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Pentru ea acti
vitatea sondelor sd nu stagneze 
nici un moment 
tinerii Ion Mari- 
nescu, Alexan
dru Rusu și Ion Gheorghe, 
din brigada de intervenții de 
la schela petrolieră Boldești, 
execută Ia timp lucrările de 
întreținere necesare. Este, pe 
scurt, motivul pentru care au 
fost evidențiați lună de lună 
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Proletari din toate țările, unîți-vă!

tineretului
Comunist

BAIA MARE (de la 
corespondentul nos
tru).

Vnul din obiective
le întrecerii socialiste 
desfășurate acum de 
muncitorii, tehnicienii 
și inginerii Uzinelor 
metalurgice din Ma
ramureș, este livrarea 
la timp către unitățile 
miniere din Maramu
reș și alte trusturi mi
niere, a noi mașini și 
utilaje de mare ran
dament. La Uzina 
Unio din Satu Mare, 
de pildă, a început fa
bricarea de serie ma
re a unui nou tip de 
transportor blindat 
șerpuitor de 120 m.l. 
Noul utilaj minier,

proiectat de specia
liști din această uzină 
asigură un debit de 
150 tone pe oră, mult 
sporit față de vechile 
tipuri. Este robust, 
rezistent și creează po
sibilitatea mecanizării 
complexe în subteran.

Totodată a început 
fabricarea unor noi 
tipuri de ventilatoare 
electrice axiale pentru 
mină. Construcția 
compactă, gabaritul 
redus, greutatea pro
prie micșorată și ran
damentul cu 15—20 
la sută mai mare face 
ca acestea să înlocu
iască cu succes vechi
le ventilatoare. La u- 
zina mecanică de ma
șini și utilaj minier

din Baia Mare 
nim aceeași preocu
pare. Pină acum au 
fost expediate exploa
tărilor miniere peste 
200 de noi produse. 
Dintre acestea amin
tim : celulele de flo
tate, pompele acide, 
clasoarele spirale sim
ple și duble etc.

Dovadă că utilajele 
fabricate în uzinele 
metalurgice din Satu 
Mare și Baia Mare se 
comportă bine în pro
ducție, o confirmă și 
nenumăratele scrisori 
de mulțumire din 
partea colectivelor de 
muncă de la trusturile 
miniere Ardealul, 
Brad și altele ,

I 
I
I
I
I

IAȘI (de Ia corespondentul 
nostru).

Cu fiecare zi, cu fiecare 
schimb, colectivul Fabricii „Țesă
tura“ din Iași înregistrează noi 
succese în producție. Țesătoarea 
Valeria Ețcu, Emilia Olaru de la
flaiere, Elisabeta Vasiliu de Ia 
ringuri, Aristița Vișan din prepa- 
rație, lucrau atent, cu hărnicie. 
Lucrau „obișnuit“ ca în fiecare 
zi de Ia începutul anului (adică 
de cînd sînt evidențiate în pro
ducție) și pînă în prezent. Orga- 
nizîndu-și mai bine locul de mun
că, învățînd de la muncitorii cu 
mai multă experiență, eforturile 
a numeroși tineri din fabrică se 
materializează Ia sfîrșitul fiecărei 
decade a lunii prin însemnate 
depășiri de normă, prin realiza
rea unor indici de calitate supe
riori. Și contribuția fiecărui tînăr 
se adaugă realizărilor întregului 
colectiv de aici. Iată cîteva cifre. 
Angajamentul colectivului fabricii 
era ca în cinstea zilei de 23 Au
gust să realizeze peste plan o pro
ducție globală în valoare de 
2 600 090 lei, o producție marfă 
în valoare de 1 600 000 lei, 12 000 
kg fire bumbac, 80 000 m. p. 
țesături, 170 000 lei economii Ia 
prețul de cost și alți 170 000 Iei 
beneficii peste plan. Alaltăseară, 
adică Ia sfîrșitul primei decade a 
lunii august, țesătorii ieșeni rea
lizaseră în întregime toate aceste 
angajamente. Întrecerea continuă. 
Muncitorii, inginerii și tehnicienii 
din fabrică își sporesc eforturile 
pentru ca în cinstea marii săr
bători să adauge succeselor 
pînă acum altele noi.

de

Conștient, încrezător, mîndru, poporul nostru întreg a intrat pe poarta de aur a socialismului, ca într-o casă a sa, înălțată de el însuși.De două zeci și unu de ani el muncește eroic pentru făurirea vieții noi, transformînd din temelii întreaga structură a societății și iată-1 în ziua cînd, ștergîndu-și fruntea de sudoare cu palma, a putut spune: patria noastră e azi o Republică socialistă.Acum, nu mai este aproape nimic cum a fost înainte de eliberare și nici chiar acum 13 ani, în 1952. Victoria definitivă a socialismului a adus profunde schimbări sociale: relațiile de producție s-au așezat pe noul făgaș la orașe și la sate, noi drepturi și obligațiuni au născut din practica lor ; țara a devenit o țară cu o industrie în plină dezvoltare și cu o agricultură în cea mai mare parte mecanizată; componența socială a populației s-a modificat și ea, radical ; cultura a pătruns adînc în mase, omul —oricare om — este altul, demn și responsabil să-și exercite cele mai largi drepturi...Noile stări de lucruri au cerut consfințirea lor istorică, și legalizarea lor corespunzătoare. Constituția din 1952 nu mai corespunde stadiului actual, atins de oamenii de astăzi.Noua constituție — 1965 e legea legilor liste.în trecut, în special după primul război presiunea maselor care făcuseră jertfe grele, toate constituțiile erau un catalog de promisiuni deșarte, cu care se amăgea și se domolea revolta poporului. Nu a fost pe pămiînt, pe nici un continent, un popor mereu amăgit, cum a fost al nostru. Chiar constituția de pe atunci, pentru a se uita pînă și promisiunile, era dosită, confiscată, închisă într-o casă de fier sau călcată în picioare. Cei care au îndrăznit să o popularizeze la sate —• că doar era legea tuturor — au fost schingiuiți și închiși.Singurul partid, de cînd dăinuiește poporul nostru, care nu l-a amăgit, care a făcut din vorbă, faptă, este Partidul Comunist Român. De aceasta s-au convins toți locuitorii țării noastre. De aci marea încredere a maselor în partid, marele lor devotament pentru el.De douăzeci și unu de ani, partidul înfăptuiește întocmai ceea ce a promis, ceea ce a prevăzut. De multe ori, chiar mai mult decît a prevăzut. E ceea ce a cimentat, într-un monolit de nezdruncinat, unitatea partid-popor.Titlul al doilea al noii constituții se ocupă de „Drepturile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor“. E un statut civic și public al omului în Republica noastră, care confirmă în vorbe ceea ce realitatea pe care o trăim deja, viața de fiecare zi, cunoaște mai de mult.Vorbele constituției au astfel o acoperire-aur în fapte. Starea — de care populația se bucură deja, care constituie bunul vieții ei, este recunoscută prin Constituție ca un drept cu titlu consfințit de noua orînduire, de cuceririle poporului sub conducerea chibzuită a partidului. Constituția, sta-
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CITIȚI

Foto: AGERPRES

IOSIF BICĂ 
inginer șei

Constructorii Combinatului 
de celuloză și hirtie din Dej 
obțin noi succese în scur
tarea termenelor de execuție. O serie de lucrări de 
la depozitul de lemne și 
depozitul de sodă au fost 
terminate cu 30 de zile îna

inte de data planificată

De la cine învățăm ?
Lecție dată de producție
Schimbul de noapte la nivelul 
celui de zi
,,Recomandate“ pentru furni
zori

ing. MIRCEA GRIGORE 
responsabil cu producția și calificarea 

în comitetul U.T.C.—G.I.'L. Comănești

ENTUZIASTE

Inatantaneuda-Mamaia

CONFIRMAREA MUNCII

în ultimii ani, unitatea noastră a fost înzestrată cu utilaj modern de mare productivitate. S-au construit secții și fabrici noi. Noi am acumulat o experiență bună în utilizarea lor pentru a atinge nivelul parametrilor proiectați. Nu era însă suficient. Destul de des primeam observații de Ia beneficiari cu privire la calitatea încă necorespunzătoare a produselor livrate. Cauza ? Ne preocupam insuficient de calificarea colectivului.Iată de ce, ne-am propus să preluăm în mod sistematic experiența unităților fruntașe. Pentru aceasta, încă din primele luni ale anului am organizat schimburi de experiență la C.I.L. Suceava și C.I.L. Tg. Jiu, la fabricile de mobilă de la Pîncota, Balta Sărată și altele.Procesul de ridicare a calificării a fost mai bine organizat. De tinerii care nu realizau parametrii proiectați la mașina Ia care lucrau ne-am ocupat

în mod special. Tînărul Vasile Popa, de pildă, nu avea încredere în posibilitățile sale. Uteciștii au analizat activitatea Iui intr-o adunare generala. Ei" ău făcut propunerea ca acesta să lucreze alături de oameni cu o bogată experiență. Cine este acum tînărul Popa ? Unul dintre cei mai buni șlefuitori. La fel s-a întîmplat cu Ion Pădureanu, derulor la fabrica de placaj. Era atât de conștiincios, îneît de teamă să nu greșească lucra cu o productivitate foarte scăzută. Noi îl cunoșteam și știam că poate da mai mult. Maistrul

Radu Tudor — detașat acum la C.LL. Tr. Severin —■ l-a ajutat aproape două săptămîni. Urmarea ? Pădureanu a fost declarat, împreună cu brigada sa, evidențiat în întrecerea socialistă pentru a șaptea oară în acest an. Sînt doar două exemple. Am putea cita mult mai multe. Ce se desprinde din ele ? Atunci cînd conducerile fabricilor, organizațiile U.T.C. se ocupă cu atenție de calificarea tinerilor, nu privesc problema în general, îi ajută diferențiat pe aceștia, munca dă roade.Unul din factorii care au contribuit la îmbunătățirea calității produselor

societatea și deRomâniei socia-mondiai — sub
CINTEC SOLEMN

de
ART. 

asigură 
voltării 
tuale.

Nichita Stănescu
24. Republica Socialistă România 
tinerilor condițiile necesare dez- 
aptitudinilor lor iizice și intelec-

țara-și pune brațul

Din lan la hambar

Evitați

popasurile

păgubitoare!
înă în seara zilei de S august cooperativele agricole de producție din regiunea Cluj strîn- seseră recolta de pe aproape 90 la sută din totalul suprafețelor cultivate cu păioase. în această campanie, alături de forța mecanică, participă la recoltare și un mare număr de oameni: aproximativ 100 000, din care cîteva zeci de mii sînttineri, cel mai mulți — membri ai organizațiilor U.T.C. din cooperativele agricole, S.M.T. și G.A.S. Majoritatea tinerilor au lucrat în echipe de cosași, pe terenurile pe care, datorită reliefului specific regiunii, combinele n-au avut acces. A- cum, cînd secerișul se apropie de sfîrșit, toate forțele se îndreaptă spre treieriș, transportul griului la bazele de recepție și arături.Pentru urgentarea ritmului la treieriș, devenit acum obiectivul nr. 1, în regiunea Cluj au fost electrificate 80 de arii,’ ceea ce face posibilă organizarea muncii în flux neîntrerupt, în trei schimburi. Tinerii lucrează în echipe de fur- cași, la strîngerea paielor, iar alte forțe sîht distribuite i» atelajele care transportă snopii de pe cîmp la arie.Cooperativele agricole Pața, Dezmir, Apahîda, Mirăslău, Poiana, Mihai Viteazu, Cîmpia Turzil, Unirea, asigurînd ta ritm constant și intens se află aproape de final cu lucrările de campanie. Unele din ele au venit în sprijinul țăranilor cooperatori din comunele Zimbor, Dragu, Fildu de Jos, Iz- vorul-Crișului care n-au izbutit să țină pasul cu mersul rapid al recoltatului.în raionul Huedin, care a cultivat 13 000 hectare cu grîu, treierișul se desfășoară lent. De ce ? Cum se explică faptul că din 63 de batoze existente- erau în funcțiune, la 6 august, numai 7 ? Ni s-a spus că nu există tractoare libere. Poate fi aceasta o justificare plauzibilă ? Din 294 de tractoare au intrat în campanie numai 121, din care 53 au fost repartizate la arături, iar 8 treieră cu combinele staționar. Restul ? Iată una din cauzele pentru care în raionul Huedin s-a treierat, pînă la 6 august, doar 11 la sută din recoltă. O situație similară am întîlnit și în raioanele Dej și Gherla, unde treierișul a atins 10 și respectiv 16 la sută. Și la Gherla din 118 batoze au intrat în funcțiune, pînă la 6 august, numai 55, iar din 564 de tractoare au fost mobilizate în campanie numai 364.Cea mai mare parte din forța mecanică existentă în regiunea Cluj este, acum, disponibilă. Există, deci, practic, posibilitatea ca tractoarele să fie repartizate la cele două lucrări actuale care necesită maximă urgență : treierișul și arăturile de vară. Pentru ca ambele lucrări să se desfășoare cu viteza planificată, este necesar însă ca, fără nici o întârziere, să fie transportați de pe cîmp la arii zpopii și să fie evacuate paiele de pe solele unde au lucrat combinele. Să fie, deci, înlăturate toate popasurile păgubitoare pe drumul recoltei din lanuri spre hambare !

I. MARCOVIOI

Aud cum
pe umărul fiecărui destin
Văd cum își înalță drumurile 
fn sus, ca pe niște plopi nesfirșiți.

