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Importante economii
TG. MUREȘ (de la 

corespondentul nostru). 
— în întreprinderile 
din regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară 
s-au făcut în primul 
semestru al acestui an 
1 582 propuneri de 
inovații, din care 
mai mult de o treime, 
(600) au fost făcute 
de tineri. Cele pcsle 
880 de inovații aplica, 
te în producție în

La Combinatul Jilava. Inginerul Gheorghe Surcel face propuneri
Foto : O. PLECAN
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Deși primele zile ale unui nou 

an par încă foarte depărtate, pre
gătirile pentru asigurarea din 
timp a condițiilor necesare înde
plinirii sarcinilor care vor reveni 
colectivelor noastre de muncă în 
1966 au început deja în majorita
tea întreprinderilor. Conducerile 
fabricilor, ale uzinelor, ale combi
natelor industriale, consultîndu-se 
cu fruntașii în producție dezbat 
în aceste zile cifrele de plan pe 
anul 1966,

Vestea, devenită fapt obișnuit 
în practica anuală a muncii de 
planificare și organizare indus
trială, confirmă încăodată grija 
partidului și statului nostru pen
tru ca treburile să fie din timp 
și bine chibzuite, ca pentru înde
plinirea prevederilor să fie luate 
cele mai sigure măsuri, rod al u- 
nei analize minuțioase a rezerve
lor de producție, al unei gîndiri 
colective.

Știrile sosite la redacție confir
mă că, așa cum era de așteptat, 
dezbaterea de către cadrele de 
conducere, de către cei mai buni 
specialiști și muncitori a sarcini
lor de plan pe 1966 constituie un 
bun prilej pentru a se lua măsuri 
ca, din prima zi a primului an 
al planului cincinal succesele să 
fie Ia înălțimea sarcinilor trasate 
de cel de-al IX-Iea Congres al 
partidului.

Jaloanele 

succeselor
La Combinatul de cauciuc Jilava 

s-au analizat ieri, la nivelul con
ducerii întreprinderii, sarcinile de 
plan pe 1966. Referatul ținut de 
Iov. Constantin Cheldrestm, direc
torul combinatului, a trecut mai 
întîi în revista succesele înscrise 
pînă acum. De la începutul anului 
au fost obținute 3 627 000 lei eco
nomii suplimentare la prețul de 
cost, productivitatea muncii a cres
cut cu 1,18 la sută și s-au produs 
peste plan 472 tone de diverse 
produse din cauciuc. In această 
perioadă au fost asimilate în pro
ducție o serie de noi sortimente: 
valțuri speciale de cauciuc și benzi 
de transport pentru agregatele de 
depănușare a porumbului, noi mo
dele de tălpi de cauciuc ele. Au 
fost introduse cu succes în proce-

sul de fabricație tehnologii mo
derne. Pe această bază — s-a sub
liniat în referat — vor fi înălțate 
realizările din anul care vine.

— Producția combinatului a cres
cut în anii șesenalului, a spus tî- 
nărul inginer Gheorghe Surcel, 
șeful secției I. La echiparea noilor 
întreprinderi și complexe industria
le se cer tot mai multe și mai di
verse produse din cauciuc. Printre 
noile sortimente prevăzute pentru 
anul viitor se numără furtunurile 
de înaltă presiune executate prin 
presare și cutiile de ebonită. Exe
cutarea în bune condiții și la un 
înalt nivel tehnic a acestora — și 
a celorlalte produse aflate. în fa
bricație — este asigurată, în pri
mul rînd, prin intrarea în folosință 
în perioada care a mai rămas din 
anl'l acesta și în anul viitor a 
unor moderne și complexe agrega
te și instalații.

— Nu trebuie uitate, însă, nici 
posibilitățile existente, a arătat, 
inginerul Petre Georgescu, șeful 
secției III. O gamă întreagă de teh
nologii noi și modernizări de uti
laje vor fi aplicate în tot cursul 
anului 1966. Cîtcva exemple: pune
rea la punct a fabricării cutiilor 
de ebonită presată, elaborarea teh
nologiei de vulcanizare a furtunu
rilor de înaltă presiune... Paralel

prin
făcută de inginerul 
Mircea Crăciunescu 
s-au realizat economii 
de aproape 550 000 
lei. La Fabrica de mo
bilă 23 August din Tg. 
Mureș tinerii munci
tori, ingineri și tehni
cieni au făcut în acest 
an 26 de propuneri de 
inovații cu o eficiență 
economică de aproape 
300 000 lei.

NICI VARA SANIE,

primul semestru au 
adus economii în va
loare de 6 313 000 lei, 
cu peste un milion de 
lei mai mult ca in pe
rioada corespunzătoare 
a anului trecut. La 
Combinatul Chimic din 
Tirnăveni, de pildă, 
s-au înregistrat 121 de 
propuneri de inovații. 
Prin aplicarea inovați
ei „Mărirea capacității 
de sulfat de aluminiu"

2 septembrie 1965. Jncepind 
din această zi, zeci de mii de 

I absolvenți ai școlilor medii 
trăiesc emoțiile concursului 
de admitere in facultăți. Vo- 

\ liimi.il și calitatea cunoștințe
lor însușite de-a lungul ani
lor de școală sint in aceste 
zile supuse unui examen 
exigent, in fotografie : pri
mul examen la Facultatea de 
tehnologia construcțiilor de 
mașini a Institutului politeh
nic „Gh. Gheorghiu-Dej“ din 

Capitală

Foto : N. STELORIAN
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PRODUCȚIA
ANULUI VIITOR

cu acestea, o serie de utilaje din 
cele existente vor ii reamplasate 
în flux tehnologic, completate cil 
dispozitive care vor contribui .’a 
creșterea productivității munci1..

Inginerul Ion Lăzărescu, șeiul 
laboratorului central a arătat că 
în noul an vor fi introduse noi 
materii prime și auxiliare. Planul 
colectivului laboratorului în mo
mentul de față e doar schițat, dar 
încă de pe acum el reflectă ho- 
tărîred colectivului de aici de a 
rezolva chestiuni stringente ale 
producției: elaborarea unor rețete 
optime pentru amestecurile de cau
ciuc din care se confecționează 
covoarele benzilor transportoare 
rezistente la temperaturi de peste 
IdO de grade, influența microorga
nismelor asupra cauciucurilor (e 
vorba mai ales de produsele româ
nești exportate în țări cu climă 
mai caldă clin Asia și Africa).

GH. BACIU

Calitatea începe 
de la proiectare
CLUJ (de la corespondentul nostru) :
Constructorii clujeni de mașini textile au 

dezbătut cifrele de plan pentru anul 1966. în 
primul an al cincinalului, la Uzina Unirea 
producția globală va crește cu peste 28 la sută 
iar producția marfă cu 33 la sută. Producția 
uzinei va trebui să ajungă la 6 000—6 500 
tone utilaje textile pe an. Alături de vechile 
mașini textile, care sint continuu moderniza
te, voi- intra în fabricație 5 mașini noi: un 
război automat pentru lină, mașina de car- 
dat bumbac etc. Acest lucru presupune nu 
numai depistarea tuturor rezervelor interne, 
dar și o mai bună organizare a procesului de 
producție, începînd de la proiectare și pînă 
la montaj. Producția este nominalizată în 
amănunțime. Astfel, serviciul de aproviziona

re are timp suficient să lanseze comenzile de 
materiale pentru anul viitor. Este o primă 
măsură care concurează la realizarea ritmică 
a planului.

Printre alte obiective, colectivul de muncă 
și-a propus să dea mașini la un înalt nivel 
tehnic. După cum spunea inginerul Dumitru 
Marfievici, șeful serviciului de concepție, 
acest lucru este pe deplin posibil chiar ținînd 
cont de progresul neîntrerupt al tehnicii. 
Asimilarea produselor noi se va face într-un 
ritm mult mai rapid. Documentarea și pro
iectarea vor fi probleme la a căror rezolvare 
își aduce contribuția un număr mai mare de 
ingineri și tehnicieni. S-au format colective 
conduse de ingineri principali care, împreună 
cu ingineri mai tineri, rezolvă probleme de 
proiectare complexe. Serviciile de concepție 
întărite cu ingineri cu pasiune pentru aceas
tă muncă se ocupă încă de acum cu proiecta
rea unui număr însemnat de repere și 
S.D.V.-uri. în condiții bune și la un preț de 
cost scăzut.

(Continuare in pag. a 111-a)

Cu prilejul

la radio și televiziune 
de la sosirea la Moscova 

a delegației de partid 
și guvernamentale 

a Republicii 
Socialiste România

Vineri 3 septembrie 
a.c., in jurul orei 

, 14,20, stațiile noastre 
| de radio și televiziune 
; vor transmite sosirea 

■ la Moscova a delega- 
( ției de partid și guver
namentale a Republi- 

[ cii Socialiste România, 
1 în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Co
mitetului Central al 
Partidului Comunist 
Român.

aniversării
proclamării R. D. Vietnam

NICI IARNA CAR ?
Țăranii coopera

tori din raionul 
Făgăraș obișnu
iesc să spună : 
„Vara ? La noi 
a fost doar în- 
tr-o joi după a- 
miază“.

™ Intr-adevăr pe
aici vara e scurtă. De aceea a- 
nimalele intră în perioada de 
stabulație mai devreme. Nota 
caracteristică a multor coopera
tive agricole din raion, în acest 
anotimp, este preocuparea pen
tru asigurarea unor nutrețuri va
loroase, de bună calitate, în 
cantități îndestulătoare, precum 
și grija pentru terminarea la 
vreme a noilor adăposturi. Pe a- 
locuri însă, aceste acțiuni se des
fășoară într-un ritm necorespun
zător. Fie într-un loc ori în altul 
organizațiile U.T.C. au meritul 
și, respectiv vina în ceea ce pri
vește contribuția pe care și-o a- 
duc ori nu la antrenarea tineri
lor pentru a participa la îndepli
nirea unor asemenea obiective.

La Mîndra, pînă în 1963 se 
construiseră 9 grajduri, fiecare 
cu o capacitate de 100 capete 
bovine, 2 saivane a cîte 1 000 oi, 
o îngrășătorie pentru 100 de 
porci și două maternități a cîte 
50 de scroafe. Potrivit planului 
de dezvoltare a șeptelului, anul 
trecut cooperatorii și-au propus 
să mai construiască un grajd 
pentru 100 de capete vite mari 
și o magazie pentru cereale. 
Grajdul, început în august, a 
fost terminat în septembrie, iar 
magazia, cu două săptămîni mai 
tîrziu. Terminarea grajdului la 
vreme a fost influențată în bună 
măsură de contribuția tinerilor 
antrenați de organizația U.T.C. 
Cu o lună, două mai devreme 
de începerea construcției, ei au 
ars cîteva cuptoare de cărămidă, 
au adus din Olt piatră, nisip și 
balast, au fasonat lemnul.

Sporirea numărului de bovine 
la 1112 capete, al vacilor cu lap
te la 439 a impus necesitatea 
construirii în acest an a unui 
nou grajd. Din nou organizația 
U.T.C. a stimulat și antrenat ti
nerii ca, folosind experiența din 
anul anterior, să-i ajute pe con
structori. împreună cu ceilalți 
țărani cooperatori, ei au confec- 

tionat mai întîi 50 000 de cără
mizi. Cumpărate, acestea ar fi 
costat 0,65 lei bucata. „Fabrica
te“ în cadrul cooperativei, pre
țul n-a depășit 25 de bani. Deci, 
o economie de 20 000 lei. In 
zilele de pauză între muncile din 
cîmp, tinerii plecau la Olt cu 
trei autocamioane ; la întoarcere 
ei aduceau mașinile pline cu ni
sip, balast, piatră. După descăr
care, ajutau la fasonatul lemnu
lui, ori la săparea fundației. 
Echipa de meseriași lucrează a- 
cum la înălțarea grajdului.

Și totuși, analizînd mai îndea
proape activitatea lor, într-o a- 
dunare generală de organizație, 
uteciștii au considerat că mai au 
încă multe de făcut. Atît în 
grajdurile vechi, cît și în cele 
noi, trebuia adusă apa la iesle. 
Studiindu-se mai îndeaproape 
posibilitățile locale s-a ajuns la 
concluzia că grajdurile din sa
tele Sona și Toderița nu au ne
voie de motopompe, întrucît a- 
pa putea fi captată din izvoare
le naturale de pe .dealuri și a- 
dusă la grajduri prin cădere. 
Ideea a fost acceptată. Cu aju
torul inginerului agronom Tudor 
Ștefan au fost întocmite planu
rile necesare. Tinerii s-au angajat 
și au trecut imediat la executa
rea lucrărilor de captare a izvoa
relor într-un bazin colector, de 
unde apa a fost adusă pe canale 
Ia grajduri. Numai la Mîndra a 
fost nevoie să se sape fîntîni și 
să fie instalate electro-pompe. 
Să mai reținem o inițiativă : de 
la cuptoarele vechi a rămas o 
cantitate de cărămizi sparte. 
Cîțiva tineri au propus să se folo
sească resturile acestea la pavatul 
grajdurilor, la construirea unor 
bazine pentru colectarea mustu
lui de grajd. Cartea de vizită a 
organizației U.T.C. din Mîndra e 
plină de astfel de fapte.

Terenurile cooperativei agrico
le din Calbor sînt foarte rodi
toare. Aici, se produc cele mai 
bune nutrețuri din raion. După 
părerea specialiștilor (ne-a vor
bit pe larg despre acest lucru 
tovarășul Septimiu Lubaș, vice
președinte al Consiliului agricol

ION TEOHARIDE

(Continuare in pag. a lll-a)

Noi construcții in orașulBrăila
Foto : AGERPRES
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icală aceasta atît de 
plastică am auzit-o 
întîia oară, în 
murgul luminos și 
transparent al unei 
zile de duminică, la 
poalele munților Gu- 
tăi, în timp ce a- 
sistam, împreună cu 

un mare număr de elevi ai Școlii 
medii nr. 15 din București, la 
jocul furtunos al unor flăcăi, mi
neri din Baia Mare.

Pe elevi și profesorii lor îi în
soțeam într-o interesantă 
cursie, ale cărei obiective 
erau exclusiv turistice, ci și de 
studiu, în această îndepărtată 
regiune nord-vestică a țării.

Și în acest liniștit și totuși 
clocotitor amurg din august 65, 
zicala în termenii ei laconici, 
mărturisea bucuria oamenilor, sa
tisfacția și mîndria de a fi reușit 
să facă din regiunea lor o regi
une care se înscrie în bilanțul 
realizărilor economice, drept cea 
dinții în țară, în domeniul extra
gerii și preparării minereurilor 
neferoase.

