în aluminiu, 
interesant me- 
expozitie.

aceste expo- 
machete meta-

în- 
sec- 
rea- 
pes-

CU OCHI DE SPECIALIST, CU MINĂ DE GOSPODAR

| nul din principalii 
I furnizori de lapte 

ai orașului Iași 
este gospodăria a- 
gricolă de stat cu 
același nume, afla
tă la cîțiva kilome

tri dincolo de zona industrială.
In 1965, principalele sarcini de 

plan pentru acest sector al gos
podăriei sînt : 2 120 000 litri lap
te, la un preț de cost de 1,47 
lei litrul; s-a prevăzut ca fie
care din cele 573 vaci furajate 
să producă cîte 3 700 litri lapte. 
La baza acestor prevederi stau 
rezultatele anilor precedenți care, 
pe grafic, au înregistrat valori 
ascendente. De la o producție de 
1 938 litri lapte pe cap de vacă 
furajată cu 2,46 lei litrul în 1959, 
oamenii au ajuns să obțină anul 
trecut 3 916 litri, la un preț de
I, 45 lei litrul.

Și în acest an Gheorghe Lun
gu, Pavel Ciuraru, Gheorghe 
Ostan și după exemplul lor toți 
ceilalți s-au angajat să depă
șească prevederile planului și să 
obțină cîte 3 950 litri lapte pe 
cap de vacă furajată. Rezulta
tele primului semestru confirmă 
hotărîrea lor de a-și îndeplini 
angajamentul. Planul semestrial 
a fost depășit cu 975 hectolitri, 
iar prețul de cost al fiecărui li
tru a fost redus cu 0,17 lei. 
Lună de lună producția a fost 
în continuă creștere, de la 10,2 
litri lapte muls îxx ianuarie la
II, 5 litri cît se mulge acum 
într-o zi de la fiecare vacă.

Uteciștii, la fel ca ceilalți frun
tași ai sectorului, au primit a- 
precieri deosebite pentru munca 
depusă. Gheorghe Lungu, soco
tit în ultimii ani cel mai bun 
mulgător, a realizat peste preve
derile planului de la lotul îngri
jit de el 5 756 litri lapte. Ion 
Munteanu și-a depășit tovarășul, 
realizînd în primul semestru cu 
6 500 litri mai mult decît preve
dea planul. Și aproximativ la fel 
se poate vorbi despre toți cei
lalți.

Ce factori au determinat ob
ținerea acestor rezultate ? Ce re
sorturi au acționat îndeosebi și 
cu ce eficacitate ? Mai ales din 
discuțiile avute cu tovarășul in
giner șef adjunct Mircea Olă- 
nescu am reținut că fiecărei 
trepte a drumului spre produc-

ot mai interesantă devine acti
vitatea brigăzilor complexe 
de studii și documentare ; ea 
contribuie intr-o măsură în
semnată la lărgirea și îmbo
gățirea orizontului profesio
nal al studenților, la verifica

rea în practică a cunoștințelor dobîndi- 
te pînă acum. Totodată, organizația 
U.T.C. și asociațiile studenților folosesc 
aceste excursii pentru a-i ajuta pe stu
denti să cunoască profund istoria regiu
nii cercetate, marile prefaceri economi
ce și sociale petrecute în anii construc
ției socialiste în patria noastră.

șteptata 
răbdare 
gătiri 
călătoria noastră a 
început în 3 iulie. 
Destinația : centrul 
Moldovei.

Ne așteptau în- 
tîlniri cu comori foarte diferite, 
cunoscute de mai mulți dintre 
membrii brigăzii încă în primii 
ani de studii. Porneam așadar, 
să redescoperim printr-un 
contact direct, comori vechi 
ale creației populare, noile ce
tăți chimice ale tării, marele 
izvor al kilowaților de pe 
Bistrița.

Ne-am propus să studiem to
tul cît mai sistematic și să a- 
dunăm date, material documen
tar concludent pe sectoare de 
activitate. Scopul nostru era 
realizarea unei imagini cît 
mai exacte asupra trecutului și

în patria noastră,

din Moldova — a Tîrgului- 
Neamț — elocventă în acest 
sens.

Organizarea brigăzii răs
pundea acestui scop: studenții, 
de specialități diferite — filo
logi, economiști, istorici, de la 
conservator, arte plastice etc., 
știau ce aveau de făcut. Ajunși 
în localități, fiecare se ocupa 
de o anumită latură: econo
mică, socială sau culturală. 
De la început am imprimat că
lătoriei noastre un caracter de 
documentare științifică. De alt
fel, scopul fixat a pretins fie
cărui student, tot timpul, un 
efort deosebit, o mobilizare 
creatoare a tuturor cunoștințe
lor acumulate în anii de stu
denție.

Membrii brigăzii, 
ghiuri diferite de 
realizat adevărate
nografice pentru locurile vizi
tate.

O dată ajunși în Moldova 
ani vizitat barajul Hidrocentra
lei „V. I. Lenin". Toți studenții 
și-au făcut notații.

Un material interesant, pen
tru toți membrii brigăzii, am 
descoperit în comuna Dochia. 
Întreg „arsenalul" științific al 
brigăzii a intrat în lucru: a- 
parate de fotografiat, magne- 
tofoane etc.

din un- 
vedere, au 
fișe mo-
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• +975 hectolitri de lapte
• — 0,17 lei la prețul de cost al litrului 

nouă, cunoștințe noi• tehnică
• interesante inițiative ale organizației U. T. C.

de la G. A. S. lași
țiile mari de lapte îi corespund 
un număr de obiective — tehnice 
sau organizatorice — pe care oa
menii le-au avut de rezolvat în
tr-o anumită perioadă de timp. 
Sintetic, treptele anului 1965 
ne-au fost astfel expuse : 1. asi
gurarea bazei furajere ; 2. ridica
rea calificării oamenilor spre ni
velul zootehniei moderne ; 3.
continuarea selecției animalelor.

Chiar dacă nu au fost astfel 
formulate, într-o formă sau alta 
cele trei obiective au fost pre
zente în toate planurile de mun
că din această perioadă, ale or
ganizației U.T.C., în acțiunile în
treprinse, în munca politică des
fășurată cu tinerii de la fermele 
de animale.

Intre activitatea desfășurată în 
anii 1964 și 1965 —- așa cum ex
plica inginera Victoria Turiliuc, 
secretara organizației de bază 
U.T.C. — nu a existat decît o 
graniță contabilă. în fapt, munca 
a avut o continuitate perma
nentă. Calificarea mulgătorilor 
este tocmai unul din obiectivele 
principale care s-au aflat în aten
ția conducerii unității și a orga
nizației de bază U.T.C. La în
ceputul acestui an, au început lu
crările de mecanizare a mulsu
lui, iar de curînd și a evacuării 
gunoiului cu ajutorul racleților. 
Intr-o adunare generală, la care a 
fost invitat și inginerul șef ad
junct, s-au discutat sub toate as
pectele, sarcinile tinerilor mulgă
tori în etapa introducerii mulsului 
mecanic. Despre caracteristicile 
tehnice și sistemele de funcțio
nare a aparatelor s-a vorbit în ca
drul unui ciclu de expuneri pre
zentat de inginerul Olărescu și 
completat cu demonstrații prac
tice, cu exemplificări. Pe lîngă 
sprijinul acordat tinerilor în cu
noașterea acestor aparate, organi
zația U.T.C. s-a ocupat însă, în

de
ra-

în

Filologii au luat legătura cu 
bătrinii Gheorghe Săndulachi 
și Mihai Filimon (trecuți de 
mult de o jumătate de veac). 
S-au urmărit particularitățile 
graiului din comună. Filologii 
s-au arătat puțin dezamăgiți: 
pentru lingvistică, graiul aflat 
aici prezenta mai puțin inte
res din cauza influenței hotă- 
ritoare a limbii literare. Expli
cația acestui fenomen au dat-o 
istoricii și economiștii: în co
mună există, în prezent, 60 
televizoare, 800 aparate de 
dio.

Cercetările au continuat
mai multe localități. Un eîn- 
tăreț popular din Pipirig, 
Nicolae Cordoneanu, a sur
prins în vers popular întrea
ga dezvoltare a regiunii Ba
cău în anii noștri. Melodia și 
textul acestei interesante crea
ții populare intitulată „Cîntă 
Pipirigul" a constituit obiect de 
studiu atît pentru filologi, is
torici cit și pentru studenții de 
la conservator. Nu se știe încă, 
dar de aici ar putea porni cî- 
teva interesante lucrări științi
fice despre limba noilor pro
ducții folclorice sau despre 
receptivitatea creatorului popu
lar ia realitățile 
rane.

Cîte alte lucruri 
n-au atras atenția
dornici de a cunoaște 
mult! Muzeele, mînăstirile (a- 
devărate comori ale artei popu
lare), portul, casele, obiceiu
rile — vechi și noi, nimic din

contempo-

interesante 
studenților 

mai

I

la 
in
și 

meseriei 
a si- 

vor 
ase-

la

special, de modul în care fiecare 
din ei aplică metodele noi de 
muncă. Unii au avut de întîmpi- 
nat greutăți. De pildă, unele ani
male nu suportau mulsul meca
nic. La început cîțiva tineri s-au 
descurajat și au renunțat să mai 
lucreze cu aparatele. Alții nu au 
completat mulsul mecanic cu cel 
manual. în analizele lunare ale 
îndeplinirii planului și angaja
mentelor, în cadrul celor două 
ore de învățămînt săptămînal, 
care continuă cursurile de iarnă 
în perioada verii, metodele unor 
mulgători și primele lor succese 
au fost pe larg discutate.