I
I
I
I

în pagina a 2-a :
• Totuși, ce aveți în planul pe care nu-1 aveți f

MARILE DESCOPERIRI (Focul)
Poezia și lirismul istoriei (cronica literară)
De ce depinde afirmarea unui debut plastic 
In pagina a 3-a :
Vn ghid 
zată

• SPORT

Pe marginea articolului 
De la camionul tras cu sfoara 

la cercul de electronică"

multe lu-

u existat șl există 
oameni pasionați 
pentru știință, oa
meni care au mers 
și care vor merge 
pină la sacrificiul 
suprem, neprecu-

pețindu-și viața, de dragul știin- 
; (ei. Sint ei 1 oare deosebiți cu 
ceva față de ceilalți oameni ? 
în aparență nu. Au aceleași 
manifestări ca restul oamenilor, 
pot suferi de foame sau de sete, 
pot iubi sau muri. Și totuși, ii 
deosebește ceva, un ce lăuntric. 
Acești oameni sînt însetați de 
a\cunoaște cit mai
cruri, muncesc fără preget, ne- 
tiind nevoie să-i Îndemne cine
va, sînt capabili de multă abne
gație. După cum copiii mici ne 
sîciie permanent cu tot soiul de 
întrebări referitoare Ia lumea 
din jur pe care doresc să o cu
noască cit mai bine, tot astfel, 
cei care sint pasionați pentru 
știință, sîciie natura cu între-

de neinlocuit pentru munca organi-

I
I

O, fiecare drum 
are un destin al lui
și-aud glasul țării, solemn 
vorbind fiecărui adolescent :

— Alegeți drumul pe care-1 Iubești, 
pe care-1 iubești cel mai mult.

Văd șirul nestîrșit al tinerilor, fiecare 
lutndu-și în stăpînire drumul lui propriuO, se aud pași în toate direcțiile 
Nici un drum nu rămine neumblat.

(Continuare în pag. a IlI-a)

Propuneri pentru edificiul
bărlle lor, căatlnd șă-f zmulgă 
cit mai multe taine. Poate că 
nu există satisfacție mai mare 
decit aceea pe care o are omul 
de,știință cind descoperă un fe
nomen . sau cind, în urma unor 
cercetări migăloase, ce pot dura 
ani,'și ani in șir, ajunge la sta
bilirea unui anumit adevăr con- 
cretizabil printr-o lege, o for
mulă sau un aparat.

Dar, cum se poate ajunge Ia 
asemenea satisfacții ? Evident 
că nu stind cu miinile încruci
șate la piept, ci muncind, mun
cind cu pasiune și tenacitate. 
Principalul este să-ți placă ceea 
ce faci, ceea ce lucrezi. însă 
pentru a-ți place ceva, trebuie 
să știi despre ce e vorba, să 
cunoști cit de cit domeniul res
pectiv.

M-am gindit la aceste lucruri 
citind articolul „De la camionul 
tras cu sfoara la cercul de elec
tronică“ publicat in „Sclnteia 
tineretului", care pledează pen-

tru apropierea, in .mai mare mă
sură, a tinerei gene'rații de ști
ință și tehnică. Și, răspunzind 
invitației adresate de ziar, În
cerc să enunț cîteva modalități 
de realizare a acestui deziderat, 

in țara noastră, procesul de 
însușire a cunoștințelor științi
fice este lesne de realizat. Se 
publică nenumărate cărți, bro
șuri, reviste, la prețuri mai mult 
decit accesibile. Există nume
roase biblioteci publice care pot 
fi frecventate gratuit, există 
ziare, cinematografe, radio și te
leviziune. Mai mult decit ori
ei nd, aceste mijloace, cuceriri 
ale științei, contribuie intr-o 
foarte largă măsură la informa
rea tuturor asupra celor mai 
recente descoperiri. La toate a- 
cestea, trebuie adăugate școlile, 
universitățile, institutele poli
tehnice, instituțiile de cercetare 
științifică etc.

Arătasem că pentru a deveni 
pasionat pentru știință trebui«

unei pasiuni
să Înveți mult 
perseverență, 
sint acum pe 
ar putea spune „da, așa este, 
dar lucrul e valabil pentru mai 
tirziu, atunci cind vom fi mari“. 
Este foarte greșit să se gîndeas- 
că astfel. Școala urmărește să 
transmită elevilor bagajul de 
cunoștințe al omenirii cucerit 
cu greu, in lungul mileniilor. 
Ea ii introduce in tainele mul
tor cuceriri ale științei, ii face 
să deschidă ochii în fața na
turii.

Disciplinele ce se predau in 
tnvățămintul mediu constituie 
mai tirziu cunoștințele generale 
ale fiecăruia, după absolvirea

și să lucrezi cu 
Cei tineri, care 
băncile școlilor.

cursurilor. Cunoscind însă dife
rite discipline, tinăru] Își poate 
da singur seama către care ma
nifestă o înclinație mai mare, 
astfel incit ulterior să i se de
dice printr-o specializare su
perioară.

Toate acestea depind In mare 
măsură de profesor, de calită
țile pedagogice. Pasiunea pen
tru știință nu se stirneșle deci! 
produclnd curiozitate, interes, 
atracție. Lucrul acesta nu e 
posibil decit însoțind expune
rile cu numeroase experiențe 
sau, legînd formulele reci, inex
presive — poate — de viața de 
toate zilele. Ce pasionant ar 
fi, da exemplu, dacă pro-

fesorul de fizică ar duce ele
vii adesea prin fabrici unde să 
le arate, la fața locului, și să 
le explice, cum se aplică con
cret un principiu sau altul din 
mecanică, din electricitate etc. 
Capitolul din acustică ar putea 
fi predat cu concursul profeso
rului de muzică, explicîndu-se 
pe diverse instrumente muzica
le, ce principii fizice stau Ia 
baza funcționării lor. Sau, de ce 
nu s-ar colabora și cu profeso
rul de educație fizică demon- 
strindu-se că diferitele exerci-

Ing. LIVIU MACOVEANÜ
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omitetul orășenesc București al U.T.C. ne-a prezentat un plan de activitate pentru cluburile elevilor, bine întocmit, bine organizat.Pînă aici toate sînt perfecte. Citim cîteva acțiuni incluse în planul comun de activitate al comitetelor raionale Grivița roșie și 30 Decembrie ale U.T.C., care au stabilit „cartierul general“ al clubului elevilor la Școala medie nr. 28 „Petru Groza“ : excursie la Snagov; vizitarea studioului cinematografic de la Buftea ; reuniune tovărășească; excursie la Mogoșoaia cu vizitarea Muzeului de artă brîn- covenească... etc., etc.— Și... ? am întrebat-o pe tov. Dan • Vasilica, secretara comitetului raional Grivița roșie al U.T.C. Ce ați făcut pînă acum ?— Nimic, sau aproape nimic.Motivul ? am întrebat. Lipsa mijloacelor de transport (atunci cînd în plan sînt prevăzute excursii), și acțiuni care nu atrag îndeajuns elevii în celelalte zile. „Cu pionierii — ne-a explicat tovarășa Dan — se lucrează mult mai ușor. Vin în număr mare, sînt disciplinați, îi ducem la Palatul pionierilor, au tabere de curte, merg în vizită la uzine, la întreprinderi. Cu elevii mari e mai greu... în vacanță ei țin mai puțin legătura cu școala, atunci cînd vin la școală vor să plece în excursii, nu să stea să joace șah, sau să meargă în grup la ștrand, sau să asculte o conferință. Cred că aceste

cluburi sînt ineficiente, nu-și ating scopul, cu elevii mari ar trebui lucrat altfel...“Același lucru ni l-a spus și tovarășa Nastac Constanța de la Comitetul raional T. Vla- dimirescu al U.T.C. și tov. I. Ferariu de la Comitetul raional 1 Mai al U.T.C. Se prevăd excursii dar nu e- xistă mijloace de transport; un autobuz care a fost pus la dispoziția raionului T. Vladi- mirescu s-a defectat de 5 ori în drum spre Snagov, iar un

trebui să se ocupe de elevi, să-i însoțească la ștrand. Planul tipărit inițial în mai multe exemplare, se epuizase și ne mirăm cum urmărește tov. Ferariu activitatea.— Altceva, totuși, ce aveți în planul pe care nu-1 aveți ? Tov. Ferariu ne-a spus că nu au acces la casa de cultură raională și deci... nu au local pentru a aduna elevii și în alte zile. Dar oare comitetul raional al U.T.C. nu a știut acest lucru de la început, nu s-a

U.T.C. al raionului V. I. Lenin a organizat activitatea clubului elevilor în colaborare cu clubul sportiv „Progresul“ ceea ce a constituit de la început un punct de atracție pentru elevi. Li s-au pus la dispoziție terenurile de fotbal, de volei, baschet, antrenori care se ocupă de ei.Administrația ștrandului „Izvor“ a redus pentru elevi costul biletului de intrare, asigurîndu-le de 3 ori pe săp- tămînă accesul.
Totusi, ce aveți 

pe care nu-l
atelier de reparații din raionul T. Vladimirescu a oferit pentru o excursie un autobuz care fusese adus întreprinderii respective pentru reparații, fiind deci nefolosibil. La ștrandul Tei, unde de 2 ori pe săp- tămînă se desfășoară activitatea clubului, am întîlnit nu mai mult de 15 elevi, care ne-au mărturisit că nu cunosc și alte acțiuni ale clubului, că vin la ștrand pentru că locuiesc mai aproape. Tov. Ferariu nu ne-a putut arăta nici un exemplar din planul de activitate; am fi dorit să vedem negru pe alb profesorii care ar

putut discuta cu conducerea casei de cultură pentru a rezolva această problemă ?Este cu atît mai gravă lipsa de interes a comitetelor U.T.C. ale raioanelor amintite pentru organizarea unei vacanțe plăcute elevilor, cu cît situația din raioanele N. Băl- cescu sau V. I. Lenin este cu totul alta. Ne-au impresionat plăcut afișele cu programul clubului, tipărite elegant, atrăgător. La ștrand, pe stadion, în excursii, la toate acțiunile participă un număr mare de elevi. Elevii au fost la Snagov, la Mogoșoaia. Comitetul
De ce depinde 
afirmarea unui

'Activitatea artiștilor 
plastici craiovenl, ce 
sînt reuniți In cadrul 
mul cenaclu, deocam
dată tără nume, are 
cu toate succesele de 
pînă acum, mai mult 
virtuțile muncii entu
ziaste de pionierat.

Pe lingă o serie de 
artiști ca: Nicolae Ma- 
rinache, Ion Hagiescu, 
Mitică Paraschiva, Flo- 
rica Anastasescu, To
nta Hirth, Buz Vasile, 
Viorel Stegaru-Peni- 
șoară șa. binecunos
cut! publicului cralo- 
vean prin expoziții de 
grup, libere sau tema
tice (în cinstea alegeri
lor de deputati, a Con
gresului etc.), s-au 
manifestat și artiști ca 
Eustatiu Gregorian, 
Gheorghe Vlădescu sau 
Peter Iacobi, ale căror 
lucrări (pictură, sculp
tură sau graiică), au 
fost medaliate, ort au 
figurat in expoziții de 
stat, anuale, interregio
nale, personale etc. 
S-ar mal cuveni men
ționată și strădania 
membrilor cenaclului, 
Încă destul de timidă, 
e drept — de a răs
punde stadiului actual 
de dezvoltare a artelor 
plastice prin crearea 
de opere monumenta
le, destinate noilor o- 
biective arhitectonice 
ale regiunii Oltenia 
sau ale orașului Craio
va. Citabile in acest 
sens sînt acțiunile de 
a decora stafia de cap
tare a apei potabile de 
la Izvarna (reg. Olte
nia), al cărei mozaic a 
fost realizat împreună 
cu membrii cenaclului 
din Petroșenl, șl ace
ea de a realiza un 
mare panou decorativ 
pentru noul local „Ol
tenia' din Craiova.

Raportată la dezvol
tarea artei noastre 
contemporane, în ge
nere activitatea artiști
lor plastici craiovenl 
nu e însă în măsură 
să dea satisfacții de
pline.

Pe lingă faptul că 
producția artistică e In 
anumili membri ai ce
naclului destul de a- 
nemică și sporadică, 
destul de uniformă <:a 
gen de exprimare (nu
mai pictură șl graiică, 
cu excepția tinărului 
sculptor Peter Iacobi), 
se mai adaugă și lipsa 
documentației de spe
cialitate,

Lipsa informației de 
specialitate, atît de 
mult resimțită de arta 
plastică craioveană se 
datorește, printre alte
le, lipsei din biblioteci 
a celor mai interesante 
și utile studii sau albu
me de artă romăneas-

debut 
plastic 
că sau universală (în 
special contemporană), 
a faptului că numărul 
expozițiilor de interes 
național deschise la 
Craiova e destul de 
mic, că prelegerile și 
conferințele de artă 
sînt insuficiente și nu 
întotdeauna axate pe 
tematicile reclamate 
de actualitate, sau că 
lipsesc din sălile Mu
zeului de artă din 
Craiova opere repre
zentative ale artiștilor 
contemporani.

Expoziția Țuculescu, 
deschisă recent la Cra
iova, unul din eveni
mentele importante 
din viata culturală a 
orașului, s-a bucurat 

■ în ansamblu de o bună 
primire, dar așa cum 
atestă și cartea de im
presii, a produs pen
tru o parte din vizita
tori sau chiar artiști 
plastici, destulă derută 
și controverse. Este u- 
na din consecințe șl 
nu dintre cele neglija
bile.

Desigur că în aceste 
situații se impunea (și 
se impune în viitor) or
ganizarea unor întîl- 
niri, pe timpul expo
ziției, între public, ar
tiști plastici și critici 
de artă care să elude
ze intențiile sau viziu
nea originală a artis
tului.

Muzeul de artă din 
Craiova, pe de altă 
parte, așa cum am 
mai amintit se limitea
ză îndeosebi la achizi
ții de opere dintr-o 
perioadă mai veche din 
istoria artelor noastre 
plastice, și deoblcei la 
pictură (opere mai in
teresante de sculptură 
fiind numai acelea ale 
lui Brâncușt și Anghel). 
neacordînd șl artei 
contemporane ceea ce
I se cuvine.

Izolarea de tot c» 
are mai semniticativ 
experiența artei actua
le duce la necu
noașterea unor aspec
te fundamentale ale 
plasticii noastre. De 
pildă, în ceea ce pri
vește peisajul indus
trial atît de viu șl in
tens pe întreg cu
prinsul regiunii Olte
nia, el este în operele 
plastice — așa cum
II reflectă recenta ex-

poz!)le deschisă in- 
tr-utîa din sălile Mu
zeului — palid șl ne
convingător. Se limi
tează în general la 
elementele ilustrative, 
care nu ating esența 
acestei specii aparte a 
peisajului, de o dina
mică intensă pu/in în- 
tllnită la astfel de o- 
pere. E drept că unele 
peisaje industriale sau 
agrare din expoziție ca 
acelea ale Iui Toma 
Hirth („Luminile com
binatului') sau Buz 
Vasile („Strîngerea re- I 
coltei“, „La arat') în
registrează pe lingă | 
virtufi coloristice sau i 
componistice (ritm, e- 
chilibru) și o înțelege
re matură a realități
lor zugrăvite. E. Gre
gorian poate renunța 
fără regrete la facile 
„iormule industriale' 
(„Blocuri și uzine', 
„Vapoare în radă') iar 
Mitică Paraschiva la 
metaforele literare, ce 
se mai practică din- [ 
tr-un vechi obicei în I 
titlurile plnzelor („Dia- I 
de mele chimiei").