Un ținut învăluit 
în aburul legendei
Pînă să ajungem să înțelegem 

așa cum se cuvine zicala, a tre
buit însă să parcurgem mai întîi 
geografic această străveche va
tră de civilizație românească, în 
toate direcțiile. Am trecut munții 
pe niște serpentine de o frumu
sețe aproape unică poposind la 
Sighet, apoi la Cîmpulung, la 
Tisa, la Certeze, Negrești, cunos

când adică și vastul muzeu na
tural etnografic și folcloric pe 
care-1 reprezintă Țara Oașului, 
ajungînd în cele din urmă la 
Satu Mare, toate aceste localități 
ca și ținutul înconjurător, învă
luite fiind în aburul legendei, în 
care această regiune a intrat 
mai mult clecît oricare alta, și a 
istoriei sale milenare și zbuciu
mate.

NOTE DE DRUM DINTR-0 EXCURSIE ȘCOLARĂ

Cîtu-i Maramurâșu

îi mîndru ca auru
Din pricina aceasta am fost 

siliți să coborîm, cu ajutorul 
mentorilor noștri localnici — 
dintre care aș menționa în pri
mul rînd pe profesorul Gheor
ghe Pop, decanul Facultății de 
filologie a Institutului pedagogic 
din Baia Mare — în adîncurile 
istoriei, pe urmele cetăților și 

așezărilor dacice, cum ar fi ace
lea de lingă Sighet, Ia Solovan 
și-n alte multe părți, pînă unde 
sîntem îndreptățiți să credem că 
s-ar fi întins odinioară puterea și 
stăpînirea unui Burebista sau 
Decebal. Am urcat apoi prin 
epoca romană a formării poporu
lui român, și mai departe pînă 
la legendarul Dragoș, pornit 
cîndva la vînătoarea zimbrului 

alb, dincolo de munți, și la 
Bogdan voevodul, întemeietorul 
statului feudal moldovenesc, a 
cărui așezare și cetate au fost 
dezgropate de sub cenușa trecu
tului de către arheologi și vor fi 
în curînd reconstituite, așa cum 
se înălțau în vremea de demult, 
în satul Cuhea, pe Valea Izei 
cea veșnic înspumată.

De la Pintea Viteazul 
pînă în zilele noastre

A trebuit să ne amintim însă și 
de Pintea Viteazul, vestit perso
naj nu numai legendar, ci și real 
istoric, de la sfîrșitul secolului 
al XVII-lea și începutul celui 
de-al XVIII-lea, un simbol grăi
tor al luptei pentru libertate so

cială, al cărui nume stăruie peste 
tot, prin locurile pe unde acest 
apărător al norodului, însoțit de 
ceata lui de viteji, s-a războit 
neînfricat cu „domnii“ și a fost 
ucis de ei prin mișelie, la porțile 
Băii Mari.

„Șatra Pintii“ se numește, 
bunăoară, un masiv păduros din
tre Baia Mare și Lăpuș. De pe

Cu prilejul celei de-a XX-a 
aniversări a proclamării Republi
cii Democrato Vietnam, Hoang 
Tu, ambasadorul R. D. Vietnam 
în Republica Socialistă România 
a oferit joi seara o recepție în 
saloanele ambasadei.

Au luat parte tovarășii Nico
lae Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion 
Gheorghe Maurer, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Petre Blajovici, 
Gheorghe Gaston Marin, Mia 
Groza, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, Grigore Gea- 
mănu, secretarul Consiliului de 
Stat, Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, condu
cători ai unor instituții centrale 
și organizații obștești, oameni de

muntele Comșa, dintre Baia 
Mare și Satu Marc, se zice că g 
Pintea ar fi tras cu tunul în 
„domnii“ din cetatea Medieșului. 
Lîngă Baia Mare se mai vede și S 
astăzi o lespede cenușie, roasă | 
de colții vînturilor și ai ploilor 
privită cu pioșic dc trecători, nu- | 
mită mormîntul lui Pintea. Și g 
doar ceva mai sus, în munte, în
tr-o grotă afundă și misterioasă, § 
pe peretele abrupt, la caic cu 
greu se poate cățăra cineva, ima
ginația populară a fixat locul de B 
adunare al vitejilor Iui Pintea. a

De aici încolo am înaintat 
prin timp, cu ochii minții, prin 
povestirile localnicilor, în plină 
orînduire capitalistă. Și am aflat, 
de pildă, că la Baia Sprie, cu
noscută din documente, împreu
nă cu Baia Mare, încă de pe la 
1329, sub numele de Civitas de 
Medio Monte, „băieșii" de la 
minele de aur, argint, cupru, 
plumb și zinc munceau în con
diții nemaiîntîlnite în Europa, 
fiind siliți să extragă minereul 
într-o căldură de iad, ce trecea 
uneori de patruzeci de grade, 
mulți înăbușindu-sc în subte
ran, clin pricina lipsei mijloace
lor de aerisire și trudind zilnic 
un număr mare de ore, pe care, 
după afirmația unui inginer aus
triac, martor ocular, nu le putea 
suporta nici un alt muncitor din 
lume.

Baia Mare era pe acea vreme, 
după cum declară un alt călător, 
de astă dată suedez, „un fel de 
nou Eldorado, unde orice aven-

ALEXANDRU MITRU

(Continuare in pag. a lll-a) 

știință , și cultură, generali și ofi
țeri superiori, ziariști/

Au participat șefi ai misiunilor 
diplomatice și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

(Agerpres)

LA HIDROCENTRALA
DE PE ARGEȘ

BARAJUL 
A DEPĂȘIT 
150 METRI
Pe șantierele hidrocentralei 

„Gheorghe Gheorghiu-Dej“ de 
pe Argeș, constructorii baraju
lui au înscris pe graficul între
cerii socialiste noi succese. 
Pînă la 31 august, ei au turnat 
peste 400 000 m.c. beton, înăl
țimea barajului depășind 
150 m.

Montorii agregatelor lucrea
ză, de asemenea, în ritm rapid, 
cu o deosebită grijă pentru ca
litate. Un succes deosebit îl 
constituie sudarea unor piese 
grele de circa 80 de tone cu 
o grosime de pînă la 200 mm. 
Asemenea lucrări se puteau 
face numai în uzine, unde sînt 
create tehnologii optime. Dar 
colectivul șantierului a con
ceput și folosit o metodă origi
nală de tratament termic, folo
sită pentru prima dată pe șan
tierele din țara noastră — su
darea cu o preîncălzire la 200 
grade, apoi detensionarea ma
terialului prin încălzire la 650 
grade, folosindu-se sursa elec
trică și cu radianți alimentați 
cu gaze lichefiate.

Ca buni gospodari, construc
torii hidrocentralei au început 
încă de pe acum pregătirea 
șantierelor pentru iarnă. Con
ducerea grupului de șantiere a 
întocmit un plan de măsuri cu 
sarcini concrete pentru colecti
vele fiecărui șantier, prevăzînd 
totodată și stocurile de agre
gate necesare locurilor de 
muncă.

(Agerpres)
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There, să stăm de vorbă
In „Scînteia tineretului“ nr. 

5063 din 27 august a.c. am pu
blicat, la această rubrică, primul 
material : „Preludiu la niște gîn- 
duri despre politețe“. Așteptăm, 
tinere cititor, să ne scrii părerile 
tale asupra acestui ciclu de arti
cole, să ne spui ce anume as
pecte te-ar interesa îndeosebi să 
fie elucidate, să ne semnalezi 
cauze și împrejurări în care ati
tudinea unor tineri te-a bucurat, 
sau dimpotrivă.

J n chiar prima pagină a 
lucrării sale „Elemente 
de estetică", ilustrul cri
tic italian Benedetto Cro- 
ce pune întrebarea : Ce 
este arta ? — Si răspunde 
așa : Arta e ceea ce toată • 
lumea știe că este.

Spirituală definiție și
nu lipsită de temei ! Dar dacă ea ar fi 
răspuns întrutotul satisfăcător la buclu
cașa întrebare care a dat de lucru tuturor 
filozofilor lumii, din antichitate și pînă 
azi, Croce, desigur, ar fi pus punct și 
n-ar mai fi scris restul, nu numai în acele 
„Elemente", dar nici în grosul lui op des
pre „Estetică".

în cazul nostru, cînd urmează să defi
nim ce este politeța, sîntem oare mai fe
riciți ? Firește, toată lumea CAM știe ce-i 
aceea politețe. Altfel nici nu poate fi. De
numirea se naște după ce lucrul a fost 
constatat de toată lumea sau toată lumea 
poate oricînd să-l constate. Numai că se 
întîmplă și așa : eu să zic, de pildă, scaun 
și să mă gindesc la un jilț voievodal din 
stejar, cu spetează înaltă, Iar dumneata 
la un scaun de brad, de bucătărie. Prin 
urmare, se ivește necesitatea precizării 
nuanțe. Și uneori a interpretării.

Am văzut, rîndul trecut, ce credeau 
despre politețe cei doi tineri întîlniți în 
autobuz. Amintesc : că, adică, politețea 
ar fi ipocrizie și scălîmbăială. Cei ce, ca 
și mine, prețuiesc mult bunacuviință nu 
trebuie să se revolte față cu asemenea 
fel de a vedea. Pe undeva, el își are te
meiul său. Căci iată cum gîndește, nu un 
tinăr neexperimentat, ci un om copt la 
minte, obișnuit cu judecarea moravurilor 
omenești : vorbesc de celebrul cugetător 
La Bruyère care, în „Caracterele" sale, 
zice ■

„Politeța nu dă naștere — totdeauna 
la bunătate, echitate, îndatorire, recunoș
tință, dar produce cel puțin aparenta lor 
și face pe om să pară în afară cum ar 
trebui să fie înlăuntrul lui".

Vasăzică La Bruyère este măcar pe ju
mătate de acord cu tinerii noștri. Și el, 
ca și ei, socotește că politețe nu-i de 
multe ori decit semnul exterior, de su
prafață, al unor virtuți etice, care, în su
fletul omului, pot eventual să și lipseas
că. Un pas dacă mai facem, cum l-au fă
cut tinerii, și dăm de-a dreptul în ipocri
zie. Dar cită vreme tinerii se revoltau 
de acest lucru — „Este tînăr acela
n-a mințit încă", zice iubitul meu Jules 
Renard — marele La Bruyère se 
mulțumit că politețea „produce cel puțin 
aparența" virtuților pe care singur Ie 
pomenește

Cine are dreptate? Dacă înverșunarea 
tînărului împotriva prefăcătoriei nu poa-

care

arată

te culege decit aplauze, nici judecata mo
ralistului francez nu poate li respinsă, 
întrucit își are perfecta ei îndreptățire. 
La Bruyère a fost observatorul ager și 
profund al obiceiurilor de la cea mai 
strălucită curte regească a veacului al 
XVII-lea : curtea lui Ludovic al XlV-lea, 
„regele-soare". Aici, politeța a luat for
me aproape monstruoase, măcar că ele
gante. Canoanele comportării la curie e- 
rau nu numai rigide, ci și excesive pînă 
la absurd, pînă la dezumanizare. Și nu 
erau, doamne ferește ! semnele frumoase 
ale unor calități lăuntrice alese. Dimpo
trivă. Purtarea amabilă și agreabilă as
cundea ambiția egoistă, intriga sordidă, 
perfidia josnicului interes personal. Că 
așa stăteau lucrurile, o vedem limpede 
in „memoriile" a doi dintre tei mai cele
bri curteni din acea vreme: cardinalul 
de Retz și ducele de Saint-Simon, ei în
șiși părtași la intrigi, dar minți superi
oare. Lui La Bruyère — acest spirit înalt 
de o mare onestitate — să-i fi fost pe 
plac „calitățile" funciare ale aristocra
ției franceze pe care politețea le deghiza 
grațios și le camufla pe cît putea? Nici

AL DOILEA

PRELUDIO
de Lascăr Sebastian

vorbă de așa ceva. El se mulțumea 
atît : că politețea cel puțin — cel puțin 
sint chiar cuvintele lui — constituie o 
barieră in calea desfășurării totale, cini
ce, brutale a turpitudinii sufletești, a fe
rocității intereselor etc. Dacă ceva, un 
nu știu ce, să-i zicem politețe vine și 
pune stavilă ieșirii la iveală a unor ma
nifestări reprobabile, parcă tot nu strică, 
parcă tot e un bun cîștigat.

Eu unul, zic drept, sint de acord cu La 
Bruyère : decit să-mi iasă în drum un 
ipochimen care, foarte sincer,, dar nitam- 
nisam, mă-nbrîncește, mă stuchie, mă 
înjură, — îl prefer ipocrit, iar sincerita
tea de soiul ăsta, să fie la el acolo. Căci, 
în asemenea împrejurare, oftez și spun 
și eu ca La Rochefoucauld, contemporan 
cu La Bruyère : „Ipocrizia e un omagiu 
pe care viciul îl aduce virtuții". Sau re
pet cu resemnare vechea zicală franțu
zească : Faute de gtives, on 
merles (Cind n-ai sturzi, 
mierle).

Insă fondul problemei — 
actual, al zilelor noastre și 
noastre socialiste — trebuie 
tul altlel. Structura vechii societăți care 
dădea naștere, ba chiar înlesnea înflo
rirea învoaltă a intereselor antagoniste, 
care a mai născut, în chip necesar și lo
gic, ipocrizia pentru acoperirea abjecției 
— a fost rasă de pe suprafața țării. Toți 
cu toții sîntem, azi, însuflețiți de un sin
gur elan, de același țel, de aceeași rîvnă :

mange 
măninci

CU

des 
și

fondul 
al societății 
privit cu to-

SăU

zidirea cu un ceas mai devreme a socia
lismului. Mai poate deci exista nesince- 
ritate, ipocrizie și -- ca să ne întoarcem 
la ceea ce ne preocupă acum — purtare 
grobiană între oameni care se află în 
același front? Iată de ce vorbeam, in ar
ticolul trecut, despre forma nouă, care 
de fapt e fondul nou al politeței în so
cietatea noastră.

Acum, tinere cititor, n-aș vrea să mă 
înțelegi greșit. Nu susțin că socialismul 
a izbutit să facă să dispară total din mij
locul nostru cel din urmă ipocrit, inte
resat sau prost crescut. Deocamdată, încă 
nu. Tu știi tot atît de bine ca și mine că 
dacă structura unei societăți poate fi dă- 
rimată prin mijloace revoluționare (ceea 
ce s-a întîmplat la noi), transformarea 
suprastructurii pretinde un proces ceva 
mai lent. Dar pot susține altceva și încă 
cu toată tăria : că, între altele, societatea 
noastră tocmai spre asta tinde : să nimi
cească ipocrizia în absolut toate mani
festările omului.