în cunoștință de cauză, organi
zația U.T.C. a sesizat la timp as
pectele noi ale problemei. Paralel 
cu sprijinul acordat tinerilor mul
gători în introducerea noii me
tode, organizația U.T.C. a stimu
lat o inițiativă ce s-a dovedit a 
fi foarte valoroasă. Mulsul me
canic ușurîndu-le munca, Gheor
ghe Lungu, Gheorghe Ostan, Pa- 
vel Ciuraru și alții au cerut să 
li se mărească treptat loturile de 
vaci. Lungu, care a început anul 
cp un lot de 14 vaci, a ajuns a- 
cum la 18 ; Ostan, de la 13 are 
acum 20, iar Ciuraru, care de la 
15 a ajuns la 20, cere să i se mai 
dea cinci. Acum, cînd efectivele 
de animale sînt în creștere și 
cînd sporește nevoia de oameni 
calificați, inițiativa lor a condus 
la eliberarea în fiecare grajd 
unui mulgător și, implicit, 
reducerea prețului de cost 
laptelui.

Aceeași atenție a fost acordată 
furajării animalelor și continuării 
selecției. în ultima perioadă, în 
cadrul orelor de învățămînt săp
tămînal, s-a insistat pe furajarea 
zilnică, pe alcătuirea rațiilor în 
perioada de trecere de la un fu
raj la altul. La propunerea co
mitetului organizației de bază

ORE

s-a introdus obiceiul ca 
zi după lecție să se facă

U.T.C., 
a doua 
prin sondaje, seminalii practice 
la locul de producție.

Cele trei mari obiective aflate 
în acest an în preocuparea con
ducerii unității au constituit pen
tru organizația U.T.C., prin pre
cizia lor, un cîmp larg de acti
vitate, pe prim plan aflîndu-se 
în continuare munca de întărire 
a disciplinei în producție, Dis
cutarea lui Agrigoroaie Cornel 
într-o recentă adunare a organi-

zației U.T.C. pentru încălcarea 
programului de grajd, stimularea 
opiniei colective împotriva unor 
astfel de abateri este numai un 
exemplu în această privință. O 
bună eficiență o au și edițiile lu
nare ale gazetei de satiră și 
umor, de apariția cărei se ocupă 
un grup de tineri sub îndruma
rea organizației U.T.C.

In ceasurile libere, organizația 
U.T.C. a inițiat cu tinerii mulgă
tori vizite la muzeele de la pala
tul culturii, reuniuni organizate 
în comun cu studenții de la Fa
cultatea de agronomie etc. Pe 
planuri multiple, deci, organizația 
U.T.C. de la această gospodărie 
de stat se ocupă de participarea 
tinerilor care lucrează în sectorul 
zootehnic la întrecerea socialistă, 
îi ajută să-și îndeplinească an
gajamentele, inițiind și desfășu- 
rînd acțiuni specifice, care-și do
vedesc utilitatea.

ION ȘERBU

Foto: SORIN DAN
Micii gospodari

DE ISTORIE
ce vorbea de trecut sau prezent 
— nu a fost neglijat.

Cîte nu vor afla colegii ce
lor prezenți la „întîlnirea" cu 
o mică regiune a Moldovei 
unde e concentrată o parte în
semnată a istoriei mai vechi 
și mai noi a acestor melea
guri?

în mod sigur, de același in
teres se vor bucura relatările 
despre Creangă auzite de la 
bătrîni care și-l aminteau sau 
de la un elev al său Intîlnit 
la Văratec ca și despre pictu
rile și sculpturile de la mînăs- 
tiri sau despre marile combi
nate chimice care împodobesc 
regiunea.

Că această călătorie docu
mentară și-a atins scopul; că ea 
a plăcut și a fost deosebit de 
instructivă, o spun studenții 
înșiși.

Aspectele cele mai repre
zentative. care concură la rea
lizarea unei imagini cit mai 
exacte a plaiurilor moldovene, 
vor fi prezentate de membrii 
brigăzii în cadrul unui simpo
zion „Pe plaiuri moldove
ne". Pentru a ilustra pro
bleme legate de muzica popu
lară, de coregrafie o să apelăm 
la echipa de dansuri și taraful 
de muzică populară al Casei de 
cultură a studenților „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" din Cluj.

în colaborare cu brigada 
care a plecat în Oltenia vom 
organiza o expoziție de foto
grafii si desene.

O parte a materialului cules,

studenții îl vor prelucra în ca
drul cercurilor științifice stu
dențești, chiar în lucrări la se- 
minarii.

Desigur, pe măsură ce vom 
sistematiza materialul ne vom 
gîndi și la alte modalități a- 
tractive de a prezenta unui 
număr cît mai mare de stu- 
denți materialul, impresiile cu 
care s-a intors brigada.

Asistent VASILE VESA
Universitatea „Babeș-Bolyai“ 

Cluj

Lectură

a patriei
Am parcurs timp de 11 zile un 

drum de aproape 2 500 km, dor
nici de a cunoaște și mai bine 
patria, oamenii ei de a ve
dea cu proprii ochi frumusețile 
naturii, dar în special progresul 
economic pe care l-a înregistrat 
țara noastră în anii construcției 
socialiste. Și fiecare km străbătut,

fiecare loc vizitat a venit să în
tregească cunoștințele grupu
lui nostru de 34 de stu- 
denți — viitori ingineri me
canici, electricieni, agronomi, 
mediei, profesori de geografie — 
fizică și economică, de istorie ve
che și nouă, de artă populară și 
folclor. S-a plecat din Timișoara 
spre Petroșani, Sibiu, Brașov, 
București, Tg. Mureș, Cluj, Ora
dea. Un adevărat circuit al țării. 
Dar am făcut în plus nenumărate 
alte popasuri, pentru că pe tra
seul celor 2 500 km, la tot pasul 
ne întîmpina noul : de la înfăți
șarea modernă a unei comune 
pînă Ia o uzină nouă pe care n-o 
știam încă. Ne-am întîlnit cu zeci 
și zeci de mărturii ale culturii 
poporului nostru, cu locuri atît de 
frumoase, comandate parcă natu
rii pentru a împodobi țara.

Popas la Oțelul roșu — puter
nic centru al industriei noastre 
siderurgice. Am făcut cunoștință 
cu focul cuptoarelor și cu munca 
oțelarilor, a laminoriș iilor. în 
același timp însă, ne-a atras aten
ția noua clădire a clubului 
muncitoresc unde siderurgișții din 
localitate își petrec timpul liber.

Depresiunea Petroșanilor, fosta 
Vale a plîngerii, ne-a întâmpinat 
în haină nouă. S-au înfrumuse
țat orașele, s-au construit, pînă 
în 1964, 8 000 de apartamente, 
iar minele, prin modernizarea 
multor lucrări, au devenit adevă
rate uzine subterane.

Orașul Brașov ne-a vorbit con
vingător despre dezvoltarea in-



Primiri 

la Consiliul 

de Miniștri
Campionatul

mondial

(Agerpres)

• Echipa romană — re- 
divivus !

Despre goluri

și echipe
• Cea mai lungă partidă
• S-au pus în joc 

premii speciale
• Rezultatele de ieri

universitar de sah->

SINAIA (prin telefon de la 
trimisul nostru).

După ce două runde con
secutiv a înregistrat același 
scor neașteptat (2—2) în întâl
nirile cu echipele R.D.G. și 
Danemarcei, reprezentativa 
noastră a încheiat ieri la prînz 
meciul cu U.R.S.S. tot cu... 2— 
2. De data aceasta însă băie
ților noștri li se cuvin numai 
cuvinte de laudă pentru fru
moasa comportare avută. La 
prima masă, Florin Gheorghiu, 
neînvins în acest campionat, 
a avut albele 
Savon — care 
la acea oră un 
lent: 7 puncte 
jucate. A fost o dispută for
midabilă: campionul român a 
ales împotriva apărării sici
liene o variantă puternică de 
atac dar Savon se apăra foar
te bine și se părea la un mo
ment dat că echilibrase situa
ția. Dar în ultima jumătate de 
oră reprezentantul nostru a 
condus cu 
cizie și 
dramatic, 
maximum
lor și a făcut ca tatăl lui Flo
rin să nu mai poată rezista 
tensiunii și să părăsească sala 
de joc pînă la anunțarea re
zultatului. Gheorghiu a sacri
ficat surprinzător un cal pen
tru atac, iar în complicațiile 
ce au urmat, Savon n-a putut 
rezista hărțuielilor continue 
și, pierzînd avantaje materia
le, s-a recunoscut învins. Ast
fel s-a încheiat o foarte dis
putată și spectaculoasă parti
dă în care jucătorul nostru a 
arătat încă o dată clasa sa.

Pavlov în fața lui Hodoș și 
Partos cu Mnațakanian au a- 
juns după luptă disputată la 
remiză. La masa a patra, în
tr-o 
fost

împotriva lui 
realizase pînă 
punctaj exce- 
din 7 partide

rară măiestrie, pre- 
rapiditate un final 
care a încordat la 
atenția spectatori-

partidă de luptă, Nacu a 
învins de Anoșin.

GHEORGHE MITROI

★

runda a 5-a șahiștii români

înregistrat 
dintre reprezentative- 

și Cehoslovaciei în 
maghiari conduc cu

In
au întîlnit echipa Olandei și con
duc cu 1,5—0,5, două partide a- 
mînîdu-se. Surpriza rundei a 5-a 
o constituie rezultatul 
în întîlhirea 
le Ungariei 
care șahiștii
2— 1 și o partidă s-a amînat. Iată 
rezultatele înregistrate în celelalte 
două meciuri ale grupei A: 
U.R.S.S. — R. D. Germană 1.5—0,5 
(2); Izrael — Anglia 1,5—0,5 (2). 
în clasament conduce U.R.S.S. cu 
12 puncte (2), urmată de Izrael cu 
10,5 puncte (2) și Danemarca cu 
10 puncte.

In grupa B a turneului final s-au 
jucat partidele rundei a 4-a în 
care s-au înregistrat rezultatele: 
Austria — Scoția 2—0: Suedia — 
Cuba 3,5—0,5; Bulgaria — Belgia
3— 0 (1); Finlanda 
(2). In clasament 
cu 13 puncte.