Revelatoare în acest I 
sens sînt cuvintele bă- j 
trînufui Zambaccian j 
care Intr-o comunicare 
făcută Academiei spu- j 
nea: „Peisajul indus- i 
trial comportă ceva ' 
constructiv și elemen- ' 
tul abstract joacă un | rol important în reda- I 
rea acestui scop... Pei- I 
sajul industrial trebuie I 
să sugereze o energie. 
Industria fiind un ele- i 
ment de producție re- I 
prezentarea ei nu tre- ; 
buie să urmărească | 
numai aparențele, ilus
trativul, efecte aerie
ne, nuanțe sau efer
vescente ci construc
tivul material și ritmul 
dinamic al elemente
lor".

Informația de spe
cialitate e în cazul 
discutat de noi de fapt 
un act de cultură ge
nerală, a cărei lipsă 
dăunează atît publicu
lui cît mai ales crea
torilor. Forurile cultu
rale locale au datoria 
să pună la îndemlna 
artiștilor locali și ace
le instrumente auxilia
re de lucru care sînt 
cărțile, albumele de 
specialitate, achizițiile 
reprezentative etc. E- 
volutia artistică pre
supune informare, cău
tare permanentă, iar 
artiștii plastici craio
venl care au dovedit 
reale posibilități ar
tistice, sîntem convinși 
că a/utafi șl sub a- 
ceste laturi vor con
firma toate speranțele 
puse în ei.

C. R 
OONSTANTINESCU

Marile
descoperiri

Vă pasionează, într-adevăr, geneza marilor descoperiri T 
V-ați întrebat în ce măsură istoria lor — adevărata istorie, 
neromanțată — e împletită (și cum) cu întreaga istorie și 
evoluție a societății umane ? Vă interesează marea „aven
tură" a spiritului cercetător al omului, flacăra veșnicului 
„cum" și „pentru ce“ atît de proprie gindirii omenești, 
„tainele“ devenirii noastre de-a lungul mileniilor?

Firește, nu pot exista două răspunsuri. Marea pasiune 
a cercetării și investigației, a cunoașterii, este mai proprie 
azi ca oricînd tineretului. Tot mai multe scrisori sosite pe 
adresa redacției ne solicită articole, informări, prezentări 
sintetice și o îndrumare, în ansamblu, cît mai metodică a 
acestui justificat interes și pasiuni pentru studiu, cercetare 
și investigație.

Ciclul pe care-1 deschidem în paginile ziarului nostru — „Marile descoperiri“ — își propune să vină în întîmpinarea 
acestor solicitări, fără pretenția, firește, de a epuiza aspec
tele multiple, complexe, ale dezvoltării tehnico-științifice 
de-a lungul istoriei. Va fi un început, o orientare și, mai 
ales, o invitație permanentă spre studiu, analiză, reflecție. 
Rugăm cititorii acestei rubrici care va apare săptăminal în 
paginîle ziarului, să ne comunice cît mai curînd impresiile 
și sugestiile lor.

1

susțineau că ar fi util să dezbată împreună unele probleme de etică, de morală, pentru că unii dintre colegii lor nu sînt uneori îndeajuns de corecți și de respectuoși.O bogată activitate culturală este inclusă și în programul clubului elevilor din raionul N. Bălcescu. Participarea elevilor nu constituie o problemă ca pentru organizatorii din raioanele Grivița roșie, 1 Mai, T. Vladimirescu. Chiar în primele zile după deschide
in planul 

aveți ?
Programul nu se reduce la atît. La casa de cultură s-a organizat un cerc de pictură, unul de foto, există un curs de învățare a dansului modern, conferințe despre evoluția dansului.Solicitați să facă propuneri pentru organizarea altor activități care i-ar interesa, unii tineri interlocutori (băieții) și-au manifestat dorința de a asculta cuvîntul unor sportivi fruntași care să le împărtășească din experiența lor, să primească vizita unor actori de comedie și să facă mai multe excursii, iar alții (fetele)

rea clubului a fost inițiat un concurs pentru cel mai bun recitator. Elevii s-au prezentat cu poezii originale pe tema „Partid iubit, îți mulțumim“. Profesorii din conducerea clubului, tov. Petre Victor și Zai- nea Vasile s-au ocupat de antrenarea elevilor, astfel că în ziua concursului s-au prezentat aproape 100 de elevi, din creațiile cărora au fost selecționate cele mai valoroase poezii. Poeziile elevilor Marian Bogdan, Jingoi Lidia au fost trimise pentru un concurs pe Capitală.S-au găsit și mijloace de

Foto: GR. PREPELIȚA

CRONICA
um s-a observat In E' comentariile la a- r cest volum de ver
suri sentimentul r | dominant la Iectu-i 11 ră e unul de con
trar ietate fată de

mai țoale motivele și temele 
mari ale poeziei. Marin Sorescu 
își tratează temele căutind să 
obțină nu o discreditare a lor, 
dar in orice caz o delimitare, 
prin derogări, de modalitatea 
sacerdotală, solemnă de desfă
șurare a dialogului cu lumea și 
timpul. Fără îndoială că există 
in această oroare de regizare a 
solemnității o maliție polemică 
prezentă în toată activitatea 
publicistică a tinărului poet ca
re e și un fin observator al poe
ziei noastre contemporane. Mal 
presus însă de aplicația pe care 
și-o cunoaște surprinzător de 
bine, pentru exercițiul critic de 
o mare exactitate, poetul deți
ne neliniștea activă a artisului 
adevărat pentru care marile mi
turi și simboluri nu sînt enigme 
existențiale ci Întrebări ale o- 
mului, înghețate doar prin mul
te repetiții. Născindu-se și el, 
poetul întreabă circumstanțial : 
„Sănătoși? Voinici? / Cum o 
mai duceți cu fericirea ?“ ur- 
mind să-și ia însuși existenta în 
serios, de la început și nu de 
acolo de unde au adus-o cei 
pe care-i Întreabă formal. E un 
fel de a proclama răspunderea 
demiurgică a existentei care e 
individuală, revenind fiecăruia 
in parte, fără putința de a afla, 
de exemplu, ce este fericirea 
prin anchetarea convivilor cit 
numai prin efort individual. Va 
reveni In versurile neliniștitu
lui poet obsesia „naturii care

transport pentru excursiile la Snagov, la Hidrocentrala „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ de pe Argeș, la Doftana. Organizarea bună, conlucrarea comitetului raional al U.T.C. cu întreprinderile din raion care pot sprijini activitatea de la clubul elevilor, are ca rezultat participarea unui număr foarte mare de elevi la toate acțiunile.Din păcate, de grija și buna îndrumare a timpului liber, de interesul pentru asigurarea unei vacanțe plăcute și instructive, beneficiază o parte cam mică din elevii Capitalei. Elevilor din raionul 1’6 Februarie le este greu să participe la programul colegilor din raionul V. I. Lenin din cauza distanței mari care desparte cartierele giuleștene de ștrandul „Izvor“ sau casa de cultură. Elevul Moșailor Vladimir de la Școala medie nr. 4 „Aurel Vlaicu“ se mira de ce organizatorii clubului din raionul Grivița roșie nu au cerut ajutor clubului sportiv „Rapid“ sau Uzinelor „Grivița roșie“ nu numai pentru a asigura mijloacele de transport necesare excursiilor, dar și pentru a li se pune la dispoziție terenuri, echipament sportiv.Programul variat, bine întocmit al clubului elevilor din raionul V. I. Lenin, este o dovadă că organizatorii din partea comitetului raional al U.T.C. și profesorii au înțeles această complexitate crescîndă a vieții elevilor, preocupările lor diverse.
GABRIELA BADEA

La asfinții

PE ȘANTIERUL 
.APEI POTABILE" DE LA GALAȚI

GALAȚI (de la corespondentul nostru).De curînd la Galați a fost deschis un șantier pentru construirea noului sistem de alimentare cu apă potabilă a orașului. Sistemul va fi prevăzut cu puțuri de adîncime așezate la mare depărtare de oraș, cu o conductă de refulare, un rezervor tampon de 5 000 metri cubi și două rezervoare de acumulare cu o capacitate totală de
l 30 000 metri cubi.

Rezervoarele, dintre cele mai mari realizate în țară, cît și conducta de aducțiu- ne a apei, se vor construi din beton armat precomprimat. ceea ce va permite realizarea de importante economii de metal și o mare viteză de lucru. Noul sistem de alimentare cu apă al orașului Galați este prevăzut să intre în funcțiune la capacitatea totală în viitorii 2 ani și va avea un debit de 11 ori mai

mare față de cel e- xistent în 1949. în prezent, în cartierul Țiglina, la noua uzină de apă, continuă lucrările de montare a unor instalații pentru dublarea capacității actuale a uzinei.Cu ocazia construcției noului sistem de alimentare cu apă vor fi înlocuite și rețelele vechi de alimentare. Se va extinde și se va racorda în viitor la noul sistem și orașul Brăila.
UTERARA
vede“ proiectată în simbolul o- 
chilor clipocind enigmatic pre
cum în pinzele unui Țuțulescu, 
ba intr-un loc (Cearcăn) inten
sitatea extremă a solicitării e 
sugerată de transformarea poe
tului intr-un „cearcăn mare / în 
jurul ochiului meu / Cel mirat“. 
Simbolul antinomic al acestej 
atitudini fundamental active — 
deci optimistă Intr-un chip cit 
se poate de directl — II consti
tuie recluziunea monstruoasă a 
melcului care „și-a astupat bine 
ochii / Cu ceară, / $i-a pus ca
pul in piept / Și privește fix / 
tn el'. Destinul — ca și istoria.

miurgice e de fapt o concen
trare a puterii de pătrundere în 
înțelesul fundamental al lumii. 
Cînd poetul ajunge să se uite 
la lume cu luna, soarele, pădurea și marea, ridicindu-se adică 
Intr-un punct universal favo
rabil, istoria nu mai are simbo
luri, ci grandoare curentă. Toate 
impulsurile cunoașterii, — în 
care e copleșitoare intensitatea 
și nu atît reprezentarea lor, e 
drept, suprinzător de nouă — 
pornesc de aici și e deajuns să-i 
acceptăm poetului dreptul de 
a se lua pe sine ca prototip 
pentru ca viziunile lui să fie și 

ale noastre. Explicafi-vă o poezie 
ca „Portretul artistului" rezumă 
procesul. Așa sttnd lucrurile 
Marin Sorescu poate transcrie 
lntr-un dialog familiar habitudi-

mice nemediate, de care vor
beam. tn fond poetul nu face 
altceva declt de a exprima me
reu — cu fervoare ce a părut 
unora dorință expresă de a 
violenta simțul comun — an
gajarea omului în actele exis
tentei care par banale ca un joc 
de șah ori examen medica'.

Iată dar cîteva adevăruri fun
damentale cît se poate de co
mune puse însă Intr-un regim 
insolit de o rară forfă de inven
ție lirică, pe care n-am întîl- 
nit-o Încă la nici unul dintre 
tinerii noștri poeți. Dar cum i- 
maginatia e regimul curent al 
adevăratei poezii — și nu rea
lismul ei îngust — aceasta ca
pătă șl virtuțile funcției prin 
care poetul vede mișcările fun
damentale ale vieții. Nimic deci

cum vom vedea îndată — e o 
atitudine a omului conștient de 
sine, care merge pe calea fe
rată „Gindltor și cu mlinile la 
spate“, pe „Drumul cel mai 
drept cu putință".

Efortul săvirșit de poet e de 
a se situa permanent Intr-un 
raport cu universul la a cărui 
cunoaștere se angajează cu un 
surîs îngrijorat. Ironia care 
străbate adesea viziunile grave 
ale sale e doar o manieră sti
listică de a face suportabile ob
sesiile cunoașterii care zgîlfiie 
o conștiință activă, angajată. 
Valoarea creației Însăși e con
siderată — In spiritul unei bune 
tradiții — In raport cu efortul 
enorm de stabilitate a materiei 
prelucrate.

Ideea creației suverane, de-

nile ființei umane injectind te- 
restritățil intensități neobișnui
te, spunlnd „Doctore, simt ceva mortal / Aici în regiunea ființei mele. / Mă dor toate organele, / Ziua mă doare soarele, / Iar noapte luna și stelele. // Mi s-a pus un junghi in norul de pe cer / Pe care pînă atunci nici nu-1 observasem / Șl mă trezesc în fiecare dimineață / Cu o senzație de iarnă", pentru a 
conchide „Cred că m-am îmbolnăvit de moarte / într-o zi / Cînd m-am născut". în simpto
mul de fmbătrfnire fizică e cu
prinsă toată cosmicitatea vieții, 
iar moartea nu e declt o expe
riență de viată.

într-un obișnuit joa de șah 
ridicarea insolită la gravitatea 
actelor fundamentale creează a- 
cea intensitate a perceperii cos-

mai străin de modul său de a 
percepe curenții istoriei declt 
descripția de un realism geo
grafic, tern și pedestru. Linia 
de forță a acestor poeme o con
stituie senzația verticalității 
timpului, a istoriei care e și mo
tivul central al cărfii. Istoria 
trece prin cartea lui Sorescu nu 
ca o suită de simboluri pe care 
poetul le desacralizează ci ca 
substanța însăși a vieții unui 
popor constructiv care nu și-a 
fetișizat niciclnd miturile. Mo
dul familiar de a trata istoria 
nu e ridicarea ei in mit ci cu
fundarea poetului In figurile și 
momentele ei care gilgiie in 
conștiința lui cu o intensitate 
copleșitoare.