Atunci, aici, putem afirma că ,astăzi, la 
noi, politețea nici nu poate fi concepută 
altfel decît ca un act de sinceritate.

Cum ?...
Citind pasajul amintit din La Bruyère 

în al său „Dicționar de maxime comen
tat", regretatul Tudor Vianu — unul 
dintre oamenii cei mai sinceri cu sine și 
cu lumea din cîți am cunoscut, și în ace
lași timp dintre cei mai politicoși — îl 
comentează astfel :

„Cred că trebuie să recunoaștem poli- 
teței mai mult, măcar începutul calități
lor morale pe care le manifestă".

Și nu se mulțumește cu atit. Stăruie 
asupra acestui sens. ÎI citează și pe 
Goethe :

„Există — spune autorul lui Faust — 
o curățenie a inimii, înrudită cu iubirea. 
Din ea izvorște cea mai potrivită curtenie 
a comportării".

Și Tudor Vianu line să precizeze, să 
adincească gindul goethean și spune.;

„Curățenia, politețea, nu se reduc la 
simple forme exterioare ; rădăcinile lor 
coboară mai adine, se hrănesc din exce
lența morală a omului"

Ei, ce zici, tinere ? Parcă ne apropiem 
de o limpezire

Să recunoaștem : Goethe a pus bine 
degetul pe rană. Adevăratul preț al poli- 
teței nu poate fi găsit decît în pornirea 
ei de ia inimă și în înrudirea ei cu iubi
rea. Ori poate ți se pare că iubirea — 
chiar dacă nu e vorba decît de o înru
dire —• ar fi un cuvînt greu ? Să-i zicem 
altfel. Hai să-i zicem : respectul pentru 
ora pentru a cărui încetățenire se lucrea
ză la noi neobosit.

„Atîta lucru știu și eu !" — ai putea 
să-mi ripostezi și nu fără dreptate. Si ai 
continua să-mi spui: „Uite, vezi, asta e 
defectul vostru, al bătrinilor : să dăscă
liți pe tineri cu principii și cu generali
tăți. Practic ce facem ? asta vreau să 
știu !"

Aha, vrei să trecem la practică ? Bine. 
Atunci, ascultă :

Mai întîi și-ntîi...
Dar nu ! Era vorba să uzăm, nu să a- 

buzăm de coloanele „Scinteii tineretu
lui"... Așa că nu ne rămîne altceva decit 
să ne dăm iarăși întîlnire pe săptămîna 
viitoare. Pe care de pe acum cu nerăb
dare o aștept. Dar dumneata, tinere ?...

Ruinele cetății Cal lat is-Man

galia regiunea Dobrogea
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Ceferiștii

in întrecere
Mecanicii și fochiștii de la 

Revizia C.F.R. Comănești, re
giunea Bacău, continuă cu 
succese sporite întrecerea so
cialistă. La ultimul bilanț, la 
realizări s-au adăugat peste 
400 de tone de combustibil 
convențional economisit.

Pînă la data de 20 august, 
prin remorcarea trenurilor cu 
supratonaj pe distanța Comă- 
nești-Moinești au fost trans
portate peste plan 16 000 de 
tone de produse.

Cele mai bune rezultate 
le-au obținut mecanicii de lo
comotive Sandu Haras, Si- 
mion Craucescu, Simion Mol- 
dovan cu fochiștii lor, eviden- 
țiați în întrecerea socialistă.

CONSTANTIN SUMAN 
corespondent

In noul cămin cultural
Peste 600 de locuitori ai co

munei Valea Măcrișului, regiu
nea Ploiești, au participat la 
inaugurarea căminului cultural 
„Vasile 
pacitate 
min va 
artistice 
La inaugurare 
cursul șt formațiile căminelor 
culturale din comunele Creața, 
Leșile, Sf. Gheorghe, Ion Roată.

Alecsandri". Cu o ca
de 500 locuri noul că- 
putea găzdui formații 
din raion și regiune, 

și-au dat con-

GH. GHEORGHIU 
profesor

„Muzeul
PENTRU 

SPORTIVII 
SATULUI

de la Ți bănești

c w mulți ani în 
urmă, și anume 
prin 1956, de la 
Școala elemen
tară din comu
na Tibănești (ra
ionul Negrești, 
regiunea Iași) 
au pornit spre

toate colțurile țării nenumărate 
scrisori. Pe plicuri erau însemna
te niște adrese obișnuite scrise 
în termenii simpli și impresionați 
ai actelor oficiale: „Vă aducem 
la cunoștință că, în dorința de a 
îmbogăți laboratorul școlii cu cit 
mai mult material didactic, care 
ne este absolut necesar la clasă, 
colectivul nostru a adresat mai 
multor întreprinderi din țară ru
gămintea de a ne acorda un 
sprijin tovărășesc, trimițîndu-ne 
diverse materiale și obiecte, în 
funcție de profilul fiecărei între
prinderi.

Cu rugămintea aceasta ne a- 
dresăm și dv., sperînd că ne 
veți sprijini în acțiunea începută. 
Cu mulțumiri anticipate...“

Răspunsurile nu s-au 
mult așteptate. Șt de cele

lăsat 
mai 

multe ori, în loc de răspuns so
seau pe adresa școlii colete și 
lăzi bine ambalate care erau des
făcute cu o curiozitate înfrigu
rată. De la o întreprindere din 
Orșova au primit diferite mostre 
de roci, din Valea Jiului le-au 
sosit cărbuni de toate felurile, 
de la Constanța mai multe soiuri 
de alge și pești. Și aproape în
totdeauna mostrele erau etiche
tate cu grijă, iar pe etichete se 
aflau explicațiile necesare.

Dar colectivul nu s-a oprit 
aici. Profesorul de științe natu
rale Constantin Gheorghiu, aju
tat de cel de matematică și fi
zică, Gheorghe Vornicu, și amân
doi ajutați de perseverența tine
rească a tuturor celorlalte cadre 
— au trecut la alte preocupări: 
împăierea sau injectarea cu for-

Delta se
CONSTANȚA (de la cores

pondentul nostru)
în curînd Delta Dunării va 

cunoaște din nou freamătul 
muncii pentru recoltarea stufu
lui. Pregătirile pentru începerea 
noii campanii sînt pe sfîrșite. 
Colectivul de la Trustul de a- 
menajări și valorificare a stu
fului Tulcea a revizuit și repa
rat pînă acum mai mult de 90 
la sută din numărul recoltoare- 
lor, tractoarelor, remorcilor și 
celorlalte utilaje care vor fi 
folosite în actuala campanie. In 
vederea îndeplinirii sarcinilor

Pe urmele materialelor
publicate

s pășite mai ales în cazul cînd ma
nualul școlare se reeditează o- 
dată la 3 ani. Cu ocazia revizu
irii manualelor școlare asemenea 
deficiențe sînt eliminate pe par
curs.

Pentru anul 1965 a fost cuprin
să în planul Editurii agrosilvice 
București reeditarea a 20 titluri 
de manuale din cele apărute in 
anul 1963, printre care și manua
lele de mașini și tractoare și ti
părirea a 17 titluri noi de ma
nuale.

Privind îmbunătățirea conținu
tului științific didactic și ideolo
gic al manualelor, au fost luate 
măsuri de eliminare a deficiențe-

programele de învățămînt ale a- 
cestor școli o disciplină specială 
de „Merceologie“ repartizată pe 
2 ani de studii, care să asigure 
cunoștințele de specialitate.

Disciplina de tehnica securității 
muncii există introdusă în planu
rile de învățămînt la un număr 
de 34 ore anual la toate școlile a- 
gricole.

Mergînd pe linia ridicării ni
velului de pregătire a cadrelor 
didactice care predau în școlile 
agricole s-a luat, încă din 1964, 
măsura de a se organiza la Uzina 
de .tractoare din Brașov cursuri 
de pregătire profesională. Astfel, 
200 de

ah titlul „Cum sînt 
pregătiți autorii vii
toarelor recolte“ au 
apărut în ziarul no
stru nr. 5 019 trei 
articole intitulate: 
„Să știi meseria ca 
la carte !", „La ni
velul noilor exi

gențe“ și „Cum organizăm prac
tica", care analizau unele pro
bleme legate de îmbunătățirea 
conținutului manualelor școlare, 
pregătirea cadrelor pentru agri
cultură și organizarea instruirii lor 
practice.

Intr-o scrisoare trimisă redac
ției, Secția de învățămînt și pro
pagandă a Con
siliului Superior 
al Agriculturii 

. relatează urmă
toarele :

„In urma reor
ganizării învăță- 
mîntului agricol, 
după apariția 
H.C.M. 428/1962 
Consiliul Supe
rior al Agricultu
rii a luat o se
rie de măsuri 
menite să contri
buie la îmbună
tățirea conținu
tului învățămîn- 
tului 
gri col. 
planuri de învățămînt, 
școlare și noi manuale

■ zătoare cerințelor de instruire teo
retică și practică a viitoarelor 
cadre ce vor lucra în agricultură, 
în decurs de 3 ani (1963—1965) 
au fost elaborate și tipărite ma
nuale școlare care acoperă în pro
porție de peste sută la sută dis
ciplinele de specialitate prevăzute 
în planurile de învățămînt ale 
școlilor din rețeaua Consiliului 
Superior al Agriculturii.

Problemele analizate în articol 
au constituit și constituie o preo
cupare permanentă a Secției de 
învățămînt și propagandă.

Este adevărat că în unele ma
nuale, printre care și manualele 
de „Mașini agricole“, există în 
prezent probleme care, datorită 
ritmului rapid în care se dez- 

1 voltă tehnica agricolă, rămîn

Cum sînt pregătiți

profesional și 
Au fost

o

GH. BRIOTÄ 
învățător

Pregătiri, pentru toamnă la Fabrica de conserve din Tecuci 
Foto.-, N. STELORIAN

mol a unor animale și păsări. 
Acum în holul cel mare aflat la 
etaj te întîmpină, ca intr-un a- 
devărat muzeu, nemișcate și ino
fensive, un lup, o vulpe, o buf
niță, o veveriță, un cocostîrc, o 
cioară, ceva mai încolo scheletul 
unui cal. Pînă și ilustratele cu 
vederi din țară, adunate de la 
profesori și elevi, sîtit utilizate 
ca material didactic pentru geo
grafie...

Toată bogăția aceasta de 
biecte a laboratorului nu 
însă folosită numai pentru elevi. 
Conducerea școlii s-a gîndit că 
un asemenea laborator n-ar fi pe 
deplin fructificat dacă ar servi 
numai școlii de centru a comu
nei. Și atunci a hotărît să înfiin
țeze două comisii metodice cu 
cadrele de la clasele V—VIII 
din toate cele șapte sate ale co
munei, iar ședințele comisiilor 
să aibă loc în satul de centru. 
In felul acesta, profesorii din 
sate, mulți dintre ei suplinitori, 
iau contact cu ieftinele aparate 
sau obiecte din laborator și apoi 
le explică la rîndul lor, mai pe 
înțeles, elevilor. Dintre ultimele 
teme care au fost dezbătute în 
comisia științifică amintim : „Me
todele specifice aritmeticii“, „Fo
losirea materialului didactic în 
predarea zoologiei" sau aplicații 
practice ca: măsurarea unui co
pac și a distanțelor inaccesibile 
cu telemetrul șt goniometrul.

Dorința de continuă înnoire a 
laboratorului lor este însă și a- 
cum la fel de proaspătă ca în 
urmă cu zece ani. In prezent, ca
drele didactice vor să confecțio
neze, cu posibilitățile proprii, o 
hartă a țării din placaj, pe care 
să marcheze cu beculețe roșii 
hidrocentralele și termocentra
lele. După aceea vor executa o 
machetă a satului Țibănești, cu 
toate formele sale de relief. Deo
camdată numai a satului.

D. MATAEĂ

pregătește
sporite de plan din noua campa
nie — recoltarea a 350 000 
tone stuf, cu peste 100 000 tone 
mai mult decît în campania tre
cută — au fost amenajate pen
tru exploatare noi zone stufi- 
cole, s-au construit noi canale 
de acces, platforme pentru de
pozitarea stufului etc. Astfel, 
în zona stuficolă Sulina, lungi
mea canalelor nou construite 
însumează 20 km, iar în zona 
Dranov, prin reprofilarea cana
lelor existente se creează posi
bilitatea extinderii suprafețelor 
de exploatare a stufului cu 
circa 30 000 hectare.

F <

autorii viitoarelor
recolte“

tehnic a- 
elaborate 
programe 
eorespun-

Tinerii din satul Bizighești. 
comuna Făurei și-au construit 
prin muncă patriotică o bază 
sportivă simplă. Acum, ei au 
la dispoziție un teren de fotbal 
unul de handbal, două tere
nuri de volei, groapă de sări
turi, sectoare de aruncări și 
pistă de popice.

D. TEODORESCU 
instructor U.C.F.S.

Alți locatari au primit cheile

de-

Ior semnalate. Fiecare manual a 
fost supus unui control post-apa- 
riție. Peste 300 cadre didactice 
din învățămîntul profesional și 
tehnic agricol care predau la ca
tedră au făcut numeroase pro
puneri de îmbunătățire. Noile 
manuale reeditate pentru anul 
școlar 1965—1966 nu mai pre
zintă deficiențele de natura ce
lor semnalate în articolele res
pective. Manualele de mașini a- 
gricole și tractoare care urmează 
să apară în acest an sînt mult 
îmbunătățite în conținut și ilu
strare. în toate, școlile profesio
nale de mecanici agricoli s-au 
luat măsuri pentru editarea unor 
planșe cu noile tipuri de mașini 
agricole fabricate recent la noi în 
țară. Elevilor școlilor profesionale 
de mecanici agricoli li se vor pre
da în anul școlar 1965—1966 mai 
multe cunoștințe de agricultură 
necesare în activitatea lor prac
tică. Astfel, numărul de ore la 
obiectul agrofitotehnie a fost ma
jorat introdueîndu-se și un capi
tol special pentru culturile iri
gate. Pentru viitorii contabili a- 
gricoli s-a introdus în planul și

cadre didactice au fost 
instruite pentru 
a cunoaște ulti
mele noutăți din 
tehnică.

Asemenea 
cursuri s-au or
ganizat și cu pro
fesorii care pre
dau în școli o- 
biectele de horti- 
viticultură.

Pentru cadrele 
didactice care 
predau obiectul 
„Mașini și insta
lații agricole". 
Consiliul Supe
rior al Agri-

a prevăzut pentru a-culturii
nul 1965—1966 organizarea unui 
instructaj la Uzinele „Semănă
toarea“ și I.C.M.E.A. al cărui 
scop este informarea profesorilor 
cu probleme noi din tehnica, 
construcția și fabricarea mașinilor 
agricole.