— Tunisia 2—0 
conduce Suedia

(Agerpres)

inspre Ploiești a sosit luni o veste 
care ne-a făcut să înghețăm pentru 
o clipă : selecționabilii au pierdut 
cu doi zero în fața „Petrolului". 
Faptul în sine nu este extrem de 
grav. O selecționată națională poate 
pierde într-un meci de antrenament

cu o echipă inferioară ca valoare, iar înfrîngerea 
să nu se dovedească apoi semnificativă. Tot atît 
de adevărat este însă că nici nu ne putem liniști 
prea ușor după o asemenea istorie. Aspectul cel 
mai grav, care trebuie să ne pună cu adevărat pe 
gînduri, nu este atît „încasarea" de către na
țională a două goluri (mi se pare că Ionescu este 
totuși mai sigur decît Haidu), ci faptul că aceasta 
nu a marcat niciunul. Problema cheie rămîne 
deci pentru noi eficacitatea, însușirea tehnicii 
(sau artei) de a înscrie goluri. Un singur șut 
magistral (unul singur!) ne-a lipsit în acea fai
moasă repriză secundă de la Lisabona pentru ca . 
echipa noastră să fi produs o surpriză de proporții 
europene. Dar ne-a lipsit, și asta a fost hotărîtor. 
La ora actuală nu există pentru selecționeri altă 
soluție decît să se stabilească fermi asupra unui 
principiu unic : începînd de la fundași și pînă la 
înaintași, să fie introduși în echipă numai 'acei 
jucători care trag periculos la poartă, care știu să 
marcheze goluri, trăgînd de departe și de aproa
pe, jucătorii cei mai rezistenți, capabili să susțină 
90 de minute un joc în sistem „piston“. Pornin- 
du-se de la acest principiu trebuie, luați în lot 
(în primul rînd în atenție) toți jucătorii care au 
marcat goluri multe în ultimul campionat și să 
se renunțe fără milă la toți senatorii de drept 
ineficaci. Or fi ei buni în alte privințe, dar pe 
teren ne trebuie oameni care să marcheze goluri!. 
Adam, Ivansuc, Moldoveanu, Marcu se dovedesc 
buni din acest punct de vedere și trebuie să con
tăm de pe acum pe ei, trebuie accentuată pregă
tirea lor pe această linie.

Să sperăm că antrenorii nutresc și ei la ora 
actuală aceleași sentimente și că se vor îndrepta 
cu stăruință spre închegarea unei echipe capa
bilă să marcheze goluri, o echipă ofensivă, tînără, 
viguroasă în atac și apărare.

O altă chestiune care stîrnește la ora actuală 
un uriaș interes în rîndul spectatorilor și specia
liștilor este noua formulă a campionatului catego-

riei A la fotbal. Majoritatea cronicarilor sportivi, 
făctndu-se ecoul unui public larg, susțin cu fer
voare sporirea numărului de echipe din prima 
noastră ligă la 16 sau 18 (personal sînt pentru 
18). Pentru acest an. fără măsurile preliminarii 
necesare, abordarea cu curaj practic a formulei 
era poate riscantă. Dar pentru anul care va veni, 
cred că formula ar trebui pregătită din timp. 
Argumentele se arată neclintite la orice exa
men. Să enumerăm cîteva dintre ele :

1. mișcarea noastră fotbalistică și-a creat prin
cipalele condiții pentru o formulă de campionat 
complexă : număr mare de echipe de toate cate
goriile, stadioane, spectatori, un nivel de joc 
crescut (nu exagerat) care ne-a adus cîteva suc
cese internaționale de prestigiu.

2. experiența unor țări care au experimentat 
îndelung acest sistem arată numai lucruri bune.

3. campionatul ar dura mai mult, pregătirea 
jucătorilor ar fi mai intensă și mai continuă, 
cerințele ar spori mult.

4. s-ar crea practic posibilitatea (și acesta este 
argumentul cel mai însemnat) ca un număr mult 
mai mare de jucători tineri să se afirme, să intre 
în atenția specialiștilor, să fie stimulați în crește
rea lor.

Există vreun dezavantaj al acestei formule ? 
Nu văd niciunul.

In cazul în care pentru anul viitor se va ac
cepta campionatul cu 18 echipe, ar urma să in
tre în categoria A primele două clasate din cele 
două grupe B și să retrogradeze în fiecare an 
ultimele patru clasate. Lupta va fi astfel mult 
mai dîrză, zona periculoasă ar fi mai întinsă, in
teresul tuturor echipelor pentru campionat ar 
crește considerabil. In cazul în care se acceptă 
numai formula cu 16 echipe, atunci, alături de 
echipele promovate de pe primele locuri din B 
ar urma să mai vină cîștigătoarele unui baraj care 
să cheme la luptă cele două echipe care au re
trogradat din prima categorie și cele două echipe 
vice-campioane din „B". Așa ar fi logic din toate 
punctele de vedere, așa ar fi sportiv și... pasio
nant pentru toți iubitorii de fotbal.

Rămîne ca federația de specialitate să discute 
aceste argumente izvorîte 
lor iubitori ai fotbalului.

Miercuri 4 august a.c. primul 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Române, Gheorghe Apostol, a 
primit în audiență de rămas bun 
pe ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Elveției la 
București, Emile Bisang, în le
gătură cu plecarea sa definitivă 
din R. P. Română.

★
La 4 august a.c., vicepreședin

tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Române, 
Emil Bodnaraș. a primit în au
diență de rămas bun pe ambasa
dorul extraordinar și plenipoten
țiar al Elveției la București, 
Emile Bisang, în legătură cu 
plecarea sa definitivă din R. P. 
Română.

din dorința numeroși-

ION BĂIEȘU

Turnseul echipei Dinamo București in KJMr

(Ager-

știe, e- 
Dinamn

pe
întreprinde în 
Germană, invin- 
marti seara la

München 4 
preș). —

După cum se 
chipa de fotbal
București a debutat vic
torioasă în turneul 
care-1 
R. F. 
gînd
München cu 3—2 (1—2) 
echipa München 1860, 
fosta deținătoare a „Cu
pei R.F.G.". Desiășurat

la lumina reflectoarelor 
stadionului Grünwald, 
jocul a iost urmărit cu 
interes 
ambele 
tindu-și perioadele 
dominare, 
acest meci, 
sportiv 
„S.I.D.
prima parte a întîlnirii 
echipa München a 
minat mai mult, iar

de spectatori, 
echipe impar- 

de 
Comontînd 
cronicarul 

al agenției 
remarcă că în

reluare fotbaliștii români 
s-au dovedit mai rapizi, 
controlînd iocul. Ei pu
teau obține o victorie 
mai clară dacă de mul
te ori nu combinau 
prea mult in careul de 
16 m.

Scorul a fost deschis 
chiar in minutul 1 de 
aripa stingă Haidu. Mai 
tirziu, in urma unei do
minări accentuate,

de/e ou Înscris prin Gro
sser (11‘) și Brunnema- 
yer (17'). După pauză, 
in urma unei spectacu
loase curse, Pircălab a 
adus egalarea. Punctul 
victorios a fost realizai 
In minutul 88 de Prălilă, 
care l-a 
minut 
Ene II. 
puternic 
surprins 
Tepe.

înlocuit cu 1 
mai înainte pe 
Frălilă a șutat 
și balonul la 

portarul

Apărută in ultimii ani pe 
harta economică a regiu
nii Cluj și utilată cu a- 
gregate de înaltă produc
tivitate, IPROFIL DEJ 
produce garnituri de
mobilă pentru piața in

ternă și pentru export.
In loto'gralie : exteriorul 

Întreprinderii.
Foto: AGERPRES

Vizita delegației
Comitetului orășenesc

Pekin al P. C. Chinez
Membrii delegației Comitetu

lui orășenesc Pekin al Partidului 
Comunist Chinez și a Comunei 
populare „Prietenia chino-româ- 
nă", împreună cn Gh. Necula, 
membru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului regional 
București al P.C.R., au fost 
miercuri oaspeți; cooperativei a- 
gricole de producție „Prietenia 
româno-chineză“ din comuna 
Muntenii-Buzău, raionul Slobozia.

Primiți cu căldură, oaspeții au 
luat parte la un miting organi
zat în cinstea lor de membrii 
cooperativei agricole de produc
ție. La miting au participat Liu 
Fan, ambasadorul R. ~ 
în R. P. Română, și 
ambasadei.

Prezența delegației a fost sa
lutată de Andrei Voileanu, prim- 
secretar al comitetului raional 
Slobozia al P.C.R.

Au luat apoi cuvîntul Gh. Ghi- 
ță, președintele C.A.P. „Priete
nia româno-chineză“. și Wan 
Li, membru al Secretariatului 
Comitetului orășenesc Pekin al 
P.C. Chinez.

Oaspeții au oferit daruri din 
partea Comunei populare „Prie
tenia chino-română“.

După miting, delegația a vizi
tat terenurile agricole și sectorul 
zootehnic al cooperativei.

(Agerpres)

P. Chineze 
membri ai

Ansamblul folcloric din Banat in timpul ce/ui de al II-lea Festival al cinlecului, dansului și portului național de la Mamaia. 
Foto t AGERPRES

LA FAȚA LOCULUI
socialiste ! trac-dustriei noastre 

toare și autocamioane românești, 
numeroase produse ale indu
striei ușoare. Ain cunoscut 
Brașovul nu numai ca un puter
nic centru industrial dar și ca 
centru universitar, ca un oraș cu o 
bogată viață culturală. A urmat 
Cîmpina unde am cunoscut meto
dele noi pentru punerea în ex
ploatare a sondelor, altădată pă
răsite. N-am putut părăsi Plo- 
ieștiul cu modernele sale rafină
rii fără a cunoaște instalația de 
foraj 3 D H de adîncime medie 
cunoscută și apreciată în lume.