Ceea ce-i substanțial, deci, în 
această carte nu se reduce la 
tratamentul formal al miturilor

și temelor poeziei, la schimba
rea unui unghi iată de ele, ci 
Însăși voința — dintr-o mare și 
frumoasă ambiție — de a face 
să se rostogolească în poezie 
chiar fondul istoriei ca un pre
zent perpetuu. Poetul restabi
lește, printr-un permanent efort 
de Întinerire, lirismul istoriei 
apropiindu-ni-I pină la a-1 acu
za de simplism. Operația e lip
sită de orice sfială („Mie-mi vine să mă așez pe genunchii lor / Și să-i trag de mustăți / Și să-i întreb, de ce sînt toți / îm- brăcați în zale?“) dar nu și de 
o înaltă conștiință a descenden
tei de unde și gravitatea im
plicată într-o asemenea apa
rentă familiaritate. De fapt So
rescu valorifică — in materie 
de poezie cu densă substanță 
patriotică — cuceririle înnoi
toare ale unei întregi generații 
de tineri poeți contemporani la 
care cea dinții particularitate, 
izbitoare, e aceea a unei vii 
conștiințe a istoriei, proprie In 
general omului contemporan. 
Sentimentul construirii unei is
torii noi produce reverberații 
adinei In conștiința oamenilor, 
noțiunea însăși — prin inten
sitatea și amploarea construc
ției contemporane — face parte 
dintre cele curente, ea repre- 
zentlnd un act cotidian. Poeme
le lui Sorescu propun nu des
trămarea farmecului marilor 
mituri și simboluri ci o însușire 
nemediată a lor ca și cînd viața 
noastră cu micile dar și marile 
ei evenimente ar fi toată in ele 
șl nu doar ilustrată de acestea. 
Lirismul istoriei nu e In farme
cul miturilor dar în trăirea ne
încetată a lor cu un viu senti
ment al istoriei care e creație. 
De aceea (în „Trebuiau să poar
te un nume") creația emines
ciană e privită ca un fapt ne
cesar de istorie națională.

C. STĂNESCU*) Marin Sorescu : „Poeme".

Pe urmele 
materialelor

publicate
Unele probleme pe care le 

ridică sezonul estival au fost 
înfățișate în ancheta ziarului 
nostru din 12 iunie a.c. Ex
periența bună a fost subli
niată și criticate neajunsurile.

Puțină vreme după publica
rea articolului „LA ANUL" 
N-AR PUTEA FI „ÎN A- 
CEST AN am primit răs
puns de la:

• Administrația 
parcurilor 

din cadrul Sfatului 
popular al CapitaleiProblemele sesizate în anchetă sînt juste și vă mulțumim pentru ajutorul acordat. în urma apariției articolului, Comitetul Îjentru cultură și artă al Capita- ei a organizat o consfătuire la care au participat toți responsabilii cu munca culturală dinconsiliile sindicale raionale. Cu acest prilej s-a pus un accent deosebit pe respectarea programelor de către formațiile artistice de amatori la estradele dinparcuri. De asemenea, de comun acord cu Comitetul pentru cultură și artă al raionului 30 Decembrie, s-au adus îmbunătățiri planului de conferințe. Acum se cunosc exact temele și conferențiarii. Pînă în prezent s-au prezentat în cadrul ciclului „Să 
ne cunoaștem patria“ conferințele : „Porțile de Fier", „Delta Dunării", „Bistrița de azi“. La estrada parcului se desfășoară activități din ce în ce mai interesante. Artiștii amatori aduc pe scenă talentul, dragostea și pasiunea lor pentru artă. Adeseori formațiile artistice de ama-tori din raioanele brie, Tudor 16 Februarie, „Dîmbovița" și

30 Decem-Vladimirescu, întreprinderile „Adesgo" auprezentat interesante programe care au cuprins cîntece, dansuri și poezii, apreciate de spectatori.La estrada din parcul „Herăstrău" se prezintă în ultima vreme și spectacole teatrale. De mult succes s-a bucurat piesa de teatru „Colecție", prezentată de formația de artiști amatori a Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor.Am redat cîteva din acțiunile inițiate la estrada din parcul de cultură și odihnă „Herăstrău“. Ne străduim să organizăm manifestări interesante, cu participarea unor cadre de specialitate, care să corespundă tot mai mult cerințelor și exigențelor actuale ale spectatorilor.
• Comitetul raional 

30 Decembrie 
al U. T. C.Activitatea de la „Estrada pionierului" din parcul „Herăstrău" este coordonată de noi. Este adevărat că la deschiderea taberei ne-am limitat numai la desemnarea unor zile pentru ștrand sau vizionări la televizor.în atenția biroului comitetului raional U.T.C. se află folosirea din plin a condițiilor pe care le oferă tabăra de pionieri în zilele vacanței. Astfel au fost organizate programe pionierești care au avut ca teme : „Mulțumim din inimă partidului", „Sub steagul partidului", concursul „Drumeții veseli", concursuri de creații originale (poezii, desene).La serbarea cîmpenească nu de mult organizată au participat sute de pionieri.Printre acțiunile prevăzute pentru perioada următoare se numără concursul „Cine știe, cîștigă" cu tema „21 de ani lumină", întîlniri cu scriitorii care vor avea ca temă : „Faptele pionierești în literatura pentru copii" și „Poeții noștri cîntă 23 August".De asemenea, sînt prevăzute o serie de jocuri distractive care să ofere copiilor o vacanță cît mai plăcută și instructivă.

Foculîntîlnirea cu focul trebuie să-i fi părut omului primitiv suprema calamitate. Focul, îngrozitorul foc, aprins de fulgere ori răbufnind din craterul vreunui vulcan, însemna de fiecare dată, și pentru fiecare în parte, sfîrșitul. Instinctul îl învățase să fugă — miturile încă nu se născuseră — iar omul, chiar și omul relativ... apropiatei epoci de piatră, fugea. Pentru om focul era de neînțeles și, prin aceasta, mai îngrozitor decît colții tuturor fiarelor. Foamea și setea îi apropiaseră, e drept, rostul primei unelte, bățul și piatra scriau, în felul lor, începutul timid al civilizațiilor, marea 
diferențiere a omului cunoștea prima zi. Dar în timp ce întîlnirea cu prima unealtă nu l-a putut speria, ea derivînd firesc din ordinea cunoscută (acceptată) a lucrurilor — omul a intuit din primul moment în unealtă un aliat, o prelungire a brațului, întîlnirea cu focul — venit din afara cunoașterii și a experienței sale — l-a îngrozit. Și a trebuit să-l înfrunte. A trebuit, deci, să accepte (să recunoască) în momentul celor mai distrugătoare incendii, avantajele lui. A trebuit să-i înțeleagă necesitatea. De aceea, poate, marea descoperire a focului — întreținerea curajoasă a flăcării aprinsă întîmplător ca și aprinderea mai apoi, conștientă, a seînteii — ni se pare infinit mai emoționantă și, într-un anume sens, „capul de serie“ al marilor descoperiri. *)Utilizarea focului ne indică pentru prima oară, cu deplină evidență, măsura capacității omenești de asociere a unor fenomene, de generalizare a unor experiențe, nevoia intimă de a lega efectul de cauză și reprezintă începutul declarat al „aventurii“ fără sfîrșit a cunoașterii. Gimnastica minții,
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gîndiraa, cucerea atunci, în paleoliticul mijlociu, prima și decisiva victorie. Aprinzînd singur focul, omul își învingea teama ancestrală de foc, și de necunoscut, iar folosirea rațională a focului venea să afirme primatul logicii și al lucrului devenit de înțeles asupra ilogicului, asupra fricii și a instinctului reclamînd prudența ; venea să afirme, în- sfîrșit, primatul acțiunii și al rezistenței active în fața forțelor dezlănțuite ale naturii. Omul evolua. Omul lucra pentru om. Cît ar părea, deci, de paradoxal, focul ni l-a adus în timp pe îndrăznețul Prometeu — și nu invers, cum se spune în legendă — și focul a determinat, în mod logic, toate miturile vorbindu-ne, în timp, despre apariția focului.Mintea omenească, însăși, a evoluat biologic prin foc. Importanța procesului de antropogeneză, a folosirii focului la schimbarea calitativă a hranei, a fost de mult și definitiv dovedită. Căldura focului și în egală măsură lumina au constituit și ele coordonate și premize decisive ale evoluției omenești. Focul devenea, asociativ, frgtele tainic al soarelui. El i-a dat omului curajul de a privi spre cer întrebător și de a căuta explicații pentru existența, „aprinderea“ și „mersul luminilor îndepărtate“. Ne mai pot mira azi sutele de legende și tradiții care preamăresc „primul foc“ ? Nu găsiseră oare femeile, pare-se, cele mai fericite atribute ale focului definindu-1 drept „curat, luminos, viu, gingaș și nepieritor“ ?Plugul și roata sînt treptele în timp ale aceluiași ciclu de inventivitate început prin marea descoperire a focului. Capcana de prins animale — prima mașină automată a civilizațiilor primitive — e și ea o consecință a acelorași aptitudini dezvoltate în timp prin muncă și, implicit, prin folosirea uneltelor. Dar perfecționarea uneltelor, ca de altfel întregul proces de prelucrare a metalelor — toată epoca bronzului, iar mai apoi a fierului — se întemeiază leo-
3

potrivă pe foc. Corabia primitivă, pleca de la țărmul păzit de vîlvătăile focului și se întorcea spre țărm condusă tot de „semnalizările lui“. Firește, de aici încep cel mai adesea presupunerile mai mult sau mai puțin speculative... **)Fierăstrăul și sfredelul pentru producerea focului, „plugul“ din Samoa și tocul de iască din America de Sud, amnarele cu piatră de cremene sînt strămoșii îndepărtați ai amnarelor chimice cu fosfor și pucioasă apărute în 1650, a „sticlelor cu fosfor“ și a „chibritelor lui Lucifer" apărute în secolul XIX. Rezumînd însă :De la focul obținut pe cale artificială în paleoliticul mijlociu, istoria marilor descoperiri a cunoscut un drum și o înaintare neîntreruptă în timp. Descoperirea focului — ca rampă de lansare a neîntreruptei cutezanțe și inventivități a minții omenești — s-a dovedit decisivă. Flacăra aprinsă în paleolitic a luminat prin secole, simbolic, drumul spre descoperirea puterii căderilor de apă, a electricității și a aburului. Lumina aceleiași flăcări și marele exercițiu al muncii conștiente ne-a condus spre fisurarea controlată a nucleului, spre zborul cosmic și, poate, în timp, spre stăpînirea energiilor stelare. De la primul foc, deci, spre „marele foc“... Este supremul elogiu care se cuvine adus geniului omenesc. Și poate astfel, după epoca de piatră și după epoca bronzului, după epoca fierului și după epoca mașinii cu abur se va înscrie în istorie epoca marilor energii, epoca „focului veșnic" epoca de aur a lumii ***).
DOREL DORIAN

x) Cele mai vechi urme de vetre de foc din tara noastră au fost 
descoperite în așezările de suprafață de pe malul Prutului de la 
Mitoc, așezări datînd din paleoliticul inferior (epoca veche a pietrei) 
xx) Recomanddm, in locul obișnuitei bibliografii, lectura atentă a 
cărfii lui Iulius E. Llps „Oblrșia lucrurilor“.
xxx) In numerele viitoare : „Desclfrlnd hieroglifele', „Cele șapte mi
nuni ale lumii antice' și „Triunghiul de aur'.
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Un ghid
de neînlocuit pentru

munca organizată
Planul de muncă n-are menirea să înregistreze static o sumă de acțiuni, ci să orienteze activitatea biroului comitetului orășenesc U.T.C. spre problemele principale care se ridică într-o anumită perioadă de timp și în funcție de aceasta să numească acțiunile ce vor fi organizate. Prevederile planului de muncă pentru trimestrul trei al anului, întocmit de biroul Comitetului orășenesc Timișoara al U.T.C. lasă să se întrevadă că a fost alcătuit în funcție de cerințele activității organizațiilor U.T.C., că obiectivele fixate au fost bine gîn- dite, iar realizarea lor va avea o înrîurire pozitivă asupra muncii de organizație. Din ansamblul problemelor asupra cărora, în această perioadă, se îndreaptă atenția comitetului orășenesc al U.T.C., se desprind cu pregnanță acestea : mobilizarea tineretului la realizarea sarcinilor de plan șl îmbunătățirea continuă a calității produselor; întărirea muncii de educare comunistă și moral-cetățenească a tineretului ; vacanța școlarilor și practica în producție a studenților — probleme specifice acestei perioade — și întreprinderea unor acțiuni în vederea cunoașterii aprofundate și studierii temeinice a documentelor Congresului al IX-Iea al P.C.R. de către întregul tineret.Din planul de muncă trimestrial reiese însă destul de palid modul cum se vor realiza aceste obiective, metodele și mijloacele pe care le va folosi comitetul orășenesc. Nu sînt fixate și trecute acțiuni precise, concrete numind locurile și factorii răspunzători de îndeplinirea lor. în schimb în plan sînt trecute o serie de sarcini permanente ca : primirea de noi membri în rîndurile organizației noastre, urmărirea îndeplinirii de către tineri a sarcinilor de plan, munca patriotică, munca cu cartea etc. Și sînt enumerate, la modul general, toate sarcinile pe care le are organizația noastră de-a lungul unui an întreg, fără să se precizeze nimic în legătură cu ce va face activul comitetului orășenesc în cutare problemă, cum va acționa, prin ce acțiuni, prin ce mijloace și metode. Această manieră de a întocmi un plan de muncă, în- cărcîndu-1 cu sarcini generale, permanente, nu ni se pare recomandabilă. încotro îți îndrepți atenția într-o măsură mai mare, în această perioadă, cînd în plan sînt trecute 44

de obiective ? Cum va putea biroul comitetului orășenesc să se ocupe, să urmărească și să rezolve practic un număr așa de mare de sarcini ? Lăsăm la o parte faptul că, așa cum am spus și mai sus, o parte însemnată din acestea le găsim în permanență în planurile de muncă. Se relevă astfel o fațetă a formalismului în planificarea muncii. Planul de muncă trimestrial are un derivat — planul acțiunilor lunare. A- poi aceasta se diversifică pe probleme, apoi pe săptămîni: fiecare secretar, avînd, în sfîrșit, planul lui personal pe o săptămînă. Dar, culmea, după ce se întocmesc a- tîtea planuri, secretarii comitetului orășenesc tot nu. știu exact ce fac într-o anume zi