în legătură cu articolul tov. dr. 
Gruia Dumitru de la Arad, pre
cizăm că practica elevilor din a- 
nul IV trebuie organizată în pri
mul rînd în acele unități agricole 
socialiste fruntașe, care, conform 
instrucțiunilor Consiliului Supe
rior ai Agriculturii, dispun de o 
bază materială corespunzătoare 
profilului în care se pregătesc 
elevii și numai acolo unde coo
perativele de producție dispun de 
o astfel de bază de practică se 
pot repartiza la practică și elevii 
anului IV.

în concluzie, considerăm că ar
ticolele publicate în paginile zia
rului aii scos în evidență cîteva 
probleme importante către care 
noi trebuie să ne îndreptăm și 
mai mult atenția pentru ridicarea 
nivelului de pregătire a cadrelor 
ce vor lucra în agricultură.

în locuințe. Recent, 
dat in folosință un 
16 apartamente, și 
cite 6 apartamente

noilor apartamente

di tic ila .Secvență din Ulmul „viața

Colectivul întreprinderii 4 
construcții din orașul Sf. Ghe
orghe, regiunea Brașov, a dat 
în folosință, pentru nefamiliști, 
un bloc cu 2 etaje și 120 de a- 
partamente.

Noul bloc este dotat cu mo
bilier nou, are bibliotecă în
zestrată, pentru început, cu 
peste 6 000 de volume, club 
etc.

La construcția „blocului ne- 
familiștilor“ s-au evidențiat 
echipele de zidari conduse de 
lager Vilhelm, Sznegyetö Iosif,

Balogh Ludovic și echipa 
zugravi condusă de 
Gheza.

72 de tineri muncitori s-au 
și mutat 
s-au mai 
bloc cu 
două cu 
pentru personalul tehnic al 
Gospodăriei agricole de stat 
din Prejmer.

Două filme de Dino Risi

i Marșul spre
barbarie

p
e regizorul ita
lian Dino Risi 
spectatorii noș
tri l-au cunos
cut pînă acum 
numai ca autor 
al unor comedii 
savuroase („Ve

neția, luna și
tu", „Bunica Sabella") în care 
spuma ilariantă era dominantă, 
in dauna subtextului de idei. 
Fără a părăsi domeniul său fa
vorit, comedia, Dino Risi încear
că cu „Marșul asupra Romei" să 
aducă în discuție evenimente 
tragice din istoria Italiei. Drama 
mistificării fasciste a fost trata
tă de multe ori pe ecran. Cu 
mijloacele comediei, mai puțin 
însă. De fapt, 
precizat care 
comediei 
și care 
gediei. Risi a

in
sint

este greu de 
sint 

filmul 
cele 

arătat

granitele 
lui Risi 

ale tra
că despre

demagogia fascistă, despre oa
menii de nimic care îmbrăcau 
cu frenezie cămășile negre sub 
steagurile cu cap de mort pe 
care scria cu cinism „Non mi 
frego !" (nu-mi pasă) se poale 
vorbi foarte bine și cu armele 
ironiei.

Sînt deosebit de reușite acele 
secvențe ale filmului care ara
tă începuturile mișcării fasciș
tilor în Italia, caracterul ei 
diversionist. Ridicolul îi învă
luie de pretutindeni pe dregă
torii fasciști surprinși in cam
pania electorală, în discuțiile 
de la club, in cîrciumi etc. 
Rîsul este necruțător și ucide 
rind pe tind fanfaronada pa
triotardă și demagogia. Re
marcabilă in această privință 
este urmărirea destinului țăra
nului care în momentul în
scrierii la fasciști a primit un 
program încărcat cu promi
siuni. Cit valorau aceste pro
misiuni arată faptul că la fie
care nouă acțiune a 
de fasciști porniți în 
asupra Romei țăranul 
voit să șteargă rind 
toate obiectivele promițătoare 
ale manifestului. Cînd faptul 
acesta va fi consumat, cînd 
vor înțelege că au fost mi
stificați în mod tragic, cei 
doi prieteni, țăranul Domenico 
și oiășeanut Umberto se vor le

să ne despărțim rizind,

ni se dezvăluie încă o dală 
ca un virtuos autor de co
medie satirică. El a unit în- 
tr-o manieră de maestru virtu
țile spectacolului cinematogra
fic cu virulenta pamfletului. 

Excelentă comedie, excelent 
jucat, filmul lui Dino Risi — in 
care reapare cunoscutul actor 
Vittorio Gassman secondat de 
Ugo Tognazi — nu trebuie să 
scape nimănui.

grupului 
marșul 

este pe
pe rind

păda în mod categoric de fas
cism. Gestul capătă in film va
loare de simbol. De trecut tre
buie
spune un citat devenit clasic.
Comedia lui Dino Risi pulveri
zează prin ris fascismul dar u- 
neori rîsul se transformă in 
sarcasm, iar sarcasmul în amă
răciune. Pe măsură ce bandele 
fasciste își dau pe fa(ă adevă
rata lor înfățișare (inițial ca
muflată sub promisiuni cu ca- 
racter popular) comedia se des
tramă lăsînd locul dramei. Fil
mul surprinde veridic diversele 
etape ale evoluției mișcării 
fasciste, nu ridicolele pălăvră
geli politice ale liderilor fas
ciști pe care nu-i asculta ni
meni și pe care populația îi 
huiduia, incendierea cărților și 
ziarelor progresiste, crimele, 
luarea puterii din darnicele 
mîini regale. Evocînd cu luci
ditate critică ascensiunea peri
culoasă a fascismului italian 
Ulmul are meritul de a reliefa 
cu claritate drama trăită de o 
bună parte a oamenilor cinstiți 
italieni care și-au imaginat 
fascismul ca o adunătură de 
derbedei limbuți ce Vor fi puși 
la punct de la sine. Cind acești 
spectatori pasivi s-au trezii, 
era prea tîrziu. Tragedia Italie) 
abia începea.

Cu acest Ulm, Dino Risi

Inconsecvențe
tragice

c el de-al doilea 
film al lui Risi 
ce poate fi vă
zut pe ecrane, 
..Viată dificilă" 
are toate virtu- . 
țile artistice pe 
care ie anun
țam mai sus in

legătură cu „Marșul asupra Ro
mei". Tot comedie, tot satiră. 
De data aceasta, sub lupa mă
ritoare a cineastului se află 
viciile primeloi guvernări d< 
mocrat-creștine din Italia ani
lor de după război. Filmul în
cepe cu odiseea partizanului 
Silvio Magnozzi, in viața de 
toate zilele ziarist, și se conți-

:e-

cariera gazetărească 
dificlă a acestuia in anii urmă
tori Încheierii păcii. Risi reali
zează o adevărată cronică a 
moravurilor politice italiene de 
după război Este arătată con
vingător ofensiva forțelor de 
stingă italiene, lupta maselor 
impotriva manevrelor guverne
lor reacționare, nu este omis 
nici momenlul tragic al atenta
tului comis impotriva lui To
gliatti. Atunci cînd e cazul, 
Risi introduce intr-un mod ma
gistral fragmente de jurnal 
cinematografic din epocă, spo
rind autenticitatea atmosferei 
filmului.

Portretul gazetarului de stin
gă, Silvio Magnozzi, este în cen
trul filmului. Silvio este arătat 
la început ca un pasionat al 
profesiei sale, cinstit, intransi
gent in demascarea matrapaz
lâcurilor marii finanțe. Din pri
cina atitudinii sale cinstite are 
de sulerit atît profesional, cit 
și juridic ispășind o condam
nare. Ceea ce ii sporește la 
culme suferința este insă lipsa 
de înțelegere a soției față de 
atitudinea sa principială. Ca și 
in „Marșul asupra Romei“ sce
nele de comedie clasică alter
nează cu un umor trist, adese
ori tragic. Un înalt comic reali
zează Risi in secvența primu
lui in familia aristocrată, in 
cea unde satirizează producțiile 
cinematografice evazioniste, ci-

neaștii, 
actuale 
du-se în superproducții istorice. 

Dar adevărata dramă a iui
Magnozzi vine de la inconsec
vențele sale ideologice, de la 
anarhismul său. Sfîrșitul Ulmu
lui ni-1 arată in derută. Pentru 
a-și păstra nevasta devine slu
ga aceluiași potentat pe care 
cu ani în urmă il demasca opi
niei publice. Finalul in care se 

’ încearcă o revanșă a demnită
ții este însă fragil. Lui Dino 
Risi nu i-a reușit intrutotul por
tretul ziaristului Magnozzi, pe 
care la un moment dat nu mai 
știi cum să-l califici. Renegat 
al convingerilor din tinerețe, 
dar și renunțind la avantajele 
renegării, Magnozzi devine in 
final un hibrid greu de crezut. 
E adevărat, renegarea lui Sil
vio aduce un plus de drama
tism existenței sale, dar ' dis
truge o biografie generoasă. Și 
e păcat, pentru că inițial nu se 
dădeau date pentru o asemenea 
evoluție, la care evident a 
contribuit arbitrariul scenaris
tului.

Lăsind la o parte inconsec
vențele vădite in realizarea 
personajului Silvio Magnozzi, 
filmul are o indiscutabilă va
loare artistică și de idei. Exce
lentă interpretarea lui Alberto 
Sordi și a actriței Lea Massari.

care ocolesc aspectele 
ale societății, reiugiin-

ATANASIE TOMA



VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

c omuna Dăbu
leni, una din 
cele mai mari a- 
șezări rurale din 
regiunea Oltenia, 
numără peste 
15 000 locuitori. 
Cel puțin 3 000 
sînt de vârstă

utecistă, din care mai bine de 
jumătate sînt tinere fete. Și, to
tuși, în evidența comitetului co
munal nu figurează decît circa 
800 de membri ai organizației 
U.T.C., iar tinerele nu ating ci
fra de 100.

lată o situație care a preocu
pat în ultimul timp biroul Co
mitetului raional Corabia al 
U.T.C: Ce s-a făcut practic pînă 
acum pentru ca organizațiile 
U.T.C. din cele trei cooperative 
agricole de producție existente 
în comună să-și îmbunătă
țească munca ? Mai întîi s-a 
încercat să se cunoască cau
zele care au generat și menținut 
o asemenea situație necorespun
zătoare. Concluziile au fost, oa
recum contradictorii. Pe de o 
parte băieții afirmau că fetele 
sînt de vină, că le place mai 
mult să stea acasă, că nu vin de
cît la horă și atunci stau de o 
parte sau joacă una lingă alta 
separat de băieți. Fetele, dimpo
trivă. Aducînd ca argument par
ticiparea lor masivă la muncile 
cîmpului, susțineau că băieții nu 
știu încă să se poarte cu ele, că 
în adunările generale și la alte 
întîlniri nu sînt abordate și teme 
care să le intereseze direct etc. 
în perechile de tineri căsătoriți 
au fost și bărbați care au găsit 
de cuviință că e deajuns dacă 
merg ei la adunarea generală, la

o acțiune de muncă patriotică, 
la o întîlnire cu inginerul; fe
meile trebuie să rămînă acasă, 
la treburile gospodărești.

Timp de trei zile la. Dăbuleni 
ău venit tovarășele Maria Pilea, 
instructoare a comitetului regio
nal al U.T.C. și Sabina Mano- 
lescu din comisia de propagandă 
a comitetului regional. A fost 
organizată atunci o întîlnire a 
tinerelor fete cu doctorița Leon- 
tina Filipescu, procuror 
Slăveanu 
lexandra 
perativa 
„1 Mai“.

pînă atunci ce trebuie practic, 
să facă.

Există asemenea mijloace și 
forme concrete de muncă, efica
ce, potrivite specificului acestei 
comune ?. Răspunsul la această 
întrebare l-am desprins tot de la 
oameni din Dăbuleni.

I

I
I
I
I

Elena 
și inginer agronom A- 
Ștefănescu de la coo- 
agricolă de producție 

Discuțiile pe tema

ALEXANDRU .VĂNCICA, se
cretar al comitetului U.T.C. 
din cooperativa agricolă de pro
ducție „Drumul belșugului“. 
„Cred că ar trebui să începem 
mai întîi cu noi, cei 15 membri 
ai comitetului pe cooperativă. 
Soțiile noastre sînt tinere. Dar 
aproape nici una nu participă la 
viața de organizație. Atunci unde 
este exemplul personal ?“

Aceeași situație am întîlnit-o 
și la cele două cooperative agri-

înainte, iar femeile la 10-15 pași 
în urma lor, vorbind pe șoptite. 
Nu era vorba de subaprecierea 
femeilor. Era mai degrabă un 
respect dus pînă la stoicism, 
prin tradiție, al femeii față de 
bărbat. De aici timiditatea cate 
se mai păstrează încă la uncie 
fete, precum și lipsa de înțelege
re a unor părinți. Și cu sînt ute- 
cist și cred că atenția noastră în 
această privință va trebui să aibă 
două direcții. Una, și în primul 
rînd, părinții, Să-i invităm la 
adunările noastre generale pen
tru a înțelege problemele majore 
pe care le discutăm, să-i, invităm 
la reuniunile, și programele 
stre artistice, pentru a 
cunoștință de atitudinea 
a tinerilor unii față de 
Putem pregăti la căminul

noa-
lua 

nouă 
alții, 
cul-

părerilor exprimate de tovarășul 
ing. Copcă. Cadrele didactice și 
deopotrivă căminul cultural pot 
face mult mai multe în această 
direcție decît pînă acum. Fetele 
sînt tot mai receptive la acțiu
nile cultural-educative. 
receptivitate trebuie mai 
folosită. Am organizat, nu 
mult, un simpozion cu 
„Munca și dragostea — zestrea 
familiei". Au fost în sală mult mai 
multe fete decît băieți. La reu
niuni mulți băieți și fete stau pe 
margine pentru că nu știu să 
danseze. Trebuie să-i ajutăm pe 
tineri și în această privință. îm
preună cu comitetul U.T.C., cu 
căminul cultural ne-am propus 
ca în viitor să invităm în mij
locul tinerilor oameni de artă și 
cultură din Craiova și

Această 
bine 

de 
tenu

alte orașe

U u

drepturilor și îndatoririlor femeii 
în societatea socialistă, bazate pe 
multe exemple concludente, s-au 
bucurat de aprecierea unanimă 
a participantelor. Tovarășele 
Pilea și Manolescu au dat a- 
tunci unele indicații comitetelor 
U.T.C. din cooperativele agricole 
de producție, dar... de felul: 
„este necesar să vă ocupați cu 
mai multă . atenție de antrenarea 
tinerelor fete la viața de orga
nizație ; să primiți în U.T.C. un 
număr mai mare de fete, să fo
losiți forme interesante, atractive 
de educare a lor“ etc. în urma 
unor asemenea „indicații“ comi
tetele U.T.C. din cooperativele 
agricole de producție nu știau a- 
proape cu nimic mai mult decît

cole de producție din comună. 
Deci, observația tovarășului Văn- 
cică este valabilă și pentru ei.