Pe traseul pe care l-am par
curs am avut în permanență în 
fața ochilor trecutul și prezentul 
patriei noastre, am citit ca într-o 
carte vie istoria ei. Am 
fost la Doftana și la Casa 
memorială Nicolae Grigorescu; 
am admirat picturile de la bise
rica din Puchenii Mari, și am vi
zitat casa în care a trăit Iosif 
Vulcan...

Am urmărit pe întregul traseu 
o geografie dinamică care ne-a 
umplut sufletele de mîndrie și 
dragoste pentru talentatul nostru 
popor care a tradus cu consec
vență în fapte înțeleaptă politică 
a partidului.

Excursia s-a terminat. Dar am 
adus cu noi o bogăție de impre
sii care vor dăinui ca sursă de 
noi puteri pentru activitățile noa
stre viitoare.
Asist. OPREA IOAN VIRGIL 

Institutul agronomic din 
Timișoara

muntoasă
aApusetiilor

Am părăsii Capitala miercuri 
30 iunie, cu trenul de Baia 
Mare, ghemuită în sacul meu 
de dormit, am ascultat toată 
noaptea țăcănitul monoton al 
roților, neputînd închide ochii 

' din pricina emoției. Excursia 
de studii și documentare a 
brigăzii complexe bucureștene, 
la care participam, era prima 
mea călătorie de acsst gen și 
cel dintîi contact cu „insula 
muntoasă“ a Apusenilor.

Dimineața am fost în Alba 
Iulia. După ce am instalat 
„tabăra“ la școala profesională 
din localitate, ne-am îndreptat 
către porțile vechii cetăți apoi, 
toți cei 14 componenți ai gru
pei (arhitecți, geologi, geografi, 
filologi, conservatoriști, plasti- 
cieni) am vizitat catedrala ro- 
mano-catolică din secolul 
XIII azi monument istoric.

Simțindu-se în largul său 
fără concurență, fiindcă în 
brigada noastră n-a fost nici 
un istoric., arhitectura — mai 
exact Radu Țiganco —, ne-a 
oferit explicații prețioase. La 
muzeul de istorie, ghidul i-a 
întregit spusele, așa că în 
caietele noastre de însemnări 
filele au început treptat să se 
acopere.

In 3 iulie ne aflam pe Valea 
Abrudului, în drum spre De
tunata, Bucium Sat, Bucium 
Isbita, Bucium Sașa. Am luat 
magnetofonul și au bătut în 
poarta caselor cu șiță. Femeile 
consimțind să renunțe pentru 
un timp la treburile gospodă
rești, au recitat cu glas domol, 
în stil caracteristic, versuri a- 
nonime, au cîntat legănat me
lodii de demult. Nu intrasem 
încă în poienile largi, smălțu
ite de flori, pentru a fi pre
ocupată de ierbarul meu, așa 
că am însoțit în aceste „esca
pade", alături 
politehnicieni, 
folclor.

Următoarele 
totul deosebite. Ele ne-au pri
lejuit întîlniri remarcabile, ca 
acelea cu rezervația speologică 
Scărișoara, cu sorburile din 
Valea Ponorului, cu excepțio
nalul complex al Cetăților Po
norului unde, printr-o ferea
stră naturală apa spumegîndă 
se rostogolește în tunele de 
stîncă, cu cascadele Izbucului

de geologi 
culegătorii

zile au fost

?» 
de

cu

Galben, șt, în sfîrșit, cu gheța
rul de la Focul Viu.

Aparatele de fotografiat au 
înghițit două trei filme Leika, 
creioanele și-au tocit vîrfurile, 
Baron Stan și Mișu Stănescu 
(graficienii) au consumat cite 
un notes pentru desene; Ma
rin Mara, Mitică Fota, Viki 
Ismaileanu, Caudius Lazăr — 
geografii și geologii brigăzii 
complexe — au trăit cele mai 
intense momente din întreaga 
excursie, iar asistentul Gheor
ghe Ciumileac s-a transformat 
din conducător și ghid în in
stitutor, predînd neinițiaților 
„abecedarul" aven — peșteră 
verticală; cumpăna apelor — 
linia de separație a două ba
zine hidrografice ; isbuc...

In Apuseni am ascultat 
cîntecele, legendele, „vorbele“ 
moților despre luptele duse de 
iobagi în cursul secolelor îm
potriva exploatării sîngeroase; 
le-am studiat obiceiurile. Am 
urmărit munca localnicilor, 
astăzi, în noile exploatări mi
niere și forestiere, în coopera
tivele meșteșugărești. Am vă
zut înălțate pe coasta munte
lui școli și cămine culturale 
construite în anii regimului 
democrat-popular, care au des
chis drumul spre învățătură și 
cultură și pe aceste meleaguri. 
Am cunoscut noua viață a 
Țării Moților.

Și tot în Apuseni, brigada 
complexă a învățat cum se 
prepară cașul și urda de stână,

cum se cioplesc donițele și 
buciumele, cum se pregătește 
mămăliga la pirostrie cînd 
plouă afară cu găleata...; a în
vățat cum se face focul de ta
bără în pantă, cum se afumă 
cu rășină, cum se coboară gro
hotișul, cum se poartă coșul de 
nuiele pe umăr.

în inima Crișanei, la Oradea, 
ne-am găsit în 10 iulie. Pen
tru majoritatea — care nu cu
noscusem orașul decît din căr
țile de geografie sau din ziare 
— străzile largi, cu construcții 
vechi, alături de clădiri mo
derne, magazinele bine aprovi
zionate, 
derne au 
extrem de 
continuate 
„Victoria“, , , 
lotuși și nuferi albaștri și în 
bazinul de înot — unde apa 
vine de la izvor cu o tempera
tură de 60°!

La Cluj a fost rîndul meu — 
adică al biologiei — să trec în 
prim, plan, deoarece s-a vizitat 
marea grădină Botanică. 
Mi-am condus colegii prin 
punctele ei cele mai importan
te, completând cunoștințele su
mare, înscrise pe tăblițele in
dicatoare cu amănunte semni
ficative. Firește, cel mai mult 
am întîrziat în noile sere cu 
plante tropicale.

Ne-am întors în București în 
seara lui 14 iulie, după ce 
trecusem prin Cheile Turzii (a- 
colo le-am amintit că se găsesc 
Allium obliquum, care nu mai 
crește nicăieri în Europa Cen
trală, Ephedra distachya aflată 
în mod obișnuit în nisipurile 
dobrogene, Ferula sadleriana, 
unică în țara noastră) și prin 
Dej — bronzați de soare, vo
ioși, cu rucsacurile încărcate

cinematografele mo- 
constituit surprize 
plăcute. Surprize 
în parcul băilor 
în fața lacului cu

CARNET CINEMATOGRAFIC

„Domnul“
Se spune despre Jean Gabin 

că aparține acelei rare categorii 
de actori capabili a fi juni primi 
pe ecran pînă la adinei bătrîrifeți. 
Farmecul personalității lui Jean 
Gabin, jocul său firesc, căldura 
pe care o degajă i-au atras din- 
totdeauna un mare interes din 
partea cineaștilor. „Domnul“ nu 
este primul film scris special 
pentru Jean Gabin și, desigur, 
nici ultimul. Ecranizarea unei 

' piese bulevardiere de un re
gizor cu mari predilecții 
tru rîsul cinematografic 
mos și fără bătaie de 
(chiar dacă acesta este

Romulus si Remus“

pen- 
spu- 
cap 
un

virtuos ca Jean Paul Le Chanois) 
ar fi rămas fără prea mari eco
uri. Cu Jean Gabin în Centrul 
său, filmul a căpătat cu totul 
alte dimensiuni. Firește, dimen-, 
siunile nu se referă și la con
ținutul diluat, eminamente bazat 
pe triunghiul conjugal atît de 
specific teatrului lejer bulevar
dier ci numai la interpretarea ac
toricească. Se rîde copios. Ca 
mijloace comice filmul e plin de 
invenție și neprevăzut. Căci,, 
altminteri, are destule elemente 
greu de digerat. Povestea despre 
necazurile „bieților" milionari cu 
neveste tinere și frumoase ame
nințați de spectrul ramificat al 
coarnelor e tare fragilă și desi
gur că ar fi crăpat fără prezența ■ 
tonică a lui Jean Gabin. Deran
jează, de asemenea, atmosfera 
festivă a relațiilor stăpîn-slugă, 
generozitatea ostentativă a ban
cherilor rămași fără moștenitori 
legitimi și atîtea alte ghiveciuri 
incomestibile ce țin de prezenta
rea denaturată a raporturilor so
ciale.

La înălțime și fără cusur în 
acest film este numai creația 
actoricească. La înălțime e 
rîsul, dar nu fără cusur căci
lipsit de adresă. De fapt cu a- 
ceste două elemente putem să șl 
rămînem după vizionarea filmu
lui : satisfacție pentru jocul ac
toricesc al întregii echipe în 
frunte cu Jean Gabin și voia 
bună.

orbind despre fil- 
rnele de anvergură 
istorico - romantico- 

aventuroase deveni
te extrem de frec
vente în peisaj ul 
cinematografic co

mercial, presa occidentală le nu
mește adeseori cu ironie filme 
mamut. Tonul se schimbă numai 
atunci cînd filmele respective 
sînt enunțate la rubrica de pu
blicitate, „mamuții“ devenind 
extraordinare superproducții în 
cinemascop, sunet stereofonic, 
Eastmancolor, 5 000 de figuranți 
în costume de epocă etc. Se în
tâmplă însă și cazuri cînd fil
mele respective sînt denumite 
numai cu ' calificativul superpro
ducție indiferent de caracterul 
paginii în care sînt citate. în a- 
ceste situații avem de-a face cu 
producții mai oneste, în care pro- 
fesionalitatea și spectaculosul nu 
sînt etalate cu ostentație. „Ro- 
mulus și Remus“ ni se pare a 
fi tocmai o astfel de superpro
ducție. Binecunoscuta legendă a 
întemeierii Romei antice capătă 
relief spectacular în dimensiuni 
cinemascopice, peliculă color și 
distribuție bine aleasă. Mitologia 
romană devine pretextul unor 
incursiuni în istoria antică a pe
ninsulei italice. Pe ecran se pe
rindă o lume de mult apusă, o 
lume dură evocată în spectacu
loase lupte și peripeții aventuroa-

se. Reconstituirea epocii, e făcu
tă cu oarecare grijă, în orice caz 
mai multă decît ne obișnuiseră 
alte pelicule ca „Theodora“, 
„Cartagina în flăcări“ sau „Elena 
din Troia“. Triburile de păstori 
răsculate, tenacitatea cu care 
păstorii năzuiesc să-și întemeieze 
o cetate care să-i apere de pri
mejdii și tirani, lupta pentru pu
tere dintre cei doi frați gemeni, 
dau dinamism acestei pelicule 
realizată în maniera în care își 
scriau cărțile la sfîrșitul secolu
lui trecut autorii romantici.