de organizație

sau de ce probleme se ocupă, să zicem, săptămîna aceasta. Nu-i de mirare că se întîmplă așa cînd secretarii comitetului orășenesc își propun să cuprindă într-o singură zi mai multe organizații de bază, să participe la mai multe acțiuni. Conform unui grafic pe luna iulie, tovarășul secretar loan Novăcescu, urma să participe în zilele de 5, 7, 10, 12, 14, 15... la cîte-un simpozion înt.r-una din organizațiile de bază. Numai în ziua de 16 iulie avea planificat să participe la 3 .simpozioane organizate în trei locuri diferite. Un program la fel de încărcat avea și tovarășul secretar Alexandru Ganea, care urma și el să ia parte, conform planificării biroului, pe ziua de 13 iulie, Ia 2 acțiuni cultural-educative ; în 14 iulie la 3 acțiuni, în 15 tot la 3 acțiuni organizate în diferite locuri. Această practică nu e străină nici unui secretar al Comitetului orășenesc Timișoara al U.T.C. nici chiar primului secretar, Tovarășului loan Bușe.îți pui în mod firesc întrebarea : deplasîndu-se într-o singură zi în atîtea organizații, cum mai poate asigura ac-

tivistul respectiv, o îndrumare competentă, eficace, un control calificat în organizațiile de bază prin care trece ?Am semnalat aceste neajunsuri cu convingerea că membrii biroului Comitetului orășenesc Timișoara al U.T.C. — în general tovarăși cu o bună experiență în munca cu tineretul — cu un plus de voință, de efort, pot pune ordine și în acest domeniu nu lipsit de importanță al activității de organizație.Convingerea aceasta ne este dată și de nenumăratele activități bine organizate, de acțiunile inițiate și conduse cu pricepere. Vom da în acest sens doar cîteva exemple: unele întreprinderi, printre care Banatul, I.R.A. 13, Uzina de reparații nu și-au realizat planul la toți indicatorii.. în aceste întreprinderi au mers colective alcătuite din membri ai comitetului orășenesc, tehnicieni și ingineri care au a- cordat, timp de mai multe zile, un ajutor concret organizațiilor de bază U.T.C. Alte 5 colective, formate din ingineri și tehnicieni tineri, au ajutat organizațiile U.T.C. de la U.M.T., Industria linei, U.T.T., Fabrica de pălării, C.I.L.T., Bumbacul, Tehnometal etc., să organizeze mai bine munca de ridicare a calificării și specializării profesionale a tinerilor.Interesante, cu o mare valoare instructiv-educativă și mobilizatoare sint și acțiunile organizate la nivelul orașului la care participă un mare număr de tineri. în organizarea lor comitetul orășenesc are în vedere rezolvarea unor probleme de mare actualitate. Simpozionul cu tema : „Calitatea produselor — o sarcină de o- noare“, de pildă, răspunde nevoii de a lămuri și mai bine tinerilor importanța deosebită a acestei sarcini subliniate de Congresul al IX-lea al P.C.R. Pe aceeași linie a preocupări- | lor se înscriu și simpozioanele: I „Progresul tehnico-științific în construcția de mașini“, „Calitatea lucrărilor în construcții și folosirea tehnologiei moderne la blocurile de locuit“ etc. Și se mai pot da încă multe exemple care să ateste posibilitățile pe care Ie au activiștii comitetului orășenesc de a înlătura și deficiențele semnalate. Se cere doar, după cum am mai spus, un plus de ^voință.
VASILE CÄBULEA

Numirea ambasadorului
R.P. Romane in KuweitPrin decret al Consiliului de Stat al Republicii - Populare Române, tovarășul Ion Drîn- ceanu, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Române în Turcia, trimis extraordinar și ministru plenipotențiar al Republicii Populare Române în Iran, a fost numit și în calitate de ambasador extraordinar și publicii Kuweit, kara.

6 gemene ? Nicidecum. (Ima
gine din secția oglinzi a 
Fabricii „Securit" din Capi

tală)

Foto t O. ARCADIE

Pe navele aliate in lucru la Șantierul naval Galați, viitorii ingineri — deocamdată studenți- 
practicanți — sînt... la ei acasă.

Scintela 
tineretului

nagovul va fi în zi
lele de 13—15 au
gust, gazda celui 
mai important eve
niment sportiv des
fășurat anul acesta 
în țara noastră —

Campionatele europene de caiac- 
canoe. Cum e și firesc, marea 
confruntare a celor mai bune 
padale și pagaie europene sus
cită interesul iubitorilor de 
spart. De aceea am solicitat o 
convorbire tovarășului ION 
ZAMFIR, secretarul comisiei de 
organizare a întrecerilor:

— De ce ecou se bucură pe 
plan internațional campionatele 
găzduite de țara noastră ?

— Întrecerile de pe lacul 
Snagov constituie cel mai im
portant eveniment al anului și 
pe plan mondial, deoarece este 
unanim cunoscut faptul că aces
te discipline sînt... apanajul eu
ropenilor, care sînt prezenți cu 
loturi masive, cu sportivi renu- 
miți.

— Ce ne puteți spune despre 
țările participante, despre con- 
curenți și valoarea acestora ?

— Vor participa 18 țări: Aus
tria, Belgia, R. P. Bulgaria, R.S. 
Cehoslovacă, Danemarca, Fin
landa, Franța, R. D. Germană, 
R. F. Germană, Italia, R.S.F. Iu-, 
goslavia. Luxemburg, Olanda,

R. P. Polonă, Suedia, R. P. Ungară, U.R.S.S. fi R. P. Română, 
iar ca invitată, în afara con
cursului, echipa Japoniei. Despre 
valoarea participanților ne vor
bește faptul că mulți dintre ei 
sînt campioni olimpici, iar alții 
s-au clasat pe locuri fruntașe în 
diferite competiții internaționale.

La Mamaia n-a fost repausI pre satisfacția iu
bitorilor de muzică 
ușoară — ce se 
bucură aici pe li
toral de un soare 
darnic și o mare 
deosebit de primi

toare — programul integral al 
celui deț-al III-lea Concurs și 
Festival de muzică ușoară ro
mânească — Mamaia 1965 — a 
fost repetat miercuri (zi pro
gramată pentru repaus).

Locurile ocupate la refuz de 
cei cărei au avut șansa să gă
sească bilete, ca și sutele de 
oameni ce ascultă în jurul ca
rului cbe înregistrare al Radio- 
televiziiunii — vorbesc de in
teresul suscitat aici de între
cerea compozitorilor, instru
mentiștilor și soliștilor de mu
zică ușoară.

Dacă este să vorbim de o 
dominantă a actualei ediții — 
aceasta este desigur

Un nouBACĂU (de la corespondentul nostru).La Hidrocentrala Raoova, de pe Bistrița, s-au încheiat lucrările de amenajare a unui nou lac de a- cumulare. Lacul va a- vea o capacitate de 11 milioane m.c. de

turn de arbitraj la fel de mo
dem, construit după ultimele ce
rințe ale marilor concursuri in
ternaționale. Au fost reamenaja- 
te bazele nautice și dotate cu 
mobilier nou. Tot pentru buna 
disputare a probelor a fost asi
gurat cronometrajul electric, sis
tem „Longines". Nu au fost ai

„Europenele de caiac-canoea

înaintea startului
de la Snagov

— Cum îi întîmpină Snagovul 
pe acești ași ai pistelor de cano
taj ?

— In primul rînd, s-a amena
jat o pistă dintre cele mai mo
derne halizată pe nouă culoare, 
din 25 în 25 de metri, pe toată 
lungimea ei cu balize dintr-un 
material plastic, spongios, fabri
cat la noi în țară în diferite cu

bista a fost dotată cu un

tați nici spectatorii pentru care 
s-au construit și amenajat tribu
ne și locuri de vizionare a între
cerilor de-a lungul 
pentru o capacitate 
25 000 de persoane.

gazdele 
noștri au

malurilor 
de circa

tinerețea.

Tinerețea și dragostea sint te
mele care domină. Tineretului 
îi sint adresate aproape toate 
melodiile și, cum era de aștep
tat, tineretul formează marea 
majoritate a spectatorilor. De 
altfel, acest lucru l-au măr
turisit compozitorii între care 
și doi tineri debutanți, Petre 
Mihăescu și Mircea Popovici 
— în interviurile fulger pe 
care le-a luat Mihai Florea, 
prezentatorul spectacolului.

Foarte tineri sint în marea 
lor majoritate și interpreții.

Și, dacă este să vorbim de a 
doua dominantă a acestui festi
val, ea ni se pare a fi o mai 
mare preocupare pentru a-l 
face cit mai atractiv.

Joi, a doua zi de concurs, va 
da posibilitatea spectatorilor să 
reasculte cele 27 melodii selec
ționate în final intr-o nouă in
terpretare.

(Agerpres)

Iac de acumulareapă. Cu ajutorul acestui lac vor fi acționate cele 2 hidroa- gregate ale uzinei cu o putere instalată de 23 MW. Pentru amenajarea terenului pe care se va acumula a- poi lacul, au fost executate lucrări de tera-

sare cu un volum de 600 000 m.c. s-au turnat 70 000 m.c. de beton și s-au 20 000 m.p. de adîncime. lucrărilorscurtată prin aplicarea unor procedee modeme de execuție.
realizat etanș ări Durata a fost

ce 
de

fac ? 
apărat

— Dar
Sportivii 
prestigiul cîștigat la ultima edi
ție a „europenelor" de la Jaice.

— Locul I pe națiuni ocupat 
în Iugoslavia este o performanță 
care, desigur, obligă.. Pentru a-

ceasta sportivii noștri au început 
din timp pregătirile sub îndru
marea celor doi antrenori ai lo
tului Radu Huțanu și Nicolae 
Navasart. Ei au participat la di
verse concursuri interne fi interna
ționale în care au avut prilejul 
să-și verifice stadiul de pregătire 
și forma sportivă. Din etapele de 
pregătire au făcut parte, printre 
altele, concursurile internaționa
le de la Pskov și Griinau, pre
cum și campionatele republica
ne. Perioada de pregătire a cul
minat cu „Regata Copenhaga“, 
unde, într-o companie deosebit 
de valoroasă, canotorii noștri au 
ocupat locul I în șase probe, și 
numeroase alte locuri fruntașe, 
și locul I pe națiuni. Din lotu
rile noastre fac parte nume cu
noscute pe plan internațional.

— Să nu uităm „schimbul de 
mîine“ al acestora.

— Aveți dreptate. „Schim
bul“, cum l-ați numit, participă 
pentru prima oară la o compe
tiție oficială de talie europeană. 
Este vorba de „Criteriul euro
pean al juniorilor". Lăudabila ini
țiativă a F.I.C. dă posibilitatea 
canotorilor tineri să-și măsoare 
forțele într-o confruntare inter
națională în care se întâlnesc di
ferite „școli naționale", oferin- 
du-le astfel, prilejul unor utile 
schimburi de experiență și tot
odată de învățăminte.

8. UNGUREANU

in timpi?
Nu cunosc bărbați care 

să nu se bucure cînd ne
vasta le naște prima oară 
un flăcău. Acum vreo 36 
de ani, Dobre Rateu a 
fost trist. Intr-un fel se 
bucura că are un flăcău, pe 
Constantin, dar se gîndea 
că nu 
brace, 
că. Și 
junge 
Slugă 
ani grei, tot mai grei. Fa
milia s-a mărit: cu Scarlat, 
cu Ion, cu Nicolae, Gheor- 
ghe, Marin... Zece bă
ieți!

Așadar, cînd s-a născut 
Constantin, Dobre Rateu a 
fost trist. Constantin era 
primul copil. Cînd a venit 
pe lume Nichi, al zecelea, 
tatăl său a fost însă în al 
nouălea cer. Nichi s-a năs
cut acum 15 ani. In legă
tură cu viitorul lui, tatăl nu 
și-a mai pus nici o între
bare. A spus doar „să fie 
sănătos și să se facă mare".

Prin anul 1944, Constan
tin, primul copil 
Rat.cu, împlinise 
„Vîrsta cînd puii 
zboare", spunea

are cu ce să-l îm- 
cu ce să-l hrăneas- 
mai ales, ce va a- 
cînd va fi mare? 
ca și el? Au venit

(Agerpres)

(Agerpres)
plenipotențiar al Repopulare Române în cu reședința la An-

Turcan, C. Ionescu, 
David șl Tr. Popescu.

PE SCURT

CARTEA CERTITUDINILOR
NOASTRE

Sgg

• Echipa braziliană 
de lotbal Sao Cristo- 
vao și-a continuat 
turneu! în tara noas
tră, Intîlnind la Pi
tești forma/ia locală 
Dinamo. Avînd tot 
timpul inițiativa, gaz
dele au obținut o vic
torie clară, cu scorul 
de 4—0 (1—0), prin 
punctele marcate

9 Astăzi începe cri
teriul internațional de 
ciclism al juniorilor, la 
care participă alergă
tori de fond din Fran
ța, R. P. Bulgaria și 
R. P. Română. Prima 
etapă va avea loc de-a 
lungul a 70 km pe șo
seaua București

Ploiești varianta Buf
tea.

Echipa franceză are 
în frunte pe Jean 
Claude Lucien, campio
nul Franței la fond 
(juniori). Din echipa 
tării noastre vor face 
parte, printre alții, 
Șt. Suciu, C. Grigore, 

Juravle și V. Tu-

în familia
16 ani. 

trebuie să 
mama lui.

A

însemnări

tii gimnastice sint strlns legate și de fenomene și legi din me
canică ?

Orele de chimie ar trebui să 
fie presărate cu numeroase ex
periențe, bine pregătite dinain
te, astfel încit să nu apară nici
odată vreo experiență nereuși
tă. Vizitele în fabricile sau uzi
nele de produse chimice ar 
arăta, la fața locului, ce 
minunată este chimia.

Matematica, deși pare multo
ra foarte greu de stăpînit, apar- 
țlnînd domeniului „sferelor 
înalte“ poate fi și ea „adusă pe 
Pămînt“, legînd-o cît mai mult 
de viață. Un simplu drum cu 
autobuzul sau tramvaiul, o in
cursiune într-un magazin, ne 
pun față în față cu una dintre 
cele mai vechi ramuri ale ma
tematicii : aritmetica. Drumul 
aștrilor pe bolta cerească, sau 
cel al sateliților artificiali, nu 
implică Ia rîndul său tot felul 
de calcule matematice ? îmbi
narea matematicii cu fizica, chi
mia este foarte utilă, pentru că 
prin aceasta tînărul își va da 
seama bine că orice fenomen 
este guvernat de legi și for
mule matematice.