DANIEL COPCA, inginer a- 
gronom la cooperativa agricolă de 
producție „Timpuri noi“. „M-am 
născut și am crescut în această 
comună. Participarea încă sub po
sibilități a fetelor la activitatea 
obștească are aici rădăcini mai 
vechi, poate specifice numai a- 
cestei comune. Cu ani în urmă, 
în Dăbuleni băieții jucau la 
horă într-o parte, fetele în alta. 
La nunți, bărbații petreceau în
tr-o cameră, femeile în alta. Pînă 
și pe stradă bărbații mergeau

L a cîteva zile după ce înotătorii seniori și-au desem
nat campionii, ieri s-au întîlnit pe blocstarturi cei 
mai buni juniori.

în șase reuniuni, care se vor desfășura dimineața 
și după-amiaza la Ștrandul tineretului, vom face cu
noștința și cu noii copioni ai juniorilor.

La start, chiar din prima zi, am reîntîlnit perfor
meri republicani : Vladimir Moraru, Gica Manafu, 
care au evoluat cu succes și în disputa seniorilor.

Ceea ce se impune remarcat este faptul că alături de nume con
sacrate, ale căror cărți de vizită nu mai au nevoie de prezentare, 
evoluează autentice speranțe ale notației noastre, pentru care 
finalele campionatelor republicane de juniori sînt un prilej de con
sacrare.

De altfel, încă' din serii protagoniștii, mai cu seamă cei din 
București, Reșița, Arad și Tg. Mureș, elevi ai unor școli de notație 
cu tradiție, și-au disputat aprig întîietatea, luptă care s-a soldat cu 
performanțe de nivel republican.

Prima zi s-a arătat de 
înotători.

bun augur pentru întrecerile juniorilor

tural spectacole artistice dedi
ti nerelor fete, simpozi- 

seri distractive, dar
cate 
o'ane, 
permanent, nu numai la 8 Mar
tie. în al doilea rînd va trebui să 
ne ocupăm mai mult de băieți, 
în virtutea aceleiași „tradiții“ pe 
care multe fete au început să o 
înțeleagă în mod just, mai sînt 
băieți care se vor în continuare 
un fel de „suverani absoluți“. 
Avem în comună aproape 90 de 
cadre didactice care ar putea să 
ne ajute 
educație

mai mult în munca de 
cetățenească a tinerilor".

PASCULESCU, profe- 
cămihului 

total

TITU
sor emerit, directorul 
cultural. „Mă asociez

tinerilor 
societate, 

respectul reciproc între

care să le vorbească 
despre comportarea în 
despre 
ei etc.“

ALEXANDRA ȘTEFANESCU, 
inginer agronom la cooperativa 
agricolă de producție „1 Mai“, 
deputată în Marea Adunare Na
țională : „Aproape 80 la sută 
din oamenii care muncesc la 
cîmp sînt femei și bineînțeles 
în majoritate tinere. Stînd de 
vorbă cu ele, înțeleg că fiecare 
ar dori să meargă mai des la 
căminul cultural, la diferite ac
țiuni educative, dar de cele mai 
multe ori întîmpină rezistența 
bărbaților. Numai cu discuții o- 
cazionale nu se pot obține rezul-

täte deosebite în această proble
mă atît de delicată. Eu aș răs
punde cu plăcere la invitația or
ganizației U.T.C. (sînt utecistă 
doar și eu) de a mă întîlni îti- 
tr-un cadru organizat cu tinerele 
fete, pentru a le vorbi chiar de 
munca mea, ca inginer și depu
tat. Ce poate fi mai înălțător, 
mai convingător decît aceste rea
lități“.

ȘTEFAN DULCEA, secretar 
al comitetului de partid din coo
perativa agricolă de producție 
„Timpuri noi“. „După păre
rea mea, ajutorul acordat uteciș- 
tilor din comună de Comitetul 
raional Corabia și comitetul re
gional U.T.C. s-a oprit undeva 
la jumătatea drumului. Nu este 
suficient numai să constați că 
sînt lipsuri, mai trebuie să și a- 
juți la înlăturarea lor. Noi inten
ționăm ca în organizațiile de 
partid pe brigăzi să analizăm a- 
ceastă latură a muncii organiza
țiilor U.T.C. pentru a-i ajuta pe 
tineri să se cunoască mai bine, 
să participe mai activ la viața 
obștească din comună etc“.

Argu mentele interlocutorilor 
noștri- le socotim tot atîtea su
gestii utile atît pentru comitetul 
U.T.C. pe comună cit și pentru 
comitetul raional al U.T.C 
Le-am completa doar cu o sin
gură propunere : activiștii comi
tetului raional, cu cea -mai boga
tă experiență, să ajute mai mult 
organizațiile U.T.C. din comună, 
să consulte tinerii și mai ales să 
ajute la transpunerea în viață 
a propunerilor deosebit de in
teresante pe care le-au făcut și 
neîndoielnic că le vor mai face 
tinerii.

MIHAIL DUMITRESCU 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Oltenia

mmjt a imii ii

Scintela 
tineretului

Campionatul 
republican de rugbi

re
de 
va 
la

Foto-text : VASILE RANGA

• Etapa a 
doua a cam
pionatului 
publican 
rugbi, care 
avea loc
sfîrșitul aces
tei săptămîni, 

cuprinde jocuri 
deosebit interesante. în
Capitală, terenul
parcul Copilului, sîmbătă 
la ora 17 se va desfășura par
tida Grivița Roșie — Gloria 
București. Tot în Capitală, în
să, duminică dimineața, de 
ora 9, pe terenul Progresul 
va disputa partida dintre 
chipele Progresul București 
Rulmentul Bîrlad, iar pe sta
dionul Dinamo, de la ora 11, 
Dinamo București întîlnește pe 
Știința Timișoara. In provin
cie, etapa programează jocu
rile : Știința Cluj — Știința 
Petroșeni, C.S.M.S. Iași — 
Steaua București 
Constanța 
București.
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PE SCURT* PE SCURT
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înfrîn- 

gere, șahistul
român Victor 
Ciocîltea a obți
nut prima victo
rie în turneul de 
la Havana, cîști- 
gînd la mutarea 

34-a partida cu maestrul cuban 
Garcia. In runda a 6-a, fostul 
campion mondial Vasili Smîslov a 
pierdut la Ivkov în timp ce Hol
mov l-a învins pe Jimenez. S-au 
terminat remiză partidele: Szabo — 
O'Kelly, Bilek — Pietsch, Donner 
— Gheller, Lehmann — Robatsch. 
în clasament conduc Holmov 
(U.R.S.S.) și Ivkov (Iugoslavia) cu 
cite 4,5 puncte, urmați de Smîslov, 
Donner, Gheller 4 puncte, Fischer 
3,5 puncte și două partide între
rupte. Victor Ciocîltea se află pe 
locul 9 cu 3 puncte. în runda a 
7-a șahistul nostru joacă cu ne
grele împotriva austriacului Ro
batsch.

a Turului aviatic care a început 
la Split și se va termina la 6 sep
tembrie la München. La întrecere 
participă 118 aparate de sport și 
turism pilotate de 307 aviatori din 
Franța, Austria, Iugoslavia, S.U.A., 
R. F. Germană și alte Țări. Astăzi 
la ora 9 concurenții vor decola de 
pe aeroportul Clinceni, urmînd să 
aterizeze la Arad unde este etapă 
tehnică.

olimpice Iolanda
ca Socialistă România), iar 
de-a doua performanță mondială a 
tuturor timpurilor este deținută de 
Micheline Mason-Brown (Austra
lia) cu 1,83 m.

Balaș (Republi- 
cea

carnetele de însemnări ale aii tor ziariști sportivi 
care au mers peste hotare ?).

Și mai îmbucurător este că autorul cărții, deși nu-i 
un ziarist de specialitate, cu toate pretențiile ce 
decurg de aici, a scris un volum antrenant. Spe
cificăm că ceea ce ne interesează acum aici discu- 
tînd cartea Fotbal la poalele Cordilierilor este re
porterul Teașcă și nu antrenorul Teașcă. Dacă în 
calitate de antrenor Teașcă se bucură de o reputa
ție controversată, controversele nu-și mai au loc 
cînd este vorba de ziaristul Teașcă. Cartea sa des
pre campionatul mondial e scrisă cu vervă și e la 
înălțimea evenimentului, 
să ne dea simple 
să lipsească),

C. TEASCA
„Fotbal la poalele 

Cordilierilor"

eși avem mulți cronicari sportivi 
,,de specialitate", cum le place 
să se denumească, nu avem aproa
pe de loc reporteri sportivi. „Spe
cialistul" se mulțumește să Iacă o 
lelatare seacă a desfășurării unei 
partide, menționînd minutele rată
rilor și ale marcărilor și cam atît. 
E evident o treabă pe care ar

face-o cu mai mult succes mașinile de calculat sta
tistice. Cum n-o fac ele cronicile rămîn atît de 
monotone Incit rarele apariții ale lui Ion Chirilă 
la această rubrică sînt o mică sărbătoare, cînd nu 
se molipsește și el de la confrații de pagină. Iată 
de ce tabletele despre fotbal ale unor scriitori au 
cîștigat rapid interesul specta
torilor de sport. Or, desfășu
rarea unei întreceri, a unui 
campionat, cer reporterului o 
cu totul altă ținută. Este o ce
rință căreia ziaristica noastră 
sportivă i-a rămas mereu da
toare, deși prilejuri sau pre
texte de a-și achita datoria 
nu i-au lipsit. Amintim doar ul
timul dar și dramaticul campionat masculin 
de handbal > din Cehoslovacia, unde am depla
sat o întreagă garnitură de ziariști și antre
nori dar de la care n-avem încă cartea de reporta 
je mult așteptată asupra acestei întreceri, uncie na-, 
ționala României a făcut una din marile perfor
manțe ale istoriei sportului de pretutindeni și din- 
totdeauna. Simulacrul de istorie a handbalului ro
mânesc oferit de ^Editura U.C.F.S. nu poate ține 
locul cărții de prestigiu pe care o așteptăm.

Cu atît mai mult e îmbucurător că un antrenor 
român, spectator al unei mari competiții sportive, 
întors acasă și-a deschis carnetul de însemnări și 
ne-a oferit o carte de reportaje despre Campiona
tul mondial de fotbal din Chile. (Cu ce-or fi pline

I
I

Teașcă nu se mulțumește 
cronici de meci (care nu puteau 
încearcă să reproducă atmosfera 

acelui campionat cu speranțele 
sale, cu disputele sale din cu
lise, c.u cele din tribune, din 
ziare, cu amărăciunea înfrînge- 
rilor, cu gesturi ale spectatori
lor, jucătorilor, antrenorilor. 
Teașcă face incursiuni în bio
grafia vedetelor de fotbal, în 
istoria unei echipe, a unui 
club, recapitulează, cînd e ne

voie, dovedindu-se un comentator avizat. El știe să 
folosească anecdotica acelui campionat pentru a face 
ușor pasabile discuțiile tehnice. A se vedea pentru 
asta capitolul: Ce n-a înțeles sau a înțeles prea 
tîrziu Sepp Herberger, Fănuș Neagu anunța într-una 
din cronichetele sale- calitățile cărții. Eugen Barba 
le eoni ir mă elogios în prefața ei. Două nume certi- 
ficînd un reportaj sportiv a cărui calitate depășește 
neutrul stadiu al statisticii de goluri, șuturi și ra
tări. De altfel, C. Teașcă nu e la prima sa carte -i 
despre fotbal și, sperăm, că nici la ultima.

ci

I
I
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• Participanții la Turul aviatic 
al Europei au sosit joi dimineață 
pe aeroportul Clinceni de lingă 
București venind de la Varna. A- 
ceasta a fost cea de-a treia etapă

le Steaua — C.S.M.S. Iași (ora 
14,45) și Dinamo București — Ra
pid (ora 16,30). Jocurile din țară : 
Siderurgistul Galați — Steagul 
Roșu Brașov , Petrolul Ploiești — 
Crișul Oradea ; Știința Craiova — 
Farul Constanța ; U.T. Arad — 
Știința Timișoara ; Dinamo 
— Știința Cluj.

V. JURASCU

URMĂRI DIN PAQ. I „Controlori de calitate
Foto : AGERPRES

■

• Cu prilejul unui concurs de 
atletism, desfășurat la Pekin, stu
denta din Șanhai, Suan Siao-mei a 
realizat la săritura în înălțime 
1,81 m, a treia performantă mon
dială a tuturor timpurilor. Ea a 
corectat cu 1 cm vechiul record 
al R.P. Chineze, care era de 1,80 
și aparținea lui Wu Fu-san si 
Cen Fen-iun. De remarcat că Wu 
Fu-san este o altă speranță a atle
tismului din R.P. Chineză. Ea 
realizat această performantă 
16 mai în acest an. în ceea 
privește noua recordmană a 
Chineze, Suan Siao-mei, ea a ; 
tat o mare constantă în actualul 
sezon, sărind cu regularitate 1,78 
și 1,77 m.

Recordul mondial al probei, este 
de 1,91 ni și aparține campioanei

• Campionatul 
categoriei A de 
fotbal programea
ză duminică me
ciurile etapei a 
4-a. In Capitală, 
pe stadionul ,,23 
August", vor a- 
vea Ioc întîlniri-

• Stadionul Dinamo va 
sîmbătă după-amiază două 
contînd pentru campionatul 
B de fotbal : Dinamo Victoria 
Metalul București (ora 14,30) 
Progresul București — Știința 
București (ora 16,30).

La noua iabrică de încălțăminte „Progresul" din Capitală

Foto : AGERPRES

INFORMAȚIIo*

In sala Dalles din Capitală a 
avut loc joi la amiază, sub aus
piciile Institutului român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, 
vernisajul expoziției de fotografii 
„20 de ani de luptă și de con
strucție a Republicii Democrate 
Vietnam“, organizată cu prilejul 
celei de-a XX-a aniversări a pro
clamării R. D. Vietnam.

Au luat parte Ion Pas, pre
ședintele I.R.R.C.S., Alexandru 
Bălăci, vicepreședinte al Comite
tului de Stat pentru Cultură și 
Artă, reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, oameni de 
cultură, un numeros public.