Eroii filmului sînt dotați cu 
calități excepționale si evoluează 
în situații excepționale. Creiona
rea lor se face în manieră ro
mantică, pe o singură trăsătură 
dominantă. De la început și pînă 
la sfîrșit Remus este orbit de 
setea de putere, Romulus este un 
visător, Iulia pură și dornică de 
iubire, Curtius un ticălos, Titus 
Tatius un războinic demn și în
țelept etc.

Filmul are oarecare patos și 
bărbăție chiar dacă pe alocuri 
mai sînt scene false și siropoa
se, ca de pildă finalul în care 
Remus muribund îl îmbrățișază 
pe Romulus. Forțată apare de 
asemenea rostirea de către eroii 
filmului a multor vorbe mari. 
Nici scenele de dragoste nu le-au 
reușit prea bine realizatorilor 
care au pus accentul piincipal 
pe latura eroică.

ATANASIE TOMA

Cinematografe

Și
e

ROMULUS: ȘI . REMUS — cine
mascop. — la Patria, orele 9; 11,30;

. 14; . 16,30;, 19;. 21,15; completare 
„A CUI É VINA la București, 
orele 8,45: 11,15; 13,45; 16,15 ;
18,45; 21,15. la Excelsior, orele 
10; 1'2,30; 15,30; 18; 20,30; com
pletare „A CUI E VINA?". la 
Grivița, orele 9; 11,30;.. 14; 16,30; 
J9; 21,30; completare „A CUI E 
VINA la Modern, orele 9 ; 
11,30; 14; 16,30: 19; 21. DOMNUL 
— cinemascop — la Republica, 
orele 9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 
21,15; la Tomis, orele 8,45; 11,25; 
13,30; 16; 18,30; 21; la Melodia, 
orele 9; 11,15; 13,45; 16,15; 
21. LALEAUA NEAGRĂ —

, mascop — la Festival, pînă 
august, orele 8,45; 11,15;

15,30; 18; 20,30. la Popular, orei» 
16; 18,15; 20,30. PROGRAM PEN
TRU COPII — dimineața — 1«
Doina — după amiază — OLIVER 
TWIST, orele 11,15; 13,45; 16,15; 
18,45; 21. la Cultural, orele 15,30; 
18 , 20,30. PRELUDIO 11 — la ' 
frățirea între popoare, orele 
Ia Miorița, orele 9,45; 12;
16,15; 18,30; 20,35. ÎNTÎLNIRE 
ISCHIA — cinemascop ■— la 
cia, orele 9,30; 14, în continuare, 
și 16,15; 18,45; 21. la Volga, ore
le 9,45; 12: 14,15; 16,30; 18,45; 21. 
la Grădina Buzești, orele 20,15. 
AMERICA, AMERICA — ambele 
serii — la Buzești, orele 15; 18,30. Ia 
Cotroceni, orele 14; 17,15; 20,30. SĂ
RITURĂ IN ÎNTUNERIC — la Co- 
lentina, orele 16; 18,15; 20,30. la 
Crîngași, orele 16; 18,15; 20,30. DE
CORAȚII PENTRU COPIII MINU
NE .— la Flacăra, orele 16; 18,15; 
20,30. la Flamura, orele 10; 12; 
16; 18; 20. ZIDUL ÎNALT -
la Vitan, orele 16; 18. la Progre
sul, orele 15,30; 18, 20,15. DE DOI 
BANI VIOLETE — Ia Munca, ore
le 17; 18,45; 20,30. la Viitorul,
orele 16; 18,15; 20,30. FEMEIA
NECUNOSCUTĂ — la Arta, orele 
11,15; 18; 21. RABY MATYAS -- 
la Moșilor, orele 16; 18,15.
NUNTĂ CU PERIPEȚII — la Cos
mos, orele 15,30; 17,45; 20,15.
WINNETOU — cinemascop — la 
Ferentari, orele 10,30; 16; 18,15 ; 
20,30. PENSIUNEA BOULANKA 
— Ia Floreasca, orele 10,30; 12,30; 
16; 18,15; 20,30. BRĂȚARA 
GRANATE — cinemascop — 
Rahova, orele 15,30; 17,45;
NEAMUL SOIMĂREȘTILOR — 
nemascop — Ia Lira, orele 15,30 ; 
19; completare „ȘOPÎRLE“. CUM 
SE REUȘEȘTE ÎN DRAGOSTE — 
la Drumul 
17,45 ; 20 ; 
STRUIM*. 
18,15; 20,30.

în- 
20 ; 
14 , 
LA 

Da-

18,45; 
cine- 
la 5 

. .................. 13’,45,
16,15; 18,45; 21,15. STRIGĂTUL — 
la Luceafărul,
1-3,30; 
orele
21,30. 
gust, 
17,30; 20,30. la 7 august -— UNO
RA LE PLACE JAZZUL — orele 
17,30; Ia 8 august, orele 20,45; Ia 
9 august, orele 19,30. CÎNTÎND

I DESPRE ARIZONA
păți, orele 
18,30; (21;

I GUST... GUST B.UN". la Capitol, 
orele 9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45;

I 21, completare „DRUMUL". UN 
I LUCRU FĂCUT LA TIMP — la

Victoria, orele 9,45; 12; 14,15 ;
| 16,30; 18,45; 21. la Bucegi, orele

10, 12,15; 16; 18,30; 21; completa- 
I re „TA CEL MAI ÎNALT NIVEL".

FIUL CĂPITANULUI BLOOD 
cinemascop — la Central, 
9,30; 11,45; 14;
20,45. la Unirea, orele
18,15. DAȚI-MI

orele 8,30; 11,30 ;
16: 18,30; 21. Ia Feroviar, 

8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 19; 
la Sala Palatului — 5" au- 
orele 20; 6 august, orele

I
I
I

npozionul I
Apuseni“ I

‘... I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

de note, filme nedevelopate, 
ierbare, cărți poștale ilustrate, 
ghiduri turistice, în minte cu 
amintiri de neșters.

Ne vom revedea la toamnă, 
în primele zile ale anului uni
versitar, cînd ne vom întruni 
ca să pregătim simpozionul 
„Două săptămâni în . 
pentru colegii noștri bucureș- 
teni.

★
Brigada complexă de studii 

și documentare este una dintre 
cele mai interesante inițiative 
ale Uniunii asociațiilor studen
ților, fiindcă permite studiul 
multilateral al unei regiuni. 
De aceea cred că ea trebuie 
menținută și pe viitor. însă, e 
absolut necesar — pentru a-și 
atinge scopul să fie pregătită 
mai bine. Anul acesta, brigada 
din Apuseni a avut un itinerar 
prea întins; asta a făcut de
seori ca membrii ei să treacă 
în grabă prin sate, să nu aibă 
cînd să întîrzie într-un punct 
de importanță pentru culegă
torii de folclor sau pentru pla- 
sticieni și arhitecți. De aseme
nea, materialul pus la dispozi
ție de Centrul universitar 
București a fost insuficient și 
de slabă calitate; magnetofo
nul s-a defectat frecvent, ben
zile de magnetofon au fost 
prea puține, filmele pentru a- 
paratele de fotografiat au lipsit 
complet. Mai mult sprijin ar I 
trebui acordat brigăzilor pe I 
traseu. In Oradea s-au pier- i 
dut ore prețioase din pricina 
problemelor puse de cazare.

MARINA MUȘATESCU 
studentă, Facultatea 
de biologie București

Ia
10; 12,30 ;
completare

Car-
16 ; 

„BUN

orele
16,15 ; 18,30 ;

11; 16;
CONDICA DE 

RECLAMAȚII — Ta' Lumina, orele 
10; 12,30; 15,30; 18; 20,30. la Ciu
lești, orele 15.30; 18; 20,30. JUN
GLA TRÂQICĂ — la Union, orele

DE 
la

20. 
ci-

Sării, orele 15,30 : 
completare „CON- 

1a Pacea, orele 16;

Televiziune
JOI 5 AUGUST

19,00 
Pentru 
fiu ?!“. 
documentar :
21.30 Atlas
22.30 Buletin
re : Buletin meteorologic.

Jurnalul televiziunii. 19,20 
pionieri și școlari : „Ce să 
20,00 Debuturi. 21,15 Film 

„A cui e
folcloric : 
de știri. în

VINERI 6 AUGUST

vina ?“. 
Oltenia, 
încheie-

19,00 Jurnalul televiziunii. 19,20 
Pentru copii și tineretul școlar : 
„Antrenamente pe apă". 20,00 
Săptămîna. 21,00 Avanpremieră. 
21,10 Șah. 21,30 Din viata anima
lelor (XXXII). 21,55 Muzică ușoa
ră. în încheiere : buletin de știri, 
buletin meteorologic.

In curînd la București

Al XX-lea Congres internațional 
de apicultură

Bucureștiul va găz
dui între 26 și 31 au
gust cel de-al XX-lea 
Congres internațional 
de apicultură, congres 
jubiliar.