Dacă școala are o foarte mare 
pondere în crearea pasiunii 
pentru știință, nu-i mai puțin 
adevărat că misiuni analoge re
vin periodicelor, cinematogra
fiei, radioului și televiziunii.

Revistele tehnico-științifice cu 
caracter de masă ca „Știinlă și 
tehnică" sau „Sport și tehnică" 
sînt Interesante dar nu sufici
ente. (Nu mai vorbim de faptul 
că filiera redacțională a revis
telor, în general, face ca unele 
informații științifice sau tehni
ce să apară cu mari întîrzieri 
față de momentul în care presa

cotidiană relatează publicului 
despre ele). Este surprinzător 
faptul că la noi in (ară nu exis
tă o revistă de radiotehnică sau 
electronică, deși este știut ce 
importantă cresclndă au aceste 
domenii, iar tineretul manifestă 
un interes deosebit pentru ele. 
Să fie oare atit de dificil de e- 
ditat o revistă de radio și elec
tronică, de nivel mediu, cu atit 
mai mult cu cit hotărlrile Con
gresului al IX-lea al P.C.R., 
prevăd în următorii ani dezvol
tarea electronicii și automa
ticii ?

Socot că se simte lipsa filme
lor cu caracter de anticipație, 
care sînt utile prin stimularea 
imaginației științifice creatoare 
atit de folositoare viitorilor cer
cetători, ingineri și tehnicieni.

Radioul și televiziunea oferă 
avantajul că pot prezenta la zi 
orice noutăți științifice. In bună 
măsură o și iac. Genul știin(i- 
fico-fantastic ar putea fi însă 
și aici folosit mai mult.

Emisiunile de știință și tehni
că pentru tineret de la televi
ziune, in general corespund ce
rințelor cu toate că, dacă ar ft 
mai frecvente, ar constitui un 
fapt probabil pozitiv. De ase
menea, ar fi utile emisiuni în 
care să se arate cum se con
struiesc diverse aparate, dispo
zitive etc. în regim propriu și 
cu mijloace reduse.

Se poate vorbi despre dez
voltarea pasiunii pentru tehni
că și la cei foarte mici, pornln- 
du-se de la jucării adecvate. 
Firește, își au rațiunea lor de 
existentă și păpușile, dar și ele 
ar deveni mai interesante cu un 
„plus de tehnică“ în sensul să 
li se poată comanda anumite 
mișcări. Nu mai vreau să repet

URMĂRI DIN PAC). I
lucrurile spuse deja privind lăr
girea tematică a jucăriilor exis
tente.

Jocurile de tipul „Mecano“ 
cu truse formate din multe pie
se asamblabile sint prețioase 
pentru dezvoltarea spiritului 
constructiv și de observație. 
Dar sînt Încă insuficiente. In 
acest sens, ar fi folositoare și

alte tipuri de truse pentru con
strucții electrice, pentru expe
riențe de chimie, pentru colec
ționarii de insecte, de plan
te etc.

Firește, in cîteva rinduri nu 
se pot expune prea multe po
sibilități în ce privește dezvol
tarea pasiunii pentru știință și 
tehnică la tineret. Sigur că

multe din cele arătate nu sint 
nici măcar noutăți. Dar chiar șl 
așa n-ar ii rău dacă s-ar ține 
seama și am asista la un pro
ces complex și vizibil de co
laborare a tuturor celor intere
sați pentru atragerea copiilor și 
tinerilor spre domeniile vaste și 
pasionante ale științei și teh
nicii.

Confirmarea muncii entuziaste

lade code

noastre îl constituie și asigurarea asistenței tehnice în toate schimburile. Rezultatele bune obținute în această direcție se datoresc și inițiativei lansate în luna februarie de comitetul U.T.C. : 
„Să ridicăm schimbul de noapte 
nivelul celui de zi!“. Preluînd-o Ia colectivul sondei 1109-Moinești, mitetul U.T.C. a formulat o seriepropuneri pe care le-a prezentat conducerii. Și astfel, în locul șefilor de fabrică, care în mod practic controlau toate schimburile, au fost numiți maiștri principali pe schimburi și maiștri pe secții, a fost organizat controlul inter- fazic în toate schimburile. De asemenea, la fabrica de placaj, analizîndu-se calitatea placajului și a reparaturii s-a ajuns la concluzia că sistemul de lucru individual influențează negativ calitatea. Comitetul organizației de bază U.T.C. a propus ca la sectorul de prese și la reparatură muncitorii să fie organizați în formații de lucru pe brigăzi, calitatea devenind astfel o obligație a întregului colectiv. Propunerea a fost apreciată și conducerea fabricii a aplicat-o imediat.Rezultatele acestor măsuri se reflectă în aceea că în primul semestru sarcina de calitate la placaj A.B.C. a fost depășită cu 3,9 la sută, la P.F.L. dur calitatea I cu 11,5 la sută, la cherestea

extra „A“ pînă la clasa a IlI-a cu 2,1 la sută, iar la scaune pentru export cu 4,1 la sută.Firește, mai sînt încă lucruri de pus la punct. Pentru îmbunătățirea, în continuare, a organizării producției și, în final, a calității produselor, adresăm un apel tovărășesc și proiectanților și constructorilor — care mai au de montat cîteva utilaje la fabrica de cherestea rășinoase — cît și furnizorilor noștri: I.F. Năsăud, care ne trimite bușteni cu diametre mai mari de 60 cm, ce nu pot fi prelucrați în gaterele noastre, Uzinei „Carbochim“ din Cluj, pentru îmbunătățirea suportului textil al hîrtiei abrazive, Fabricii „Intex“-Păulești, din regiunea Ploiești, pentru îmbunătățirea calității ștofei de mobilă. De asemenea, propunem Oficiului de Stat Standarde și Invenții să studieze îmbunătățirea STAS-ului de mobilă în sensul stabilirii precise a paletei coloristice a ștofei în funcție de culoarea mobilei. în lipsa acestui îndreptar, noi folosim ce avem în magazie, fapt care ne creează unele greutăți la desfacerea produselor.Colectivul nostru de muncă va depune în continuare toate eforturile pentru a-și îmbogăți experiența acumulată, în scopul ridicării prestigiului combinatului nostru la nivelul celor mai bune din țară.

tul, garantează în practică exercitarea deplină a acestor drepturi.Constituția însăși apare, astfel, ca expresia verbală a faptelor ; nu mai este parcă alcătuită din vorbe, ci din fapte.Cine nu simte egalitatea în drepturi a cetățenilor?! Acesta e un fapt care a intrat nu numai în concepția noastră nouă despre om, dar în viața de toate zilele. Sînt egali în drepturi cetățenii de orice naționalitate ; de orice rasă, de orice religie ar avea ; este egală femeia cu bărbatul.în țara noastră nici nu ne putem închipui că s-ar putea altfel.în Republica Socialistă România, cetățenii au dreptul la muncă. Fiecăruia i se asigură posibilitatea de a desfășura, potrivit pregătirii sale, o activitate în domeniul economic, administrativ, social sau cultural, remunerată după cantitatea și calitatea ei. De la eliberare încă, de cînd a început marea operă de construire a socialismului, oamenii nu mai cunosc grija zilei de mîine, obsesia șomajului. în orînduirea noastră e loc de muncă pentru toți, și pentru mai mulți încă. în 1965, numărul de salariați a crescut cu 1 300 000 față de 1959, iar fondul de salarii s-a dublat.Dreptul la odihnă garantat de constituție e un fapt, nu o vorbă. Durata de 8 ore de muncă pe zi, repausul săptămînal și concediul anual plătit, sînt fapte, nu vorbe. Stațiunile climaterice și balneare pline de oameni ai muncii, sînt o realitate.Dreptul la învățătură e un fapt, nu o promisiune, o vorbă. Asigurarea învățămîntului elementar general și obligatoriu de 8 ani, gratuitatea învățămîntului de toate gradele, bursele de stat de care se bucură 60 la sută din studenți; cărțile gratuite pentru elevii celor opt clase elementare sînt un fapt, după cum fapt va fi și gratuitatea manualelor și pentru elevii școlilor medii.Naționalitățile conlocuitoare folosesc în voie limba lor maternă ; cărți germane, maghiare, idiș, sîrbești, înfloresc vitrinele librăriilor, la orice chioșc poți găsi ziare și reviste în limbile germană și maghiară, poți merge la un spectacol de teatru maghiar sau german. învățămîntul de toate gradele se predă în limba proprie.Dreptul de a alege și a fi ales în Marea Adunare Națională și în sfaturile populare — votul universal, egal, direct și secret — sînt fapte, realități. Nimeni nu mai trece azi, ca altădată, prin primejdia violențelor sau a morții pentru a-și exercita acest drept, și nici nu-i este frustat prin diverse capitole de legi.Noua Constituție își are tăria în onestitatea absolută a prevederilor ei, în respectul cuvîntului dat care definește un fapt, nu o iluzie deșartă. E o constituție a oamenilor muncii de la orașe și sate, a poporului, a unui stat suveran, independent și unitar.De aceea este primită de întreaga populație cu nemărginită satisfacție, încredere și bucurie. Ea reprezintă în fiecare cuvînt propria voință a poporului, felul său de a înțelege să trăiască.Constituția nouă înseamnă un nou îndemn în munca creatoare pe drumul spre comunism, o chemare însuflețitoare la înfăptuirea mărețului program trasat de Congresul al IX-lea al P.C.R.Asigurarea în fapt a drepturilor acordate de Constituție ne obligă pe toți la respectarea ei, la îndeplinirea cu conștiinciozitate a tuturor obligațiunilor ce ne incumbă, la apărarea cuceririlor noastre revoluționare, la lupta pentru înflorirea scumpei noastre patrii socialiste.

Și Constantin a plecat să. 
se facă mecanic. 11 chema 
însă Bărăganul, pămîntul 
acela gras și bun de să-l 
întinzi pe pîine. A învățat 
meseria de tractorist și a 
venit la S.M.T. Frăsinet, o 
comună vecină. Aici se sim
țea bine. Aici e și în ziua 
de azi.

A fost primul care și-a 
luat zborul.

Scarlat a pornit și el pe 
urmele fratelui său. Și el 
tot tractorist a devenit. A 
venit rîndul lui Ion. Ca 
toți frații lui, ca toți tine
rii țării noastre, Ion a avut 
asigurate toate condițiile 
să-și aleagă meseria care 
îi plăcea. Nu s-a făcut 
tractorist, ci a ales șoferia. 
I s-au oferit locuri bune 
de muncă în orașe mari, 
dar el a preferat să lucreze 
în inima Bărăganului, în 
comuna Răzvani.

Niculae a ales și el me
seria lui Ion. E tot șofer 
și tot în agricultură lucrea
ză. La G.A.S. Pantelimon. 
Ucenicia a făcut-o pe ma
șina lui Ion.

El a fost apoi profețso- 
rul lui Marin. Deci încă,' un 
șofer. Unde lucrează Mațrin? 
La cooperativa agrjcolă 
din Valea Argovet, isatul 
natal.

Vasile a plecat la ’Șan
tierul naval din Olțtenița 

s-a făcut strungar, 
un an a venit la Ol- 
și Alexandru care 

în meseria 
Amin

unde 
După 
tenița 
s-a calificat 
de sudor autogen. 
doi tînjeau însă dwpă Bă
răgan. Acum, amândoi lu
crează la G.A.S. Minăstirea 
din raionul Lehliu.

Florian, al nouălea co
pil al lui Dobre llatcu, a 
plecat la școala db meca
nici agricoli. A 'terminat 
școala anul acesta și tot în 
acest an a strîns prima 
recoltă de grîu din cariera 
lui, prilej cu care a fost 
evidențiat pe stațiune. A 
mai rămas Nichi. E în clasa 
a VUI-a și e președintele 
unității de pionieri.

— Ce meserie vrei să în
veți?

— Dacă nu mă fac trac
torist, ca nenea Constan
tin, atunci mă fac șofer, ca 
nenea Ion. Cred însă că 
am să le învăț pe amân
două...

Cei zece copii ai lui Dobre 
Rateu sînt oameni cunos- 
cuți în raionul Lehliu pen
tru hărnicia șl pricepe
rea lor. Șase dintre ei sînt 
membri de partid.

Preocupările 
multiple. Le plac 
sportul.

Zece frați, zece 
postiți de cîmpla 
tă, zece din miile 
meni, stăpînl ai 
nului.

lor sînt 
cărțile,

tndră- 
nesfîrși- 
de oa~ 
Bărăga-

GH. NEAGTJ
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VIETNAMUL DE SUD. — De la Înălțimea
junglă, un ostaș al forțelor patriotice urmărește mișcările tru

pelor inamice.

unui copac din

Cea mai mare parte a funcționarilor de la Bruxelles 
și Luxemburg, unde se află sediile executivelor C.E.E., 
Euratomuluf și C.E.C.O. (Comunitatea Europeană a 
Cărbunelui și Oțelului) sînt în vacanță. Odată cu el 
sînt în vacanță și organismele pe care le reprezintă. 
Dar, în vreme ce vacanța funcționarilor are o dată li
mitată (15 septembrie), cea a instituțiilor amintite, 
mai ales al Pieței comune, nu se știe cînd se va sfîrși.două lucruri cu ajutorul unui masiv fond financiar, care urma să fie administrat de Comisia C.E.E. și controlat de Parlamentul vest-european de la Stras-

hot
De ia începerea agresiunii

S. U. A. in Vietnam

In ciuda măsurilor excepționale luate de guvernul 
de la Saigon, organizația focală de tineret a arborat 
în capitala sud-vietnameză numai într-o singură zi 
aproximativ 200 de steaguri ale Frontului național de 
eliberare și a difuzat 3 OOO de manifeste care chemau 
poporul să se ridice Ia luptă împotriva agresorilor a- 
mericani. In aceeași zi, zece tineri au luat cuvîntul 
în diferite cartiere ale orașului, condamnînd planu
rile agresive ale S.U.A. și chemînd populația Saigo- 
nului să se unească și să se opună măsurilor de aus
teritate instituite de guvern. Organizația de tineret a 
Frontului național de eliberare a expus, de aseme
nea, în diferite piețe ale Saigonului 17 panouri mari 
care conțineau lozinci antiamericane. Steaguri ale 
Frontului național de eliberare au fost arborate în a- 
celași timp în provincia Gia Dinh și în alte localități 
din vecinătatea Saigonului.