Au fost de față Hoang Tu, am
basadorul R. D 1 Atnam la Bucu
rești, membri ai ambasadei și alți 
membri ai corpului diplomatic.

Cu prilejul deschiderii expozi
ției au vorbit Octav Livezeanu, 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., și 
ambasadorul Hoang Tu.

Expoziția cuprinde peste 200 
de fotografii înfăți.șînd, în ima
gini sugestive, aspecte din viața 
și activitatea poporului vietna
mez, din lupta sa pentru elibe
rare, independență și reunifica-

rea patriei, precum si aspecte din 
lupta împotriva războiului de a- 
gresiune desfășurat de S.U.A. în 
Vietnam.

★

Toi seara, cu prilejul celei de-a 
XX-a aniversări a proclamării 
Republicii Democrate Vietnam, 
Iloang Tu, ambasadorul R. D. 
Vietnam în Republica Socialistă 
România, a rostit o cuvîntare la 
posturile noastre de radio și te
leviziune.

★

Miercuri seara a părăsit Capi
tala, plecînd în R.S.F. Jugosla
via un gri p teatral al studenților 
din București, care va participa 
între 4—11 septembrie a.c. la 
cel de al V-lea Festival interna
tional al grupurilor studențești 
de dramă, organizat la Zagreb 
de Uniunea Studenților Iugo
slavi.

★

Colectivul de balet al Teatru
lui de Operă și Balet din Bucu
rești s-a înapoiat joi la amiază în 
Capitală după turneul întreprins 
în U.R.S.S.

(Agerpres)

O nouă gură de mină 
dată în exploatare

în bazinul carboni
fer Schitu Golești din 
regiunea Argeș1, a. fost 
dată în exploatare o 
nouă gură de mină la 
Slănic. La acest o- 
biectiv s-a folosit pe 
întreaga lungime atît 
la lucrările de deschi
dere cît și la cele de 
pregătire zidăria con
tinuă din prefabricate

de beton și susținerea 
metalică cu inele de 
oțel, economism du-șe 
astfel o însemnată 
cantitate de lemn de 
mină. în scopul redu
cerii efortului fizic al 
minerilor, creșterii 
productivității muncii 
și reducerii prețului 
de cost, transportul 
din abataje la căile

de colectare se face 
cu ajutorul benzilor și 
locomotivelor Diesel. 
Pînă la sfîrșitul lunii 
septembrie, tot aici va 
fi dat în exploatare si 
un modern bloc de 
extracție, care va rea
liza o producție zil
nică de peste 300 tone 
cărbune.

(Agerpres)

Mașini noi
Săptămina aceasta, gospodă

riile agricole de stat din regi
unile București, Banat și Plo
iești au primit 120 de combine 
de recoltat porumb, livrate de 
Uzinele „Semănătoarea“ din 
Capitală. în aceste zile de in
tense pregătiri pentru buna 
desfășurare a lucrărilor agri
cole de toamnă, și celelalte u- 
zine constructoare trimit noi 
tractoare și mașini unităților 
agricole socialiste.

pe ogoare
Gospodăriile agricole de stat 

și stațiunile de mașini și trac
toare au primit anul acesta 
7 350 de tractoare, aproape 
1 400 de semănători, 10 000 
grape cu disc și stelate, 430 
de mașini de împrăștiat îngră
șăminte chimice, aproape 1 500 
de combine și 750 depănușă- 
toare pentru recoltarea porum
bului, precum și numeroase 
alte mașini și utilaje agricole. 

(Agerpres)

Cinematografe

Cîtu-i Maramurăsu1 
ii mindru ca auru' 

furier îndrăzneț și lipsit de 
scrupule se putea îmbogăți pes
te noapte, exploatîndu-i la sînge 
pe mineri“.

Și depășind întunecata orîndu- 
ire, am ajuns pînă în zilele noas
tre, cînd prima grijă a fost, pre
cum se știe, aceea de a se con
strui în mine puțuri speciale de 
aerisire, de a se instala ventila
toare de mare capacitate, de a 
se ridica uzine moderne care asi
gură prepararea minereului, de a 
se înființa noi exploatări mini
ere, de a se redeschide mine a- 
bandonate de foștii asupritori și 
de a se crea, în general „băieți
lor“, condiții de muncă și de 
viață la care nici nu se putea 
visa în trecut.

Pe „marea" Firizei 
și pe vîrful muntelui 

vulcanic Gutăi
Și astfel, cunoscînd trecutul și 

colindînd drumurile prezentului, 
am ajuns să înțelegem așa cum 
se cuvine zicala pe care o auzi
sem încă din primul ceas al so
sirii noastre pe aceste meleaguri.

împreună cu călăuzele noas
tre, cel mai adesea mineri din 
Săsar, din Cavnic, Baia Borșa, 
Nistru, muncitori forestieri, sim
pli țărani ori păstori cooperatori 
sau membri ai organizațiilor

U.T.C., cum ar fi aceea din 
Negrești, am izbutit să trăim și să 
pătrundem prefacerile mari eco
nomice și culturale prin care a 
înflorit noul Maramureș.

Alături de ei ne-am legănat 
pe „vasul-amiral“ Firiza, al flotei 
de pe „marea băimăreană“, de 
la poalele Ignișului, străjuită de 
un baraj care a însumat peste 
60 000 metri cubi de beton și 
care nu este decît un element 
din sistemul hidrotehnic de pe 
rîul Firiza, menit să pună în miș
care două hidrocentrale, să asi
gure apa potabilă și industrială, 
să irige peste o mie de hectare 
de terenuri agricole.

Am privit cu toții de pe înăl
țimea celor 1400 m ai vîrfului 
Gutăi, jur împrejur, bogatul ținut 
al Maramureșului, cu pădurile 
sale dese și fremătătoare, cu li
vezile de meri Ionatan și cele 
de castani comestibili, cu apele 
sale cristaline (aproape în toate 
satele fiind și un izvor al Pintii), 
cu cîmpiile mănoase, pline de 
roadele belșugului cooperatist.

Am admirat porțile sculptate 
în minunate motive florale, bise
ricile de lemn maramureșene, cu 
vîrfurile ascuțite străpungînd 
albăstrimea cerului, casele, por
tul pitoresc din Oaș, cîntecele și 
dansurile din Negrești, măiestria 
celor cinci sute de membri ai 
ansamblurilor artistice din Baia 
Mare, activitatea celebrei școli de 
pictură din același oraș și sculp
turile fără de pereche ale artis
tului poporului Vida Glieza, a

cărui artă, ca și aceea a olteanu
lui de renume internațional, 
Constantin Brâncuși, izvorăște 
direct din iscusința și din tradi
țiile populare.

Excursia Școlii medii nr. 15 
din București a fost încununată 
printr-un concurs „Cine știe, cîști- 
gă“, organizat „din mers“, la ce
rerea elevilor. Concursul a reușit 
să fie într-adevăr o sinteză a celor 
observate și îndrăgite mult de 
elevi, în Maramureș.

La înapoierea în București, ele
vul Stanciu Paul, cîștigătorul 
fruntaș al concursului „Cine știe, 
cîștigă“, a coborît primul din tren, 
și-a salutat familia, care-1 aștepta 
pe peron, cu exclamația ! Cîtu-i 
Maramurășu* îi mîndru ca auru’... 
exprimînd prin aceasta tot ceea 
ce simțea întregul colectiv de 
elevi și profesori după o aseme
nea atît de grăitoare excursie.

Nici vara sanie, 
nici iarna car?

raional), sectorul zootehnic ar 
trebui să fie aici mult mai dez
voltat ca la Mîndra. Țăranii coo
peratori din Colbar își laudă, 
ce-i drept, nutrețurile. Cu toate 
acestea, efectivele de animale 
proprietate obștească numără 
aici abia 400 de bovine (din care 
106 vaci cu lapte), 1 871 de ovine 
și 112 porcine. Pînă în anul trecut 
existau doar două grajduri cu o 
capacitate de 100 capete fiecare. 
Animalele care nu încăpeau în

ele erau adăpostite în sat. în 
1964 țăranii cooperatori din Col
bar și-au planificat să mai con
struiască încă un grajd și o ma
ternitate pentru scroafe. Amînînd 
însă de la o zi la alta procura
rea materialelor (a trecut și vara, 
a trecut și iarna), grajdul a putut 
fi gata abia în 1965, în luna 
mai, iar construcția maternității 
abia acum se află la acoperiș. 
S-a prevăzut ca în acest an să 
se mai construiască un grajd.. 
Dar meșterii nu și-au făcut a- 
pariția pe micul șantier local ce 
trebuia șă se deschidă aici. Pu
tea organizația U.T.C. să contri
buie la impulsionarea începerii 
lucrărilor ? Tovarășul Gheorghe 
Clonț, secretarul comitetului 
U.T.C., susține că tinerii nu se 
pricep Ia construcții. Să admi
tem. Dar pentru aducerea nisi
pului, balastului și pietrei din 
rîu e nevoie de o specialitate ? 
Apoi, dată fiind nevoia de oa
meni cunoscători nu numai în 
meseria de constructori, dar și în 
aceea de îngrijitor de animale 
(sector în care, deocamdată, sînt 
angajați oameni din afara coo
perativei agricole de producție), 
comitetul organizației U.T.C. nu 
s-a simțit dator să organizeze 
discutarea în cadrul unei adunări 
generale și apoi să propună mă
suri pentru pregătirea unor tineri 
care să îmbrățișezi meseria de 
constructor sau pe aceea de în
grijitor de animale ? lată și alte 
probleme care ar putea fi înscri
se pe ordinea de zi a adunărilor

generale : sprijin la construirea 
noului grajd — care abia se află 
Ia săpătura fundației — captarea 
izvoarelor de pe dealurile apro
piate. Aceste două obiective sînt 
în discuția consiliului de condu
cere al cooperativei de mai mul
tă vreme, dar, conform obiceiu
lui, începerea practică a lucrări
lor se tărăgănează. Există chiar 
și proiectele de execuție ale a- 
cestora. Dar materialele n-au 
fost încă procurate (va trece iar o 
vară și o iarnă ?) Cine ar tre
bui să vină să toarne fundația 
grajdului, să pornească săpături
le pentru bazin și pentru cana
lele de apă ? Este o întrebare la 
care cei 120 de tineri, membri 
ai organizației U.T.C., sînt che
mați să răspundă prin acțiuni 
similare cu cele ale organizației 
U.T.C. din unitatea vecină.

Calitatea începe 
de ia proiectare

Conducerea uzinei a luat 
măsuri de formarea în uzină, 
prin utilizarea cadrelor cu pre
gătire superioară, la valoarea 
lor reală, a unor valoroase co
lective de proiectanți. Scurta
rea drumului unui produs, de 
la proiectare la lansarea în 
fabricație, este o condiție im
portantă a menținerii în ace
lași pas cu progresul tehnic. 
O bună parte a .celor 34 mă
suri tehnico - organizatorice

stabilite drept bază de plecare 
pentru realizarea planului pe 
anul viitor se referă la îm
bunătățiri care se vor aduce 
procesului de producție. Scu- 
leria va fi mărită considerabil, 
atelierul de piese pulberi sin- 
terizate va fi înzestrate cu pre
se cu dublu efect, ceea ce va 
duce la creșterea considerabilă 
a capacității atelierului. In tri
mestrul IV va fi prezentă și va 
intra în funcțiune la turnăto
rie instalația de preparat ni
sip pentru turnătorie.

Această măsură, alături de 
altele — spunea inginerul Ște
fan Cristu, șeful secției turnă
torie — ne va crea posibilita
tea să asigurăm un decalaj de 
2—4 luni între turnătorie și 
prelucrări.

Deoarece în anul 1966 inter
vine o diversificare și mai 
mare a producției se va trece 
la specializarea muncitorilor 
pe grupuri de mașini, la in
tensificarea ridicării calificării. 
Aici, organizația U.T.C. va a- 
vea un rol și mai mare. în 
uzină muncesc numeroși tineri 
pentru a căror creștere profe
sională trebuie făcut mai 
mult. Organizația U.T.C. poate 
contribui din plin la îndeplini
rea obiectivelor de ridicare a 
calificării privite în perspecti
vă, în strînsă legătură cu pro
gresul tehnic.

SAMBA: Patria (orele 9 — 11,30
— 14 — 16,30 — 19 — 21,30); 
București (orele 9 —■ 11,30 — 14
— 16,30 — 19 — 21,15); Excelsior 
(orele 9 — 11,30 — 14 — 16,30 — 
19 — 21,30); Stadionul Dinamo, 
ora 20; Expoziția Piața Scînteii, 
ora 20. PROCESUL PROFESORU
LUI WEIR: Republica (orele 9,30
— 12,15 — 15,30 — 18,15 — 21); 
Victoria (orele 9,45 — 12,30 —
15.15 — 18 — 20,45); Grivita (o- 
rele 9,30 — 12 — 15 — 18 — 21): 
Doina-grădină (ora 20). VIAȚĂ 
DIFICILĂ: Luceafărul (orele 9 —
11.15 — 13,30 — 15,45 — 18,15 —
20,30); Festival (orele 8,45 —
11.15 — 13,45 — 16,15 — 18,45 — 
21,15); Melodia (orele 9,30 — 12,15
— 15 — 17,45 — 20,30); Progresul- 
grădină (ora 19,45); Festival-grădi- 
nă (ora 20). BANDA: Carpati (ore
le 10 — 12 — 14 — 16 — 18,15
— 20,30); Capitol (orele 9,30 - 
11,45 — 14 — 16,30 — 18,45 — 21): 
Florească (orele 11 — 13,30 — 16
— 18,15 — 20,30); Capitol-grădină 
(ora 20). CUM SE REUȘEȘTE IN 
DRAGOSTE : Central (orele 9,45
— 12 — 14,15 — 16,30 — 18,45 — 
21); Cultural (orele 16 — 18,15 —
20.30) ; VINE PRIMĂVARA: Lumi
na (orele 10 — 12,15 — 16 —
18.15 — 20,30). CASA RICORDI: 
Union (orele 14,45 — 17,30 —
20.30) . PROGRAM PENTRU COPII
(ora 10) și NEVASTA nr. 13: Doina 
(orele 11,15 — 13,30 — 16 —
18.30 — 21). SĂLBATICII PE PE 
R1UL MORȚII — UNDE NU-I CAP
— GRAVURI REVOLUȚIONARE
— SPRE CER: Timpuri Noi (orele 
10—21 în continuare). ROMULUS 
ȘI REMUS: Giulești (orele 15,30 — 
18 — 20,30); Bucegi (orele 10 —
12.30 — 16 — 18,30 — 21); Bucegi- 
grădină (ora 20); APORT, MUH- 
TAR I: Feroviar (orele 9,45 — 
11,45 — 13,45 — 16 — 18,15 —
20.30) ; Flamura (orele 10 — 12 — 
16 — 18 — 20). LALEAUA NEA
GRA: înfrățirea între popoare (o- 
rele 10 — 12,30 — 15,30 — 18 —
20.30) . CRONICA UNUI BUFON: 
Dacia (orele 9 — 13 In continuare, 
15 — 17 — 19 — 21). EVADATUL: 
Buzești (orele 15,30 — 17,45); Mo
șilor (orele 15,30 — 18). UN LU
CRU FĂCUT LA TIMP: Crînqasi 
(orele 16 — 18,15 — 20,30), PEN