La această întîlnire 
internațională și-au a- 
nunțat participarea, 
pînă la începutul lunii 
august, 800 de specia
liști din ' 28 de țări. 
Pregătirile pentru con- 
greș sînt în prezent 
în faza finală. Se 
continuă tipărirea refe
ratelor ce vor fi pre-

zentate în limbile ofi
ciale ale congresului: 
româna, engleza, fran
ceza, germana și rusa. 
Au fost primite pînă 
acurn 164 de referate, 
care vor trata despre 
principalele rezultate 
și preocupări ale api
cultorilor. In progra
mul congresului au 
fost prevăzute specta
cole de folclor, scurte 
excursii științifice și 
recreative.

In aceeași perioadă 
vor avea loc, de ase-

menea, cel de-al IV- 
lea Festival și Concurs 
internațional de filme 
apicole, la care pînă 
acum s-au înscris 13 
țări, precum și con
cursuri de publicații, 
afișe și timbre pe teme 
apicole. Se organizea
ză, totodată, și prima 
expoziție-tîrg de api
cultură, în clădirea 
noului combinat api
col al Asociației cres
cătorilor de albine din 
tara noastră.

(Agerpres)
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VIETNAMUL DE SUD. — Ostași al Frontului national de 
copterelor

eliberam din 'Vietnamul de sud, deschid focul Împotriva eii- 
americane .

Senatorul Wayne Morse a 
declarat marți la Washington 
că în cursul vizitei făcute săp
tămîna trecută în diferite re
giuni ale S.U.A. a constatat 
că există un puternic curent 
de opoziție față de intervenția 
Statelor Unite în Vietnam. 
„Am fost alarmat — a spus el 
— de criticile mereu în creș
tere, exprimate la adresa po
liticii vietnameze a președin
telui și guvernului. Am fost în
trebat de multe persoane dacă 
nu există o posibilitate de pu
nere sub acuzare a președinte
lui — proces care ar putea fi 
deschis prin intermediul unei 
moțiuni“.

Morse a subliniat că majori
tatea criticilor se referă la fap
tul că războiul din Vietnam 
este dus de S.U.A. „fără o de
clarație din partea Congresu
lui“. „Multe persoane — a a- 
dăugat el — consideră că pre- 
ședințele duce războiul vio- 
iînd Constituția".

Cînd copiii devin...
inamicul

• Dezvăluiri privind răfuiala intervenționiștilor americani cu

populația civilă din Vietnamul de sud

M
ilitarii americani duc un război îm
potriva unui inamic care nu figurea
ză niciodată în rapoartele oficiale s 
vietnamezii inocenți. Aprecierea de mai 
sus aparține lui Martin Sîuart-Fox, cores
pondent la Saigon ai agenției U.P.I. Ea 
reflectă un aspect mai puțin cunoscut și 
foarte puțin trimbițat, din motive lesne 
de înțeles, al războiului de intervenție 
dus de S.U.A. împotriva poporului sud-vletnamez.

Fox a fost martorul ocular al 
unui atac întreprins săptămîna 
aceasta de trupele americane la 
Chan Son, la sud de baza aeria
nă Da Nang. „Timp de cîteva 
minute — scrie el — a fost des
chis un puternic foc de arme 
automate împotriva unui adăpost 
în care se bănuia că se ascund 
partizanii Vietcong. Au fost 
aruncate apoi grenade după care 
un caporal sud-vietnamez a pri
mit ordinul să meargă înainte

poporului sud-vletnamez.

pentru ca să vadă rezultatele 
atacului. Rezultatul : trei copii, 
între 11 și 14 ani, au fost găsiți 
morți. Corpurile lor erau ciuruite 
de gloanțe — consemnează co
respondentul. Puțin mai tîrziu a 
murit și mama lor. Sîngele ei 
împroșcase adăpostul antiaerian 
unde familia se refugiase cînd 
infanteriștii marini au declanșat 
atacul. „Chipul înspăimîntat al 
unui bărbat de 60 de ani ne pri
vea din ușa unui bordei —- scrie 
Fox. Peste tot se auzeau strigă
tele copiilor. In fața noastră a 
apărut un băiețel care-și spriji
nea sora plină de sînge. Fetița 
nu avea mai mult de patru ani. 
Fusese împușcată în braț“.

e împlinește un an de cînd la 5 august 1964, avioane 
americane au atacat regiuni populate ale R. D. 
Vietnam.

încâlcind în mod flagrant acordurile de la Gene
va din 1954 și normele dreptului internațional, 
Statele Unite au întreprins — prin această acțiune 
agresivă, ca și prin cele care au urmat — pași de 
extremă gravitate spre extinderea războiului din 
Vietnam. Cercurile imperialiste încearcă zadarnic

prin actele lor de brutală agresiune să înăbușe lupta dreaptă 
a poporului din Vietnamul de sud pentru libertate, indepen
dență. înfrîngerile suferite de intervenționiștii americani de
monstrează neputința imperialismului de a sugruma voința de 
libertate a poporului vietnamez.

Poporul român, tînăra sa generație, împărtășește pe deplin 
îngrijorarea resimțită în întreaga lume în legătură cu eveni
mentele periculoase care s-au desfășurat în cursul ultimului 
an în Asia de sud-est și își exprimă deplina solidaritate cu 
încercatul popor vietnamez care luptă cu eroism și dîrzenie.

„Intervenția militară a imperialismului american împotriva 
poporului din Vietnamul de sud, agresiunea împotriva Repu
blicii Democrate Vietnam — stat independent și suveran — 
bombardamentele barbare asupra orașelor și satelor vietname
ze — se arată în moțiunea adoptată la Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român — constituie acte de război fățișe, 
sfidează cele mai elementare norme ale dreptului internațional“.

Poporul, tineretul nostru, cer să se pună capăt acțiunilor 
agresive ale S.U.A., să înceteze bombardamentele împotriva 
R.D. Vietnam, să fie retrase toate trupele străine din Vietnam, 
să se respecte dreptul poporului vietnamez de a-și hotărî sin
gur soarta, fără vreun amestec din afară, potrivit propriei sale 
voințe.

hot
■

Trotativele Sosirea unei delegații

de la Santo Domingo guvernamentale române la Pekin

Puternice acțiuni ale forțelor 
patriotice sud-vietnameze

Toate corespondențele de presă sosite din Vietna
mul de sud indică că în ultimele zile patrioții sud- 
vietnamezi au reușit să dea lovituri puternice trupe
lor guvernului de Ia Saigon și celor americane, fie în 
zona capitalei, fie în regiunile platourîlor înalte.

In noaptea de marți spre 
miercuri, unități ale diviziei 101 
dc pușcași marini americani, 
dizlocate la baza de la Cam 
Ranh. (300 km nord-est de Sai
gon), au fost atacate, timp do 
mai multe ore, de forțele patrio- 
ților. Tirul puternic al partizani
lor a provocat pierderi aprecia
bile trupelor americane. Un alt 
atac de anvergură al forțelor 
F.N.E. a fost lansat miercuri di
mineața împotriva unui post gu
vernamental la 100 mile de Sai
gon. „Partizanii au provocat 
pierderi grele trupelor care au

apărat postul“, se arăta într-un 
comunicat american. De aseme
nea, un punct întărit al trupelor 
de la Saigon a fost cucerit re
cent de forțele patriotice.

I

I
I
I

Wilson desprj

Anglia și „cei 6"
LONDRA 4 (Agerpres). — 

Primul ministru Harold Wil
son a făcut marți o declarație 
în legătură cu -poziția guver
nului britanic față de Piața 
comună. „Am fost întotdea
una gata și doritori, a spus el, 
să intrăm în Piața comună, dar 
numai dacă vor fi îndeplinite 
anumite condiții care să satis
facă interesele esențiale ale 
Marii Britanii — și noi am 
spus care sînt acestea — și în
deosebi dreptul nostru de a 
face comerț cu țările Com
monweal thului“.

Dezbaterile

ATENA 4 (Agerpres). —
Cea de-a treia ședință a 

Parlamentului grec s-a des
chis miercuri seara la orele 
19,15 ora locală. Chiar de la 
începutul dezbaterilor, liderul 
partidului Uniunea Națională 
Radicală, Panayotis Canel- 
lopoulos, a făcut cunoscut că 
șase din cei zece deputați ai 
acestui partid înscriși Ia cu- 
vînt au renunțat la interven
țiile lor.

Potrivit relatărilor agenției 
U.P.I., s-ar putea ca în urma 
renunțării la cuvînt ■ a celor 
șase deputați E.R.E., votul de 
investitură cerut de guvernul 
Novas să aibă Ioc în cursul 
nopții.

Corespondentul din Atena al 
agenției U.P.I., citind cercuri 
politice din capitala Greciei, 
subliniază că în favoarea gu
vernului Novas ar putea vota 
129 de deputați din cei 300, 
incluzînd pe cei 99 de deputați 
E.R.E., 8 deputați ai partidu
lui progresist și cei 22 de 
membri ai cabinetului. împo
triva sa se vor pronunța pro
babil, 
centru

deputății Uniunii de 
și deputății E.D.A.

SANTO DOMINGO 4 (Ager
pres). — In capitala dominicană 
continuă tratativele în vederea 
reglementării crizei politice din 
această țară. S-a anunțat oficial 
că în cursul întrevederilor orga
nizate săptămîna trecută cu par
ticiparea lui Hector Garcia Go
doy, candidat la președinția gu
vernului provizoriu, și a ofițerilor 
superiori ale celor două fracțiuni, 
a fost aprobat principiul unor 
întîlniri directe între reprezen
tanți ai guvernului constituțio- 
nalist și ai juntei militaro-ci- 
vile pentru examinarea proble
melor de ordin militar aflate în 
suspensie. Observatorii consideră 
că un succes al acestor întreve
deri, cu caracter secundar, care 
constituie o primă luare de con
tact între cele două fracțiuni ar

permite în viitor discuții la un 
nivel mai superior.