Press, sînt atacate în ultimele săptămîni în fiecare seară. în provincia An Xuyen de. la extremitatea peninsulei Camau, forțele patriotice au atacat marți noaptea capitala districtului Ong Doc. Autoritățile militare au făcut cunoscut că în rîndul trupelor guvernamentale au fost a

449 avioane
americane 
doboritefără da

Totodată, anunță agențiile de presă, forțele patriotice au continuat acțiunile în diferite regiuni din delta fluviului Mekong, la sud de Saigon. în cursul nopții de marți spre miercuri, avanpostul de la Ngoc Hoa din provincia Chuong Thien (185 kilome-
tri sud-vest de Saigon) a fost supus, potrivit declarațiilor unor ofițeri americani, timp de o oră unui puternic atac de mortiere. Avanposturile și turnurile de strajă din provincia Chuong Thien, scrie corespondentul din Saigon al agenției Associated

înregistrate pierderi, însă amănunte.Potrivit ultimelor giunea bazei de la s-au înregistrat miercuri dimineața, tuația garnizoanei înconjurată și hărțuită de forțele patriotice continuă să rămînă dificilă.Totodată oficialitățile americane au anunțat că nu știu încă dacă coloana blindată trimisă de la Pleiku în ajutorul trupelor a- sediate și atacată de cîteva ori de forțele patriotice a reușit să ajungă la Duc Co.

în Coștiri, Duc noi Totuși,
remi lupte si-

A-

poate anumite drepturi ale Co
misiei, sau dreptul votului ma
joritar“ care, după cum se știe, urma să intre în vigoare înce- pînd din ianuarie 1966 și să constituie „forța motrice a unificării 
Europei“.Hallstein a crezut că poate îndrepta lucrurile prin anumite propuneri pe care spera să le poată face să treacă drept concesii punctului de vedere francez. în memorandumul întocmit în acest scop nu se mai vorbea nici de bugetul supranational,

portului agricol francez în afara C.E.E.).Cu toate acestea, la reuniunea de la 26 iulie, scaunul Franței a rămas tot gol. Abia în discursul televizat ținut a doua zi, premierul Pompidou a expus părerea guvernului francez asupra „noilor" propuneri : „Nu putem — a declarat el — să lăsăm 
unei comisii fără vocație politi
că sarcina de a decide cu pri
vire la nivelul de trai al france
zilor“. Premierul francez a ținut să introducă direct, în încheierea

afostăsunătorul eșeo de la 30 iunie a dat de gîndit partenerilor. Franței. Presa vest-germană a publicat pe ici, pe colo rînduri care aduc a „autocritică“. Iată, de pildă, aprecierea lui „STUTTGARTER ZEITUNG“ : „Președintele 
comisiei C.E.E., profesorul Hall
stein, a crezut în mod evident 
că poate folosi ca armă marele 
interes al Franței pentru reali
zarea unei piețe agrare europe
ne comune, pentru a obține din 
partea guvernului de la Paris o 
concesie esențială în favoarea 
Europei supranationale. Formula 
sa a fost următoarea: «Noi vă 
deschidem piețele pentru griul 
vostru, pentru vinul vostru, pen
tru carnea voastră și pentru lap
tele vostru ; voi acceptați o struc
tură supranațională mai puterni
că a C.E.E.».După ce arată că Hallstein » intenționat să realizeze aceste

„Piața comună
hourg și de Consiliul ministerial al Pieței comune, „STUTTGARTER ZEITUNG“ conchide : „A- 
ceasta a fost o provocare la a- 
dresa întregii politici a lui de 
Gaulle“ și pe deasupra „o pro
vocare prost fundamentată din 
punct de vedere juridic“. în prezent — afirmă ziarul — nu numai că ideea întăririi Parlamentului vest-european nu are nici o șansă, ci „este de temut 
că în urma eșecului ofensivei 
«supranaționaliștilor» contraofen
siva adepților lui de Gaulle va 
afecta și alte elemente suprana
tionale ale structurii C.E.E.,

Eșec scontat
4

u vacanță

I ntrunirea de la Londra, considerată ca un preludiu al conferinței cu privire Ia viitorul constituțional al Federației A- rabiei de sud, a înregistrat un e- Reprezentanții gu- Marii Britanii aușec total, vernului -------refuzat să accepte revendicările prezentate de liderii grupărilor politice din Arabia de sud.Ideea convocării unei asemenea reuniuni a fost sugerată de ministrul coloniilor al Marii Britanii, Antony Greenwood, în cursul recentei sale vizite în Aden. Ea urma să fie destinată adoptării ordinei de zi a conferinței constituționale privind Arabia de sud. Pînă în prezent conferința a fost amînată de mai multe ori, datorită pozițiilor diferite pe care se situează părțile interesate. Marea Bri- tanie, căutînd să-și mențină avantajele sale economice și militare, încearcă să amîne a- cordarea independenței pînă în anul 1968, pînă atunci ur- mînd să ia ființă un așa-nu- mit stat unitar. Acest plan a fost considerat de liderii politici din Arabia de sud ca o manevră a autorităților coloniale de a înlocui acordarea unei independențe reale cu una fictivă.în comunicatul dat publicității la închiderea reuniunii se arată că „principalul obstacol în calea realizării unui acord a fost insistența anumitor delegații asupra acceptării depline a rezoluției nr. 1 949 din anul 1963 a Adunării Generale a O.N.U.“. După cum se știe, acest document cere Marii Britanii să acorde inde-

pendență tuturor teritoriilor din Arabia de sud, organizarea unor alegeri sub egida Națiunilor Unite, eliberarea de- ținuților politici, precum și desființarea bazei militare engleze din Aden. S-a aflat că, în cadrul reuniunii, delegația guvernului Adenului, condusă de premierul Abdul Mackawee și liderul Partidului popular socialist din acest teritoriu, Al Asnag, au cerut ca o condiție prealabilă a convocării o- ricărei conferințe constituționale anularea stării excepționale și eliberarea deținuților politici. Cererea lor a fost respinsă. De altfel, Mackawee a considerat poziția adoptată de guvernul englez ca fiind obstrucționistă. Greenwood, în- cercînd să salveze aparențele, a declarat că guvernul său este gata să reia tratativele cu liderii din Arabia de sud pentru ca „agenda conferinței din decembrie să poată fi elaborată în timp util“. Mackawee, ca răspuns la declarația ministrului britanic, a afirmat că liderii politici din Arabia de sud nu vor mai participa la o nouă rundă fără modificarea politicii britanice genția „Francetînd surse bine informate, relata că liderii politici din A- den au cerut premierului englez Wilson desființarea bazei militare, imediat după acordarea independenței, aceasta fiind, după părerea lor, un pas esențial pentru o independență reală.Recenta reuniune de la Londra poate fi apreciată ca un eșec — de altfel scontat — al politicii coloniale engleze.

de .tratative, prealabilă a în Aden. A- Presse“ ci-

IOAN TIMOFTE

INDIA. — Demonstrație la Calcutta Împotriva scumpirii tari 
ielor la transporturile publice

nici de supunerea acestuia controlului Parlamentului vest-euro- pean, dotat cu puteri sporite. Dimpotrivă, se propunea revenirea, pentru moment, la tezele franceze: agricultura celor șase să fie finanțată pînă în 1970 prin sistemul contribuțiilor naționale. Potrivit acestui sistem, cu cît un stat importă mai multe produse agricole dinafara C.E.E. (în speță dinafara Franței), cu atît el trebuie să verse o contribuție mai mare la fondul comunitar de finanțare a agriculturii (în speță la fondul din care să se acopere deficitul ex-

discursului său, elementul așteptare : „Există o soluție la toa
te, fi lunile viitoare ne vor ară
ta încotro putem să ne îndrep
tăm“.Lunile următoare... Trei, șase, zece, chiar și mai multe, tot lunile următoare se cheamă că sînt, „L’EXPRESS" consideră că nici celorlalți cinci parteneri ai Franței nu le-a mai rămas altceva de făcut decît să aștepte.Presa vest-europeană scoate în evidență faptul că nici alte activități, legate într-un fel sau aftul de participarea celor șase, nu se vor putea desfășura pozi-

tiv. Ziarul „LA TRIBUNE DE GENEVE“ consideră că C.E.E. nu va putea să participe la negocierile rundei Kennedy de la Geneva, care vor fi reluate la 16 septembrie, întrucît, chiar și fără criză, Piața comună n-ar putea să prezinte la această dată noile sale propuneri cu privire la produsele agricole.Pentru viitoarea reuniune Consiliului ministerial afixată data de 7 octombrie. Pînă atunci va avea loc conferința de presă a președintelui de Gaulle, prevăzută pentru 9 septembrie și alegerile diiț R.F.G. de la 19 septembrie. După aceea va urma perioada, în mod tradițional destul de lungă, a formării noului cabinet de la Bonn. în felul acesta nu vor rămîne decît cîteva săptămîni pînă la deschiderea în Franța a campaniei pentru alegerile prezidențiale. Și evident, pînă după aceste alegeri nu se va putea face nimic.Potrivit formulării săptămîna- lului „L’EXPRESS“, după o cursă contra-cronometru, caracteristică negocierilor din lunile trecute, urmează acum o cursă de așteptare. Și bine înțeles că pe parcursul ei pot avea loc întrevederi, întîlniri bilaterale, se pot face încercări, pronosticuri, și pot fi încheiate chiar și pariuri.

HANOI 11 (Agerpres). ■— genția V.N.A. anunță că la Hanoi a avut loc o adunare a reprezentanților unităților armate și a populației din R. D. Vietnam, consacrată luptei împotriva a- gresorilor americani.Luînd cuvîntul la adunare, președintele Ho Și Min a declarat că focul revoluției poporului vietnamez va transforma în cenușă toate planurile de cotropire ale agresorilor americani. „De la 5 august 1964, a spus vorbitorul, avioanele americane au bombardat cu regularitate Vietnamul de nord sperînd să intimideze poporul nostru. Ei au suferit însă un eșec lamentabil. Armata și populația au doborît 449 de a- vioane americane și au capturat mulți piloți americani“.Adunarea a adresat un mesaj tuturor unităților armatei populare în care se exprimă sprijinul deplin pentru declarația din 2 august a guvernului R. D. Vietnam, pentru declarația din 30 iulie a purtătorului de cuvînt al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud și pentru apelul înaltului comandament al Armatei Populare Vietnameze. A fost de asemenea, adoptat un mesaj adresat compatrioților și armatei de eliberare din Vietnamul de sud în care se exprimă hotă- rîrea de a lupta umăr la umăr cu armata de eliberare și poporul din Vietnamul de sud pînă la victoria finală.
Criza de guvern

din Grecia

ION D. GOIA

Santo Doming® Ciocniri armate

REZERVE FAȚĂ
in Peru

DE PROPUNERILE 0. S. ASANTO DOMINGO 11 (Ager- pres). — Ultimele propuneri ale Comisiei O.S.A. prezentate luni părților în conflict din Republica Dominicană, în vederea soluționării crizei politice, care durează de aproximativ 4 luni, au fost primite cu răceală, constată agenția U.P.I. înainte de a se da un răspuns definitiv la aceste propuneri, ambele grupări, atît guvernul constituționalist al lui Francisco Caamano, cît și guvernul reconstrucției naționale, condus de Imbert Barreras, și-au exprimat intenția de a avea discuții suplimentare cu membrii O.S.A. și de a face contrapropuneri. In forma lor actuală propunerile O.S.A. sînt considerate de ambele părți aflate în conflict ca inacceptabile. Șeful forțelor con- stituționaliste, Francisco Caamano, a declarat că obiectează asupra a 10 puncte prevăzute în „actul instituțional“. Aceste prevederi, a menționat el, nu deschid calea spre negocieri. La rîn- dul lor, reprezentanții guvernului reconstrucției naționale al lui Im- bert Barreras au manifestat serioase rezerve față de propunerile O.S.A.Tot marți, membrii Comisiei O.S.A. s-au întîlnit cu reprezentanți ai guvernului lui Imbert Barreras, precum și cu candidatul la postul de președinte al proiectatului guvern provizoriu dominican, Garcia Godoy. Se relevă că au fost purtate discuții amănunțite asupra noilor propuneri ale Comisiei O.S.A. După întreve-

deri, Hector Garcia Godoy a declarat ziariștilor că după părerea sa noile propuneri ale O.S.A. pot deschide calea soluționării actualei crize dominicane. El a menționat, însă, că formula propusă în vederea creării unui guvern provizoriu trebuie să comporte un număr de detalii care să fie discutate înainte ds a se ajunge la concluzii defini-

LIMA. — în Peru au fost semnalate noi ciocniri între trupele guvernamentale și pa- trioții înarmați. într-un comunicat al forțelor armate guvernamentale peruviene se a- nunță că trupele staționate în regiunea Satipo au suferit mari pierderi în oameni și materiale ca urmare a unui atac dezlănțuit de unitățile de guerilă. Lupte s-au înregistrat și în partea centrală a țării, la nord de Pucuta unde se semnalează, de asemenea, pierderi în rîndurile trupelor guvernamentale.

Presa ateniană de centru șl stînga, analizînd situația politică actuală din țară, apreciază că „s-a ajuns într-un impas în problema formării unui nou guvern“.Presa de dreapta afirmă că prin încercarea „soluției Stephanopoulos" au mai fost desprinși din grupul parlamentar al centrului 26 de deputați care — deși au declarat că se vor supune majorității — s-au pronunțat în favoarea unei asemenea Ieșiri din criză, cînd s-a pus în discuție crearea unui guvern în frunte cu Stephanopoulos. Se relevă că premierul Novas este însărcinat cu misiunea de a media între grupul său de 26 de deputați și „grupul Stephanopoulos“ pentru a ajunge la un compromis în vederea formării unui guvern care ar urma să se sprijine în Parlament pe voturile partidelor de dreapta.Din surse informate s-a aflat că Papandreu a cerut o audiență regelui. Regele a acceptat cererea și se consideră că în cursul acestei întrevederi vor fi abordate diferitele propuneri de soluționare a crizei.I

R. P. UNGARĂ. — Noul cartier Lagymanyos din Budapesta

PE SCURT
• LA PALATUL cinematografiei 

din Veneția a avut loc festivitatea 
distribuirii premiilor pentru filme
le documentare șl filmele pentru 
copii, prezentate In cadrul festi
valului internațional al filmului, 
desfășurat 1n acest oraș.