SIUNEA BOULANKA: Unirea (o- 
rele 16 — 18,15); Unirea-grădină 
(ora 20). UN „ȘOARECE" PRINTRE 
BĂRBAȚI: Tornis (orele 9,15 —
11,30 — 13,45 — 16 — 18,15 -
20,30); Tomis-qrădină (ora 19,30). 
FEMEIA NECUNOSCUTA: Flacăra 
(orele 9,30 — 12,15 — 15,15 — 18
— 20,45); Vitan-grădină (ora 19,451.
JUNGLA TRAGICĂ: Vitan (orele 
16 — 18 — 20). UNORA LE PLACE 
JAZZUL: Miorița (orele 8,45 —
11,15 — 13,45 — 16,15 — 18,45 — 
21,15); Moșilor-grădină (ora 20). 
FIUL CĂPITANULUI BLOOD: Mun
ca (orele 10,30 - 14 — 16 — 18,15
— 20,30). IANOȘIK: Popular (ore
le 15 — 19,30). CĂPITANUL DIN 
TE.NKES: Arta (orele 15 — 18,45); 
Arta-grădină (orele 19,30); Drumul 
Sării (orele 15,30 — 19). DAȚI-MI

CONDICA DE RECLAMAȚI!: Cos
mos (orele 16 — 18 — 20); Pro
gresul (orele 15,30 — 18 — 20,30). 
DECORAȚII PENTRU „COPIII MI
NUNE": Viitorul (orele 16 — 18.15
— 20,30). AMERICA. AMERICA: 
Colentina (orele 15,30 — 19), Co- 
lentina-grădină (ora 19,30). PRELU- 
DIO 11: Volga (orele 9,45 — 12 —
14.15 — 16,30 — 18,45 — 21). 
WINNETOU: Rahova (orele 15,30
— 18); Rahova-grădină (ora 20). 
MARȘUL ASUPRA ROMEI: Mo
dern (orele 9,30 — 11,45 — 14 —
16.15 — 18,45 — 21); Arenele Li
bertății (ora 20). RÂBY MĂTYÂS: 
Lira (orele 15,30 — 17,30 — 19,30). 
JOE LIMONADĂ: Ferentari (ore
le 15,30 — 18 — 20,30). ClNTÎND 
DESPRE ARIZONA: Cotroceni (o- 
rele 16 — 18,45 — 20,30). ZIDUL 
ÎNALT: Pacea (orele 16 — 18 — 
20). LOGODNICELE VĂDUVE: 
Buzești-grădină (ora 20). ClNTÎND 
IN PLOAIE: Lira-grădină (ora 
20,15). BUFONUL REGELUI: Pro- 
gresul-parc (ora 20).



VEȘTI DIN UNIUNEA SOVIETICA

Rezultate ale explorărilor efectuate Metroul
din Tbilisi

Situația politică

La Atena a avut loc joi 
de-a doua ședință a Consiliului 
de Coroană.

In lipsa unor amănunte mai 
precise, observatorii politici din 
Atena își exprimă îndoieli privind 
faptul dacă acest Consiliu va 
putea lua hotărîri sau măsuri 
noi. Liderii partidelor au fost 
chemați să-și expună părerile în 
legătură cu modalitatea regle
mentării crizei guvernamentale, 
dar întrucît s-a constatat că po
zițiile părților diferă foarte mult, 
regele va fi acela care va decidă 
asupra noului pas. Se anunță că, 
în ședința de miercuri liderul par
tidului Uniunea de centru, Pa- 
pandreu, a fost de acord cu a- 
mînarea alegerilor pe o perioadă 
de trei pînă la patru luni, dar a 
respins ideea de amînare a lor 
sine die. In favoarea acestui mod 
de ieșire din criză s-a pronunțat 
și fostul premier, Gonatos, restul 
Consiliului susținînd, însă, părerile 
regelui, care a exclus alegerile pe 
motivul că sînt neindicate pen
tru perioadele, de încordare. Pa- 
pandreu a subliniat, însă, că prin 
amînarea alegerilor se va ajunge 
cu siguranță într-o fază de încor
dare și mai avansată și nicide
cum la calmarea situației. Lide
rul partidului de dreapta, E.R.E. 
Canelopoulos, a declarat că par
tidul său renunță la dreptul de 
a revendica mandatul de formare 
a noului guvern și a lăsat să se 
înțeleagă faptul că va sprijini 
orice guvern care își propune a- 
mînarea cit mai mult posibil a 
consultării poporului prin ale
geri.

întreaga presă ateniană a pu
blicat joi declarația prințului Pe- 
tros, vărul regelui Constantin, în 
care se subliniază că „ceea ce 
se întîmplă în prezent în Grecia 
constituie o îndepărtare de la 
Constituție și tradiția parlamen
tară“. Subliniind că, după pă
rerea lui, „este neapărat necesar 
să se revină la funcționarea nor
mală a vieții parlamentare“, el 
a amintit cuvintele regelui Gheor- 
ghe I, potrivit cărora „în cazul 
unei ciocniri, regele trebuie să 
fie acela care să cedeze și nu 
națiunea“.

Intre timp, în culisele politice 
continuă eforturile pentru forma
rea unui nou guvern în frunte 
cu Stefanopoulos, fost vicepre- 
mier în guvernul Papandreu. Pa
ralel, se întreprind acțiuni pen
tru a se provoca o nouă sciziune 
în partidul Uniunea de centra, 
în scopul de a se asigura înves
titura unui asemenea guvern. 
Ziarele de centru își exprimă, 
însă, încrederea că, în condițiile 
actuale, o nouă. sciziune apare 
imposibilă și că cei 134 de de- 
putați de centru, rămași consec
venți liniei politice a liderului 
lor, sprijiniți de toți deputății 
E.D.A., care împreună formea
ză majoritatea în parlament, vor 
bara calea instaurării la putere a 
unui guvern de centru-dreapta.

lu privire la alegerea președintelui

din Grecia

istorice

Congresul
internațional

de stiinfe-> ->

După opoziția la realegerea 
lui Alex Quaison-Sackey (Ghana), 
în funcția de 
toarei sesiuni 
rale a O.N.U.
verse grupuri ale țărilor membre 
ale O. N. U. inclusiv grupul 
țărilor africane, consultările în 
vederea desemnării unui nou 
candidat la acest post continuă. 
Grupul țărilor vest-europene care 
țin reuniuni periodice sub copre- 
ședinția reprezentanților 
și Marii Britanii a ales 
un subcomitet care să 
și alte grupuri de țări

președinte al vii- 
a Adunării Gene- 
manifestată de di-

Franței 
miercuri 
consulte 
membre

ale O.N.U. Agenția France 
Presse menționează că. potrivit 
sistemului tradițional de rotație 
geografică, postul de președinte 
al viitoarei sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U., care se va 
deschide la 21 septembrie, ar re
veni unui reprezentant din par
tea țărilor vest-europene. Pînă 
în prezent nici un candidat ofi
cial n-a fost propus în cursul 
acestor consultări, dar numele 
lui Ralph Enckell, fostul repre
zentant al Finlandei la O.N.U., 
în prezent ambasador al acestei 
țări la Stockholm, este mențio
nat mai frecvent.

La cel de-al XII-lea Congres 
internațional de științe istorice, 
care se desfășoară în capitala 
Austriei, s-au dezbătut marți 
cîteva din cele mai importante 
rapoarte. Pe marginea raportu
lui „Geneza popoarelor și state
lor din Europa centrală în Evul 
Mediu“, prezentat de istoricul 
cehoslovac F. Graus, au luat 
cuvîntul în calitate de corefe- 
renți academicienii C. Daicovi- 
ciu și A. Oțetea, care au vorbit 
despre nașterea și dezvoltarea 
poporului român și a statelor 
feudale românești.

La raportul „Proiecte și con
cepții de istorie universală în 
secolul XX“ profesorul Mihail 
Berza a expus concepția istori
cului Nicolae Iorga, iar profe
sorii Ștefan Pascu și Carol Goll- 
ner au făcut intervenții pe mar
ginea raportului „Toleranța 
ereziile în epoca modernă“.

In cadrul discuției la tema 
„Decolonizare“, în legătură cu 
raportul „Schimbări politice și 
economice în țările Asiei și Afri
cii în secolul XX“, întocmit de 
istoricii sovietici A. Guber și A. 
Miller, din partea delegației ro
mâne a vorbit prof. Miron Con- 
stantinescu.

In cadrul congresului, la Aso
ciația internațională de istoric 
economică a luat cuvîntul Ștefan 
Ștefănescu.

și

/n ultimul număr al revistei 
„Buletinul Academiei de 
Științe a U.R.S.S.“ sînt ex

puse unele rezultate ale exploră
rii spațiului cosmic cu ajutorul 
sateliților „Cosmos“ și „Elektron“.

Una din principalele sarcini im
puse sateliților „Cosmos“ a con
stituit-o controlul spațiului cosmic, 
din punctul de vedere al perico
lului pe care radiațiile îl impli
că pentru zborurile omului. Prin
tre altele, cu ajutorul satelitului 
„Cosmos-17", s-au cules date 
importante cu privire la radiația 
la. altitudini de ordinul a 600— 
800 km. Pe baza măsurătorilor 
efectuate a fost studiat în amă
nunțime traseul zborurilor navelor 
cosmice la altitudini de 1S0—350 
km și a fost întocmită o hartă de 
radiații pentru aceste altitudini. 
„Cosmos-41“ a furnizat informa
ții asupra, particulelor încărcate 
din magnetosfera terestră pînă la 
altitudini de ordinul a 40 000 
km. Cu ajutorul lui „Cosmos-45“ 
au fost cercetate radiațiile infra- 
roșie și ultravioletă emise de Pă
mînt, ceea ce este important pen
tru punerea la punct a sisteme
lor de orientare. La bordul sate
liților „CosmOs-26“ și „Cosmos- 
49" s-a efectuat un vast program 
în domeniul cartării magnetice 
mondiale, iar cu ajutorul lui 
„Cosmos-51“ s-a studiat luminis- 
cența bolții cerești în domeniile 
ultraviolete și vizibile ale spectru
lui. Ca. rezultat al prelucrării evo
luției orbitelor sateliților pe sea
ma frînării aerodinamice s-au ob
ținut date privitoare la repartiția 
densității atmosferei la altitudini 
cuprinse între 180 și 320 km, ceea 
ce prezintă importanță din punc
tul de vedere al securității de 
zbor a omului.

Sateliții „Elektron“ au permis 
să se măsoare componența nu
cleară a radiației cosmice prima
re și să se urmărească variațiile 
diferitelor grupuri de nuclee 
funcție de activitatea solarii.

ajutorul acestor sateliți a fost mă
surată, de asemenea, compoziția 
chimică a ionosferei exterioare pi
uă la altitudini de ordinul a 3 000 
km. S-au înregistrat ioni de hi
drogen, heliu, azot și oxigen. La 
bordul sateliților „Elektron-2" și 
„Elektron-4“ era instalată o apa
ratură de radiorecepție destinată 
măsurării radiației de unde radio 
pe cîteva frecvențe stabilite ale 
gamei de unde medii.

Cercetările științifice, efectuate 
cu ajutorul sateliților „Cosmos“ 
și „Elektron“, au permis să se 
scoată la iveală o strînsă inter
dependență între fenomene geo
fizice, cum sînt furtunile magne
tice, aurorele polare și centura de 
radiații a Pămîntului. După cit se 
pare, principalul proces dinamic, 
care determină tot acest complex 
de fenomene geofizice, îl consti
tuie interacțiunea fluxurilor cor- 
pusculare solare cu timpul geo
magnetic.

Anul acesta, la Tbilisi va fi 
dat în exploatare primul sec
tor al metroului. Se apropie 
de sfîrșit lucrările de con
strucție, s-au săpat tuneluri 
de linie curentă și de stație, 
se montează calea și șinele de 
contact, se execută lucrări de 
hidroizolare.

Metroul din Tbilisi s 
caracteriza prin forme 
tectonice moderne cu 
cumpănirea elementelor 
ționale.

Pentru prima oară 
tica construcțiilor 
trouri, terenurile 
sînt dislocate cu un 
scut mecanizat, care permite 
să se construiască tuneluri cu 
căptușeală fără sudură din 
beton presat monolit. Au fost 
biruite greutățile determinate 
de faptul că linia de metro 
străbate de două ori rîul de 
munte Kura.

se va
! arhi- 

pre- 
na-

prac- 
me-
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Dezmințîrea unei,.. dezmințiri

Un vecin incomod pentru Pretoria
Potrivit angajamentului asu

mat de guvernul englez 
prin acordul de la Londra 

din 1964, Basutolandul urma să 
devină independent în mai 1966. 
Dar, după cît se pare, în calea 
unei asemenea evoluții au inter
venit în ultima vreme „unele ob
stacole". Această calificare a si
tuației aparține primului mini
stru al coloniei, Leabua Jonat
han, sosit la Londra pentru a 
participa la lucrările comisiei pre
liminare care discută problema 
acordării independenței Basuto
landului. Din partea britanică la 
aceste convorbiri ia parte Arthur 
Bottomley, ministru pentru rela
țiile cu Commonwealthul. Deși 
lipsește de la masa tratativelor, 
cel de al treilea partener — Re
publica Sud Africană — va avea 
un cuvînt greu de spus în acea-
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L a început colonelul Azurdia Peralta visa, probabil, 
numai în timpul somnului. Banal. După ce a ajuns 
însă ministru de război în guvernul fostului dictator 
al Guatemalei, Fuentes, Peralta s-a deprins să viseze 
în permanență, ziua și noaptea. Cu timpul, visurile 
sale au început să plutească în jurul unui ax central: 
puterea. încurajat de unele cercuri care considerau 
că Fuentes „nu mai corespunde“, și avînd sub ordi
nele sale armata, Peralta l-a răsturnat fără multă

vorbă pe „bunul său prieten“ și s-a instalat în fruntea juntei care 
a preluat conducerea țării.