Pe de altă parte, Godoy con
tinuă întrevederile cu diferite 
personalități dominicane pentru 
formarea unui guvern provizoriu. 
Agenția France Presse subliniază 
că actualul candidat la președin
ție intenționează să păstreze în 
guvern numai persoane „străine 
de politica militară“ și care nu 
fac parte din vreun partid po
litic.

Corespondentul din Santo Do- 
mingo al agenției Reuter arată 
că actuala criză, intensificată prin 
intervenția străină în țară, are 
serioase urmări economice? Sur
se ale O.S.A. — arată agenția — 
au declarat că situația economică 
este gravă.

PEKIN 4. — Trimisul special 
Agerpres, Adrian Ionescu, trans
mite : Miercuri după-amiază, a 
sosit la Pekin, delegația guverna
mentală a R. P. Române condu
să de Bujor Almășan, ministrul 
Minelor și Energiei Electrice, 
care va participa la inaugurarea 
expoziției economice a R. P. Ro
mâne, organizată în capitala 
R. P. Chineze.

Oaspeții români au fost salu
tați la aeroport de Cijan Lin- 
ciji, ministrul industriei cărbune
lui, Lin Hai-iun, ministru ad-in- 
terim al Ministerului Comerțului 
Exterior, de Uang Pin-nan, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne și alte persoane oficiale.

A fost de față ambasadorul

R. P. Române la Pekin, Dumitru 
Gheorghiu, membri ai ambasadei 
și ai conducerii expoziției econo
mice a țării noastre.

în aceeași zi, delegația guver
namentală a R. P. Române a 
fost primită la Palatul Adunării 
reprezentanților populari din în
treaga Chină, de Pîn Cijen, 
membru al Biroului Politic și se
cretar al C.C. al P.C. Chinez, 
vicepreședinte al Comitetului 
permanent al adunării reprezen
tanților populari din întreaga 
Chină, și de Li Sien-nien, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, vicepremier al Con
siliului de Stat. întrevederea a 
decurs într-o atmosferă caldă, 
prietenească.

I
I f usese împușcata in Draț .

Atacul împotriva satului Chan 
Son a fost întreprins în cadrul 
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I uciși 1;
„Satul

... .......... .........jpnns în cadrul 
unei „operații“ de două zile îm
potriva partizanilor sud-vietna- 
mezi. „Se știa că în această re
giune operează un batalion 
Vietcong — scrie U.P.I. — dar 
nu exista nici o indicație că par
tizanii se află tocmai în satul 
atacat“. Și cu toate acestea in
fanteriștii marini au folosit tot 
armamentul aflat la dispoziție: 
arme automate, mitraliere, arun
cătoare de grenade. Bilanțul 
„operației“ : 5 femei și copii 
uciși și alți 5 răniți.

Cu cîteva zile înainte, trupele 
americane au lansat un atac ae
rian la 56 km sud-est de Saigon. 
Două bombardiere au aruncat în 
două rînduri puternice încărcă- 

' ' te
restre au sosit la fața locului au 
găsit opt preoți budiști răniți 
într-o mînăstire ciuruită de bom
be. Timp de cinci zile auto'rită- 

> americane au păstrat tăcerea 
asupra acestui „incident" după 
care și-au exprimat „regrete".

Alte „scuze" au fost exprimate 
miercuri și de generalul Louis 
Walt, comandantul celei de a 
treia forțe amfibii a S.U.A. de la 

J, care a recunoscut că 
patru copii și o femeie au fost 

la 15 km distanță de bază. 
1 atacat — arată ASSO- 

CIATED PRESS — a fost ras 
de buldozere de pe suprafața

pămîntului. 150 de case au fost 
incèndiate“. Un corespondent de 
presă a văzut într-o casă trei fe
mei rănite și un copil mort. „Re
gretăm victimele inocente — a 
declarat generalul Walt — dar 
trupele americane nu pot fi făcu
te răspunzătoare“.

Atunci cine este de vină ? 
„întâmplarea“ ;— răspund auto
ritățile americane. „Cea mai 
bună armă pentu a ucide, fără a 
cunoaște asemenea incidente ne
plăcute — a declarat cu cinism 
un consilier militar american — 
este cuțitul, dar mă îndoiesc că 
noi vom alege această cale. Cel 
mai rău este atacul aerian, mai 
puțin rău sînt bombardamentele 
de artilerie, iar mijlocul cel mai 
bun este pușca — știi cel puțin 
pe cine ucizi“. Cît de bine știu 
infanteriștii marini americani pe 
cine ucid o dovedesc femeile și 
copiii morți în ultimele zile.

Cît privește „eficacitatea“ 
bombardamentelor aeriene ea 
poate fi văzută din relatările pu
blicate în ziarul „NEW YORK 
HERALD TRIBUNE“ de John 
Wheeler, unul din coresponden
ții americani de la Saigon care a 
asistat la atacul asupra localită
ții Ba Gia. „Femei plîngînd și 
un miros de cadavre arse au în- 
tîmpinat pe soldați cînd au pă
truns în Ba Gia — scrie el. Mi
litarii căutau pe partizanii Viet
cong care au ocupat un bastion 
al forțelor guvernamentale nu 
departe de aici. Dar căutările lor 
s-au dovedit zadarnice. Patru 
bărbați purtau un rănit pe brațe. 
Ei se uitau la consilierii militari 
americani, ce însoțiseră trupele 
sud-vietnameze, acuzîndu-i cu 
privirile lor, pline de mă, de a 
fi răspunzători pentru morții și 
distrugerile provocate. Colibele 
din bambus erau pe jumătate 
distruse. Gloanțe de mitralieră 
au străpuns fațada bisericii ca
tolice. Ba Gia a fost bombardat 
de trei ori de avioanele ameri
cane și sud-vietnameze. Insă un 
consilier american a declarat că 
operația a avut loc la 24 de ore 
după ce regimentul Vietcong a 
părăsit regiunea".

La Washington se afirmă că in
tervenția din Vietnamul de sud 
are loc în virtutea unor „înalte 
principii morale". „Mostre" edi
ficatoare ale acestor „principii“ 
sînt oferite, după cum se vede, 
zilnic de trupele intervenționiste 
americane.

I. RETEGAN
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ntr-un moment în care agenda internațională este 
încărcată cu multe probleme de o extremă dificulta
te, Congo nu mai furnizează un „cap de afiș“. în
cercata țară africană nu și-a redobîndit liniștea, dar 
evenimentele au devenit, oarecum comune, lip
site de un relief semnalabil. Agitația se menține 
la Leopoldville, răsculații a căror zdrobire Chombe 
o anunțase categoric continuă să poarte bătălii cu 
mercenarii lui Mobutu, instabilitatea politică însoțită

de cea economică face ravagii. Repetarea unor fenomene, perpe
tuarea lor pînă la o limită primejdioasă, creează premiza unor vii
toare convulsiuni politice cu ample efecte. Criza congoleză este 
departe de a se ii reglementat. Ea este în primul rînd o criză 
politică și soluționarea ei nu poate fi obținută în nici un caz pe 
cale militară. Contradicțiile dintre forțele politice ale țării se ma
nifestă cu aceeași acuitate. Aceste contradicții vizează atît rapor
turile dintre autorități și opoziția patriotică, cît și relațiile din 
interiorul sferelor guvernamentale. Acest ultim sector a reținut 
mai mult atenția observatorilor în săptămînile precedente. Cu toa
tă doza de neclaritate pe care o furnizează zig-zagurile oameni-' 
lor politici congolezi, se poate afirma că Chombe a pierdut teren 
în disputa cu Kasavubu. Relativa tăcere a președintelui semnifica 
pregătirile în vederea unei încercări de forțe. Riscurile acestei 
încercări, Kasavubu și le-a asumat deschis. Dece ? El este con
știent că a nu stăvili în acest moment ambițiile lui Chombe în
seamnă a-și pune în primejdie propriul său fotoliu prezidențial,

pe care i 
său îl revendică 
destul de , fățiș,
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temut conducător al siguranței și fidel al președintelui. în plus, 
încă doi titulari de ministere au fost desemnați fără a se ține

I
I
I
I
I
I
I
I
I

demiterea minis
trului de interne 
Munongo, prie
ten intim cu

prevederi consti
tuționale, care 
interzic un anu

mit cumul de funcții. Chombe a încercat să păstreze pentru sine 
funcția-cheie de ministru de interne, dar Kasavubu, trecînd peste 
cerințele premierului, l-a numit în acest post pe Victor Nendaka,

I
I

seama de preferințele lui Chombe.
Cu 'Nendaka a reintrat în guvern, reprezentantul faimosului 

„grup de la Binza“ care din I960 și pînă la instalarea lui Chombe 
a controlat viața politică de la Leopodville. Din acest grup au 
mai făcut parte : Mobutu, Adoula, Bomboko („Le Monde“). Pre
zența lui Nendaka în guvern înseamnă mai mult decît lichidarea 
temporară a monopolului lui Chombe asupra formației ministe
riale. Ea demonstrează intenția de a redeschide porțile guvernării 
pentru unii politicieni care s-au plictisit în „opoziție“ și care ar 
dori din nou bine retribuite-funcții ministeriale. Kasavubu încear
că să. impună „lărgirea guvernului“ imediat,-.în timp ce Chombe 
ar dori să. amîne price remaniere pînă după întrunirea parlamen
tului. în care dispune de o lejeră majoritate. Măsurile luate de 
Kasavubu au fost socotite Ia Leopoldville drept „o lovitură de 
forță ., iar ziarul „Courrier d Afrique' vedea în ele un simptom 
al creșterii forței președintelui. Kasavubu își înfățișase, de altfel, 
intențiile chiar în interviul acordat ziarului „New York Times“ 
și în care făcînd aluzie la partidul lui Chombe (considerat „partid 
de moment“, lipsit de „idei“) se pronunța pentru un guvern de 
coaliție. O coaliție ar însemna îngustarea posibilității de acțiune 
de care dispune Chombe. Ar fi însă o iluzie să se creadă că actua
lul premier ar putea fi cu ușurință deposedat de putere. Chombe 
este, viclean și dispune de suficiente atuuri interne și externe pen
tru a restabili echilibrul puterii la Leopoldville. Voiajul său vest- 
european (cu escală la Bruxelles) s-ar putea să fie dictat de do
rința de a reaminti protectorilor săi unele angajamente.