„Marele premiu „Leul San Mar
co“ pentru cel mai bun film do
cumentar a fost acordat filmului 
italian „Sicilia — inimă oprită'. 
Filmul românesc „Ciucurencu“ a 
obținut premiul „Placa Leul San 
Marco“ pentru filme de artă. Re
gizorul Mircea Popescu, de la Stu
dioul cinematografic „Alexandru 
Sahia' din București a făcut parte 
din juriul lestivarului internațional 
de filme documentare.

• MIERCURI în capitala ja
poneză s-au deschis lucrările 
Conferinței internaționale fm-

potriva armelor atomice și cu 
hidrogen în prezența a 34 de 
delegații din 12 țări ale lumii, 
înainte de începerea lucrărilor, 
participanții la conferință au 
păstrat un moment de reculege
re în memoria zecilor de mii de 
victime de la Hiroșima și Na
gasaki. Delegații care au luat 
cuvîntul au condamnat acțiu
nile de război ale guvernului 
S.U.A. în peninsula Indochi- 
neză.

Festivalul filmului balcanic
• DUPĂ PATRU ZILE de la 

deschiderea primului Festival bal
canic al filmului continuă să spo
rească interesul participanților 
pentru cunoașterea reciprocă a 
artei cinematografice din cele șase 
țări balcanice care și-au trimis re
prezentanții aici. Fiecare zi națio
nală și fiecare film în parte con
stituie un prilej de discuții inte
resante. Ziua de miercuri a fost 
consacrată filmului iugoslav.

Pe ecranele cinematografelor din 
Varna, azi au rulat fil
mele românești „Pădurea spînzura- 
ților”, „Neamul Șoimăreștilor“, 
„Gaudeamus igitur“, „Dragoste la 
zero grade“ și „Harap Alb“.

9 CINEAȘTII sovietici sînt pe 
punctul de a termina un film do
cumentar despre marele fizician 
francez și luptător pentru pace 
Frédéric Joliot-Curie. Filmul, pre
zentat sub forma unui dialog cu 
marele savant, reînvie pe ecran 
episoade din viața și activitatea 
științifică a Iul Fr. Joliot-Curie și 
a soției sale, Irène, precum și din 
activitatea lor pe tărîm social.

9 POPULAȚIA pakistaneză con
tinuă acțiunile de protest împotri
va agresiunii americane în Viet
nam.

In orașul Hyderabad (Pakistanul 
de vest) a avut loc un miting do 
masă. Participanții au adoptat o 
rezoluție în care își exprimă soli
daritatea cu lupta eroică a poporu
lui vietnamez.

Locuitorii orașului Chittagong 
(Pakistanul de est) au demonstrat 
pe principalele străzi ale orașului 
scandînd lozinci antiamericane.

• LA GENEVA și-a început lu
crările un nou comitet creat de 
O.N.U., menit să promoveze expor
turile industriale ale țărilor slab 
dezvoltate. înființarea comitetului, 
compus din reprezentanți ai 44 de 
țări, a fost hotărîtă în luna apri
lie; el se va ocupa de elaborarea 
măsurilor avînd drept scop extin
derea și diversificarea exporturilor 
de produse manufacturate și semi- 
manufacturate din țările mai puțin 
dezvoltate.

Declarația guvernului

R. S. Cehoslovace

• GUVERNUL R.S. Cehoslovace 
a dat publicității o declarație în 
legătură eu situația din Vietna-

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scînteii". Tel. 17.60.10. Tiparul: Combinatul Poligrafie „Casa Scînteii“.
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Malayezia fără Singapore Înseamnă și | 
Anglia fără Singapore ? Clipa de stupe
facție odată trecută, la Londra au în
ceput chinuitoarele dileme. Părinții reali 
ai falimentarei Federații Malayeze par 
mai puțin preocupați de trecut, de ceea 
ce s-a întîmplat și se vădesc a fi pradă 
semnelor de întrebare privind viitorul: 
ce se va întîmpla cu baza de la Singa
pore, elementul cheie al întregii strate
gii britanice la est de Suez. Asigurările 
pe care le-au primit nu au risipit nelini
ștea. Prin sertarele unde au zăcut aco
perite de praf sînt căutate planuri mal

I 
I 
I 
I

vechi, studii sînt întreprinse in grabă | 
iar sondaje sînt efectuate direct și prin | 
intermediari.esprinderea Singaporelui din Federația Malaye- I »70 O T Avs/lvn Z -.—A-. ”'”'1 *pilogul fulgerător al dîscor- I surprindere. Surse deobicei I iviri nn Ancrlîoâ nn 4 o « ■nimentul ce avea să se I săptămînii trecute. Or, I rJavnryran'nm nrl« ... , ■se știe — un produs al diplomației britanice. De ■ aci, convingerea exprimată de Financial Times că „sepa- I 

t’ot’oo Qivn cm w rw 1 a 4 A—_ —• ••
I

ză a uimit Londra. Miniștrii britanici cunoșteau dezacordurile dar epilogul fulgerător al discordiei i-a luat prin s _ ______ _________bine informate pretind că Angliei nu i s-a comunicat în prealabil evenimentul ce avea să se- producă în ultima zi a 1 ...._______ _federația aflată acum în dezagregare este —
rarea Singaporelui constituie o lovitură pentru politica britanică“. Dacă ziarul londonez vorbea de o simplă lovitură, în schimb, D.P.A., punînd degetul pe proaspăta rană, consideră secesiunea „ca o lovitură grea dată intereselor britanice în Asia de sud-est și întregii concepții de apărare an- I glo-americane în această parte a lumii“. Corespondentul | vest-german constata la Londra un calm ostentativ, dar „această atitudine diplomatică nu poate înșela pe nimeni“. | Recunoașterea la Londra a independenței Singaporelui (gest I urmat curînd și de Washington), a apărut firească deoarece, scrie France Presse, „Marea Britanie, pusă în fața I unui fapt împlinit, dorește menținerea de relații bune cu I noul stat, unde se află baza navală de care depinde ansamblul dispozitivului militar britanic în regiunea din sud- estul Asiei“.Comentatorii mai puțin preocupați de viitor încearcă să reconstituie e- voluția care s-a finalizat în separarea Singaporelui de Malayezia. Cuvîntarea premierului Lee Kuan Jew a reamintit aspecte oarecum cunoscute, în special cele de ordin financiar (Kuala Lumpur cerea ca Singapore „să-și asume portantă din cheltuielile necesare Forțele politice locale au amintit creșterea șomajului, mărirea impozitelor, dificultățile vieții comerciale. Fricțiunile au avut însă și un pronunțat caracter politic, Singapore dorind să promoveze o politică de nean- gajare, pe cînd guvernul federal pășise pe drumul unei politici primejdioase. Liniile generale ale orientării viitoare a noului stat (care, de altfel, va deveni republică) au fost definite de premier : colaborare cu toate țările. La Kuala Lumpur, premierul Rahman nu a pierdut prilejul de a i sa reproșuri fostului partener : „Singapore nu ne-a oferit niciodată dovezi de loialitate“. Tîrzie mărturisire... Ziua de mîine a Malayeziei se anunță înnegurată. Nu-i exclus ca „independența statului Singapore să deschidă porțile și pentru alte nemulțumiri“ — declara reprezentantul malayez la O.N.U. Times semnala „îndoielile asupra întregului viitor al federației“.Corespondentul U.P.I. la Londra, K. C. Thaler, relata că între Marea Britanie, Australia și Noua Zeelandă au început convorbiri „în legătură cu soluții posibile de alternativă pentru baza de la Singapore", deoarece „o incertitudine imediată o constituie utilizarea bazei de la Singapore pentru operațiuni în cadrul S.E.A.T.O.“. Intenția ar fi de a transforma Australia în principala bază britanică din această parte a lumii. Agenția D.P.A. menționa porturile Perth și Freman- tle ca „eventuale baze principale“, Carnavan — ca bază navală, iar Port Darwin — ca bază aeriană pentru avioanele cu rază lungă de acțiune. Unii observatori cred că Londra va cere Washingtonului „să preia în parte povara sa militară în Extremul Orient“. Pentagonul nu își poate permite indiferența față de această zonă nevralgică. La Washington nu s-a ascuns dezamăgirea în legătură cu decizia Singaporelui și eventualele ei consecințe. Dar, atît Londra cît ș_ Washington încearcă să procedeze cu prudență spre a evita complicații suplimentare.
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farà Singapore

Pentru a doua oară 
în decurs de numai o 
lună, în jurul clădirii 
tribunalului din Lisa
bona, sînt concentrate 
însemnate forțe poli
țienești. Motivul pre
zenței acestor for
țe : măsuri stricte de 
securitate pentru a se 
preîntîmpina demon
strații ostile regimu
lui, căci în incinta 
tribunalului se desfă
șoară o nouă înscena
re judiciară. „Plena- 
rio“, tribunalul excep
țional instituit pentru 
a judeca cazurile ce 
„atentează la securi
tatea statului", este 
în plină activitate. 
Dar deși acuzații sînt 
alții, învinuirile ce li 
se aduc sînt identice 
cu cele formulate la 
procesul precedent, 
al cărui ecou nu s-a 
stins încă. Cei 31 de 
studenți sînt acuzați 
de „activități sub
versive“ și de a fi 
membri ai Partidului 
Comunist, aflat în ile
galitate. In plus, acu
zarea s-a prezentat 
cu metode perfecțio
nate și se poate lăuda 
că a realizat o perfor
manță : împotriva stu
denților au fost pre
zentate nici mai mult 
nici mai puțin decît... 
1 069 capete de acu
zare. Dar contrar u- 
zanțelor, aceste punc
te de acuzare au fost 

, distribuite în scris, în 
loc să fie citite. E e- 
vident că tribunalul 
intenționează să ur
genteze procedura, să I încheie cît mai repede ' fi acest proces.
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o parte mai im- dezvoltării țării“), și alte aspecte :

Autoritățile de la 
Lisabona au fost foar
te iritate de vasta ac
țiune de protest care 
s-a desfășurat în toate 
universitățile portu
gheze și care a cu
prins majoritatea stu
denților. Tinerii por
niseră acecstă acțiune 
în apărarea autono
miei tradiționale a a- 
sociațiilor lor, pentru 
dreptul de a-și alege 
singuri conducerea, 
de a sărbători „Ziua 
Studentului“, revendi- 
cînd îmbunătățirea fi 
democratizarea siste
mului de învățămînt.

tuații paradoxale: stu
denta Antonieta Ro
drigues a jost învinui
tă pe simplul motiv 
că... a refuzat să sem
neze procesul verbal, 
de interogatoriu, gest 
socotit suficient pen
tru a i se demonstra 
vinovăția. Dar. ulte- 
terior, s-a constatat 
că în dosar figurau 
nu unul, ci chiar... 
două procese-verbale 
semnate de Antonieta 
Rodrigues.

Declarațiile unor 
conducători ai studen
ților dovedesc, fără 
putință de tăgadă, că

1069 capete 
de acuzare

Zilele de protest au 
fost urmate de ares
tări masive în rîndul 
studenților, ceea ce a 
dus la o mare grevă 
generală, care a mar
cat „ruptura totală 
între studenți fi gu
vern". Aceste eveni
mente se petreceau în 
ianuarie 1965. De a- 
tunci poliția a desfă
șurat o largă anchetă 
preliminară, străduin- 
du-se să găsească mo
tive și martori pentru 
a-și susține acuzarea. 
După cum era de aș
teptat, s-a recurs la 
martori falși și la 
mărturii contrafăcute. 
Nu-i de mirare că fo- 
losindu-se astfel de 
metode s-a ajuns la si-

„mărturiile" obținute 
de poliție de la o par
te din acuzați se da- 
toresc folosirii unor 
mijloace de tortură. 
Temîndu-se ca nu 
cumva dezvăluirile 
privind „metodele de 
anchetă", ale poliției 
să devină cunoscute 
in străinătate, P.I.D.E. 
l-a expulzat din țară 
pe avocatul francez 
Joe Nordman, care 
reușise să asiste la una 
dintre ședințele tribu
nalului.

Dar adevărul nu 
poate fi ascuns nici 
prin expulzări și nici 
prin concentrări de 
forțe polițienești.

V. URSU

mul de sud, în care sprijină de
clarația din 2 august a guvernului 
R.D. Vietnam și subliniază ca gu
vernul R.S. Cehoslovace consideră 
Frontul Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud drept singurul 
reprezentant legitim al poporului 
sud-vietnamez. Declarația con
damnă hotărîrea S.U.A. de a trimi
te încă 50 000 de militari în Viet
namul de sud.

• LA PRESIUNEA monifestanți- 
lor negri din Statele Unite în 
sprijinul drepturilor civile ale 
populației de culoare, tribunalul 
din I-fayneville (statul Alabama) a 
fost nevoit să revină asupra dosa
rului Violetei Liuzzo, asasinată in 
luna martie de trei membri ai Ku- 
Klux-KIanuiui în apropierea ora
șului Montgomery, în timp ce par
ticipa la un marș al populației de 
culoare. Procesul va fi redeschis 
la 27 septembrie.

• SUB AUSPICIILE mai multor 
organizații politice și religioase 
din Olanda, a fost instituit un 
fond pentru ajutorarea victimelor

politicii de apartheid promovată 
de guvernul Republicii Sud-Africa- 
ne. Fondul olandez va fi afiliat 
unui fond internațional cu sediul 
Ia Londra. Primul obiectiv al orga
nizațiilor care au luat această ini
țiativă este strîngerea unei sume 
de 100 000 de guideni.

• PRINȚUL Norodom Sianuk, 
șeful statului cambodgian, a anun
țat miercuri în parlament că guver
nul țării a fost remaniat. în urma 
demisiei ministrului afacerilor ex
terne, Koun Wick, în' acest post a 
fost numit prințul Kantol, iar In 
Tam a fost numit ministru de in
terne în locul lui Pil, care a de
misionat, de asemenea. Prințul 
Norodom Sianuk a precizat că re
manierea guvernamentală nu va 
influența asupra politicii externe și 
interne a statului.

PE SCURT