Asistăm la încă un episod al luptei pentru putere de la Leo
poldville. Consecințele sînt imprevizibile. In materie de Congo, 
pronosticurile ni se par riscante...

EUGENIU OBREA

ARGENTINA. — Demonstrație la Buenos Aires Împotriva intervenției S.U.A. in Republica 
• Dominicană.

Jncă a ediție a 
simulacrului elec
toral programat 

periodic de către con
ducătorii juntei mili
tare 
s-a consumat 
anonimat penibil 
tru organizatorii 

Cetățenii țării 
fost invitați, cu 
finețea de care 
capabil regimul dicta
torial al colonelului 
Enrique Peraita A- 
zurdia, sä se prezinte 
In fața urnelor pentru 
reînnoirea unui număr 
de 14 mandate in A- 
dunarea Națională (ce
le 14 locuri rămăsese-1 
ră vacante in urma de
misiei deputaților re. 
prezentind partidul re. 
voluționar guatema
lez). Pentru asigurarea 
„securității' alegăto
rilor și mai ales a re- 
zultatelor „alegerilor", 
In jurul centrelor de 
votare au fost masa
te trupe. Dar eșecul 
suferit de regizorii 
unui spectacol ase
mănător, pus In scenă 
In primăvara anului 
trecut, s-a repetat șl 
de astă dată. Alegăto
rii au preferat plimba
rea duminicală, în Ioc 
să-și irosească timpul 
In fața urnelor. Și 
aveau destule motive 
să privească cu suspi
ciune această „con
sultare electorală“ in 
situația în care parti
dele de opoziție (par
tidul revoluționar șl

din Guatemala 
intr-un 

pen- 
Iui.

au 
toată 
este

partidul creștin-demo- 
crat) au hotărît să nu 
participe la alegeri. 
Cele două partide au 
boicotat alegerile pe 
motiv că junta a ridi
cat cu numai trei zile 
Înainte de vot „starea 
de asediu* instaurată 
In țară, ceea ce nu 
le-a permis să-și des- 
iășoare normal cam
pania electorală. Cit 
despre partidele de 
stingă, ele nici n-au

prezidențiale. Punin- 
du-și candidatura la 
aceste „alegeri“, colo
nelul Azurdia încearcă 
să-și legalizeze do
minația. După cum se 
știe, el și-a asumat 
puterea In martie 
1963, răsturnlnd prin- 
tr-o lovitură militară 
de stat guvernul lui 
Miquel Fuentes. Pen
tru a-și Înlătura orice 
viitoare concurentă 
posibilă, Azurdia a

surprize...

avut dreptul să ia par. 
te la „alegeri'.

In această împre
jurare nu a constituit 
pentru nimeni o sur
priză taptul că locurile 
vacante din parla
ment au fost imparti
te intre candidata ce
lor două partide care 
alcătuiesc coaliția gu
vernamentală 
dui democratic 
tulional și partidul 
liberării naționale).

In cursul acestui 
sini programate să se 
desfășoare și alegerile

(parti- 
insti- 

e-

an

impus Adunării Națio
nale adoptarea unui 
amendament Ia noua 
constituție, prin care se 
interzice oricărui con
ducător civil sau mili
tar, care a condus o 
lovitură de stat, să 
se prezinte in alegerile 
prezidențiale. Bineîn
țeles, această clauză 
nu va avea efect retro
activ și, ca atare, nu-i 
va putea fi aplicată și 
Iui...

V. VRSU

Cu puțin înainte de declanșarea cam
paniei electorale și în toiul „vacanței 
parlamentare“ de vară, viața politică 
vest-germană prezintă o aparență de 
calm. Sub această aparență se fac sim
țite înfruntări, preludii Ia bătălia din 
septembrie a 
tag.

alegerilor pentru Bundes-

0
anumită nervozitate 
s-a instalat în sinul 
conducerii 
două 
partide : 
creștin 
(U.C.D.) 
dul social-democrat 
(P.S.D.G.). Consi

derate ca o „repetiție generală“ 
și ca un test important, alegerile 
pentru parlamentul landului din 
Saar au relevat existența unei 
curse foarte strînse între „cei doi 
mari“. în consecință, atît U.C.D. 
cît și P.S.D.G. încearcă să-și îm
bunătățească imaginea 1 în ochii 
opiniei publice. Diferențele de 
program fiind greu sesizabile, se 
încearcă de ambele părți ceea ce 
DIE WELT denumea „operațiu
nea discreditarea adversarului“. 
Amintim în acest sens duelul 
propagandistic desfășurat pe 
marginea votului din Bundestag 
privitor la „legea excepțională“. 
Simțind pulsul opiniei publice, 
social-democrații au votat împo
triva „legii excepționale" privită 
de mase ca o reîntoarcere la 
rînduieli de tristă faimă. Iritați 
de acest eșec, democrat-creștinii 
au acuzat pe conducătorii 
P.S.D.G. de „oportunism“ și „ex-

celor 
principale 

Uniunea 
democrată 
șl Parti-

crocherie politică“ ; ei au afirmat 
că lideri sociali democrați ca Er- 
ler și Wehner s-au pronunțat 
pentru „legislația excepțională“, 
iar votul din Bundestag n-a fost 
decît „tactică electorală“. La rîn- 
dul lor, liderii social-democrați 
s-au grăbit să pareze o manevră

surdină în numeroase domenii. 
Dacă Schroeder a formulat cu 
virulență revendicări vest-germa- 
ne la arma nucleară, Willy 
Brandt a preferat să ia zilele tre
cute o poziție mult nuanțată, 
afirmînd că R.F.G. „nu trebuie 
să se joace“ cu revendicările a- 
tomice. De altfel „miza interna
țională“ este larg prezentată în 
disputa electorală. Social-demo
crații caută să profite de actuala 
criză din Piața comună, criză 
care indirect lovește în „calul 
de bătaie“ democrat-creștin : 
apropierea de Franța și în gene
re relansarea „Europei politice".

asigura acea marjă de opțiune 
care să distanțeze serios pe unul 
din „cei doi mari". Alegătorul 
vest-german — scrie revista 
DER STERN“ nu are de fapt 
în fața lui o alternativă. Progra
mul U.C.D. pentru așa-numita 
societate structurată reia, de 
fapt, aproape toate trăsăturile 
programului social-democrat pen
tru o așa-numită societate nouă. 
Iar ambele programe, care 
flectă o asimilare reciprocă 
proape totală a obiectivelor 
mijloacelor ce și le propun cele 
două partide, nu aduc în genere 
nimic nou“. Tocmai această si-

re
o- 
fi

înfruntări preelectorale
la Bonn

propagandistică a democrat-creș- 
tiinlor care au trecut prin Bun
destag unele legi menite să îm
bunătățească situația pensionari
lor și unor alte categorii. Presa 
social-democrată a abundat în 
epitete ca „demagogie guverna
mentală“ și „iresponsabilitate 
bugetară“.

Duelul propagandistic, specu
larea fiecărei posibilități de 
avantaj pe arena politică se des
fășoară mai intens sau mai în

în acest context Willy Brandt și 
colegii lui caută să-și întărească 
imaginea de promotori ai alian
ței strìnse cu S.U.A. WASHING
TON POST remarca astfel cu 
ironie că „broșurile și manifes
tele social-democrate par desti
nate să transforme pe președinții 
Kennedy și Johnson în membri 
onorifici ai P.S.D.G.“.

E foarte îndoielnic că toate 
aceste „operațiuni de discredi
tare a adversarului" vor putea

tuație, oferă, pare-se, principale
le muniții electorale partidului 
liber-democrat. Membri ai actua
lei coaliții guvernamentale, liber- 
democrații nu sînt în situația de 
a trage vreun profit, acuzînd „bi
lanțul slab“ al echipei Erhard 
(așa cum fac social-democrații). 
în schimb, partidul lui Mende 
acuză vehement partenerii săi 
democrat-creștini că „îi copiază 
pe social-democrați“ și nu oferă

nici o alternativă reală alegăto
rilor. în însuși programul lor 
electoral, liber-democrații își eta
lează miza, însinuînd că doresc 
„să umple vidul politic creat de 
apatia U.C.D. și totala lipsă de 
inițiativă a P.S.D.G.“. E intere
sant de semnalat că Mende s-a 
grăbit să includă în programul 
său o serie de teze pe care so
cial-democrații le-au susținut 
de-a lungul anilor, dar pe care 
le-au abandonat și nu le-au în
scris în platforma lor electorală 
(renunțarea la doctrina Hallstein, 
apropierea de țările răsăritene 
etc.). Tocmai pentru a specula 
acest atuu electoral al „alternati
vei“, liber-democrații nu găsesc 
deloc incomod să apară acum ea 
un fel de „opoziție în sinul gu
vernului“. Așa se explică faptul 
că în vreme ce Erhard cere cu 
insistență să se pună capăt criti
cilor liber-democrate la adresa 
U.C.D., presa lui Mende ampli
fică imaginea neînțelegerilor și 
divergențelor dintre partenerii 
actualei coaliții guvernamentale.

S-ar putea ca disocierea de 
U.C.D. să aducă partidului liber- 
democrat un oarecare spor de 
voturi. Lupta strînsă se va da 
însă, desigur,. între „cei doi 
mari" : U.C.D. și P.S.D.G. Asal
tul social-democraților care, pen
tru prima oară după mulți ani. ' 
văd aproape 
tală, anunță 
rală agitată.

șansa guvernamen- 
o campanie electo-
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