Beția succesului n-a ținut multă vreme. La trezie, Peralta a 
constatat că în Guatemala puterea e un fel de argint viu care 
nici nu știi cînd ți-a alunecat printre degete. Și atunci șeful jun
tei a început operațiunea „consolidare“ : stare de asediu, repre
siuni antidemocratice, arestări, întemnițări etc. Rezultatele au fost 
însă departe de cele scontate. Regimul instaurat de Peralta (de 
fapt, în linii generale, aCelași ca al predecesorului său Fuentes) a 
stîrnit puternice nemulțumiri în rîndurile populației. Cu toate res-

gimului calificat drept, „militarist“ și în ultimă instanță ilegal. 
Peralta a meditat iarăși: Militarist ? Ilegal ? De ce să se cram
poneze de termeni ? Va face totul ca să dea. impresia de revenire 
la guvernare civilă, 
la parlamentarism. 
Așa a început noul 
plan de bătaie care 
ar putea fi denumit 
„legalizare“. Primul 
act al noii farse s-a 
și consumat. E vor
ba de „alegerile“ 
din luna trecută 
pentru reînnoirea ți
nui număr de 14
mandate în Adunarea Națională a Guatemalei. După cum se știe, 
partidele de opoziție au boicotat, alegerile în timp ce stingă nici 
n-a fost admisă la „vot“. In aceste condiții scaunele vacante au 
fost ocupate exclusiv de reprezentanții celor două partide ale coa
liției guvernamentale.

Rezultatele acestor „alegeri parțiale“ ar fi fost aceleași chiar 
dacă opoziția ar fi participat la confruntare. Peralta „aranjase“ 
astfel lucrurile îneît din acest punct de vedere nu se poate sem
nala nimic deosebit. Semnificativă însă pentru starea de spirit a 
guatemalezilor este abținerea de la vot. Deși legea prevede că 
votul este obligatoriu, circa 55 la sută din alegătorii înregistrați 
nu s-au prezentat la vot, iar 60 la sută din cei care s-au prezen
tat au depus buletinele necompletate.

In urma acestui fel de „consultare electorală“ acțiunile anti
guvernamentale s-au intensificat continuu. Agențiile de presă re
latează că pînă și ziarele guatemaleze, de obicei timide, au în
ceput să publice editoriale împotriva lui Peralta, iar criticile la 
adresa regimului militar au devenit fățișe. Totodată, luptele par
tizanilor guatemalezi, conduși de Antonio Yen Sosa, au luat am
ploare.

Situația creată în Guatemala în urma intensificării luptei îm
potriva lui Peralta a făcut obiectul multor comentarii. Majorita
tea observatorilor o consideră „explozivă“. Ziarul „Nete York He
rald Tribune“ apreciază chiar că regimul din Guatemala se af'lă 
„pe un butoi cu pulbere“. Și, oricît i-ar fi intrat lui Peralta în 
sînge spiritul cazon, e foarte puțin probabil că se simte în apele, 
lui pe un asemenea suport. Butoiul cu pulbere îl neliniștește, îi 
alungă somnul. Se gîndește că intențiile sale de „a se alege“ 
președinte, pentru a-și „legaliza“ situația, pot rămîne doar vi
suri, visuri neîmplinite. De teamă ca să nu fie înlăturat în timpul 
somnului, s-a obișnuit să nu mai doarmă. Așa se face că de cîtva 
timp, Peralta nu mai visează decît cu ochii deschiși. Nopți albe, 
zile negre...

stă problemă. Este ușor de ghi
cit că Republica Sud Africană, 
al cărui teritoriu înconjoară din 
toate părțile această colonie, nu 
este deloc străină de piedicile la 
care se referă premierul din Ba
sutoland.

Guvernul rasist de la Pretoria 
se opune cu orice chip acordării 
independenței acestei țări. In pri
mul rînd. guvernanții rasiști sud* 
africani, din motive lesne de în
țeles, nu se pot împăca cu exi
stența în imediata lor vecinătate 
a unei „insule negre“ indepen
dente. Situația existentă actual
mente în colonie, potrivit căreia 
populația neagră ocupă deja prin
cipalele posturi din administrație, 
iar europenii nu au permisiunea 
să posede pămînt, este de natură 
să provoace iritare în cercurile 
guvernante de la Pretoria, 
iritare a cărei intensitate a spo
rit odată cu obținerea de către 
Basutoland, în aprilie anul cu
rent, a autonomiei interne. Pe de 
altă parte, aproximativ un sfert 
din populația de 200 000 de lo
cuitori ai țării lucrează în minele 
de aur din Africa de sud. Or, 
chiar dacă obținerea independen
ței de către Basutoland nu va de
clanșa un reflux al acestor munci
tori spre patrie, ei vor crea au
torităților sud-africane alte griji ; 
căci, prezența lor va aduce un 
suflu nou, de speranță, în rîndul 
muncitorilor negri sud-africani, 
puțind exercita o influență „ne
fastă“ și nedorită de cercurile 
conducătoare sud-africane.

De aceea guvernul Republicii 
Sud-Africane a exercitat presi
uni asupra Marii Britanii, soli- 
citîndu-i să nu acorde indepen
dență Basutolandului fără ca îna
inte să „reglementeze“ subordo
narea, acestui teritoriu față de* 
Pretoria. Se pare că evoluția Ba
sutolandului pe calea indepen
denței, va depinde în ultimă in
stanță de rezultatele pe care pre
mierul Leabua le va obține la 
Londra.

S'ș uvernul S.U.A. 
j a fost nevoit 

să-și retragă 
dezmințirea- făcută în 
legătură cu un inci
dent de spionaj adus 
la lumină de primul 
ministru al Singa- 
pore-ului, Lee Kuan 
Yew.

Purtătorul de cu
vînt al Departamen
tului de stat, Robert 
Mc Closkey, a decla
rat că oficialitățile 
guvernului american, 
care au dat. dezmin
țirea, „nu au fost pe 
deplin informate de 
fondul acestui inci
dent, care s-a întâm
plat în urmă cu pa
tru ani și jumătate“.

Lee Kuan Yew de
clarase că în anul 
1960, sub președinția 
generalului Eisenho
wer, un agent al ser
viciului secret ameri
can încercase să ob
țină informații secre
te mituind un func
ționar al guvernului 
din Singapore. Potri
vit lui Lee, guvernul 
din Singapore dispu
nea de suficiente do
vezi pentru a obține 
condamnarea agentu
lui 
ani 
cel

american la 12 
închisoare. In g- 
moment, C.I.A. 
Agenția centrală 

de informații a S.U.A. 
— i-a oferit lui Lee

suma de 3 milioane 
dolari, dacă va mu- 
șamaliza incidentul.

In 1961, secretarul 
de stat, Dean Rusk, 
i-a trimis lui Lee o 
scrisoare cerînd scuze 
pentru acest, incident. 
După dezmințirea 
publicată la Washing
ton, Lee a dat publi
cității scnsoaiea lui 
Rusk și a declarat că 
va difuza prin postu
rile de radio benzile 
originale de magne
tofon dovedind au
tenticitatea inciden
tului petrecut în I960. 
De abia după aceas
tă declarație, guver
nul S.U.A. a recunos
cut faptele.

in 
de 
stincoase 
puternic

de centrale
electrice solare
se elaborează 

cîteva tipuri de centrale 
electrice solare cu o pu

tere variind între 300 și 1 000 W. 
Au fost realizate instalații-pilot 
și sînt în curs de căutare solu
ții constructive și economice 
optime. Printre altele, într-o re
giune sudică a fost încercat pro
totipul unei centrale electrice 
solare cu folosirea celulelor foto- 
electrice de siliciu. Aici, energia 
radiantă incidență se transformă 
nemijlocit în energie electrică.

Suprafețele reflectante cu ner
vuri amplifică de 2,5 ori ilumi
narea celulelor fotoelectrice am
plasate pe panou. Pentru reali
zarea unei puteri electrice

1 kW. suprafața lototraductoa- 
relor trebuie să fie de 6-8 mp, 
iar suprafața reflectantă 10- 
13 mp.

O centrală electrică solară cu 
o asemenea putere, instalată în 
apropierea unui puț sau unei 
sonde, poate să ridice în 24 de 
ore aproximativ 50 mc de apă 
de la o adîncime de 20 m.

Cu ajutorul unor' asemenea 
pompe de apă solare, care par 
promițătoare, se ivește posibili
tatea de a se dezvolta pe scară 
largă creșterea animalelor în de- 
șerturile și zonele semipustii 
din Asia Centrală, sud-estul 
R.S.F.S.R. și sudul Ucrainei.

vedere parțială a Combinatului metalurgic de la Cerepoveț.

Jk

V izita lui George 
Bali la Paris și 
întrevederea aces
tuia cu președin
tele de Gaulle a 
suscitat interes în 
capitalele occi
dentale.

La Paris, ca și
Washington, deplasarea 

de stat al
ia 
subsecretarului 
S.U.A. a fost prezentată ca o 
.„vizită de informare“ menită, 
adică, să elucideze mai bine 
unele aspecte ale relațiilor po
litice franco-americane. în
suși faptul că Washingtonul a 
recurs de două ori în cîteva 
luni la asemenea „misiuni de 
informare“ pare să indice că 
funcționarea canalelor obiș
nuite în legătura dintre cele 
două capitale nu e prea bună. 
Este, și aceasta, o reflectare 
a deteriorării relațiilor dintre 
Franța și Statele Unite.

Aspectul care îngrijorează 
cel mai vizibil Washingtonul 
este poziția Franței față de 
N.A.T.O. Esența acestei pozi
ții rezidă în ceea ce Maurice 
Duverger denumește în „LE 
MONDE“ „rezistența guvernu
lui francez față de eforturile 
Statelor Unite de a continua 
să domine lumea occidentală“, 
în fapt, este vorba de tendin-

țele de „dezangajare“ ale 
Franței, marcate prin retrage
rea treptată a unor forțe avi
atice și navale din comanda
mentele N.A.T.O. și prin alte 
măsuri de această natură care 
au culminat cu hotărîrea de 
a nu participa la manevrele 
aliate Fallex din 1966 ; la a- 
ceasta se adaugă disocierea 
politică netă a președintelui 
de Gaulle de acțiunile ameri
cane în Vietnam și Republica 
Dominicană. Lucrurile au

tudinea Franței, Washingtonul 
și-a impus o tactică de „păs
trare a calmului“ menită să 
evite o ciocnire. Dincolo de 
voalul de mătase al acestui 
„calm“ auto-impus, grijile se 
acumulează. Și ele răzbat 
foarte frecvent, în ultimele 
săptămîni, în presa america
nă. Marguerite Higgins, cu
noscută prin legăturile sale 
cu influente cercuri politice 
din Washington, dezvăluie re
zultatele unei expertize se-

corduri bilaterale cu caracter 
mai degrabă consultativ de
cît operațional“. In fața a- 
cestei situații, opiniază aceiași 
experți, Washingtonului îi ră- 
mîn numai puține mijloace de 
presiune. „Din punct de ve
dere economic — notează Hig
gins — noi (S.U.A. n.n.) nu 
putem face nimic Franței, 
care să nu ne dăuneze nouă 
mai mult decît ci. Astfel, ea 
zumpără, de exemplu, anual, 
de două ori mai mult de la

lor cu Parisul. „Consilieri in- 
fluenți ai președintelui — 
scrie cunoscutul comentator 
american — insistă că Statele 
Unite ar trebui să încerce un 
oarecare teren de apropiere 
cu de Gaulle, înainte ca în
răutățirea climatului între ce
le două puteri atlantice să 
aducă noi daune Americii“.

Să semnifice oare misiunea 
lui Ball la Paris o verigă a u- 
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FRANȚA. — hi ciuda faptului că Arcul de Triumf este îm
brăcat in schele, el este unul din monumentele cele mai vizi

tate de turiștii străini.

ajuns pînă acolo incit în pre
sa occidentală se discută des
chis posibilitatea ca în 1969, 
cînd expiră valabilitatea de 
20. de ani a N.A.T.O., Franța 
să se retragă complet din a- 
cest bloc militar. Atitudinea 
franceză e definită la Paris ca 
fiind „atașament față de ali
anță“ dar „ostilitate fața de 
organizația ei militară inte
grată“.

Observatorii au subliniat. în 
ultima vreme că, față de ati-

crete efectuate „la dispoziția 
guvernului american“ in legă
tură cu „posibilitățile reacției 
la opoziția franceză“. Exper- 
ții au avertizat că „Statele 
Unite ar trebui să se obișnu
iască cu ideea că vor fi alun
gate din Franța din punct de 
vedere militar și că Parisul 
va ieși într-o bună zi 
N.A.T.O., manevrînd ca 
tualul sistem integrat să 
înlocuit printr-o serie de

din 
ac- 
fie 
a-

noi decît noi din Franța. 
Peste 200 societăți americane 
dețin fabrici în Franța ; dacă 
împingem Parisul la strîmtoa- 
re, îi lovim prin aceasta pe 
proprii noștri oameni de afa
ceri“.

In acest context, James 
Reston semnala în „NEW 
YORK TIMES“ existența unei 
opinii că Statele Unite trebuie 
să „facă ceva“ pentru a opri 
continua deteriorare a relații-

nor asemenea încercări ? 
greu de precizat.

în capitala americană 
relevat că Ball n-a găsit 
interlocutorul francez indicii 
că Franța și-ar putea modifi
ca substanțial poziția. „Predo
mină părerea — scrie agenția 
ASSOCIATED PRESS — că 
de Gaulle va continua atacu
rile anti-integraționîste“. La 
Paris s-a aflat că președintele 
Franței ar fi precizat interlo
cutorului american că Pari
sul rămîne în N.A.T.O. dar 
„problema acestei organizații 
rămîne deschîsă“.

Se pare, deci, că din misiu
nea lui „de informare“, Geor- 
ge Ball n-a plecat cu mult 
mai informat decît fusese la 
sosire. Și, nici mai puțin ne
liniștit.

s-a 
la
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PE SCURT
• CU PRILEJUL prezenței în 

capitala Austriei a delegației de 
istorici români care participă la 
cel de-al XII-lea Congres al ști
ințelor istorice, ing. Mircea O- 
cheană, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Viena, a 
oferit un cocteil, în saloanele pa
latului Schwarzemberg.

La cocteil au participat : Har- 
sin Paul, președintele Comitetu
lui internațional al istoricilor, Mi
chael François, secretar general al 
Asociației internaționale a istori
cilor, profesori universitari dele
gați la cel de-al XII-lea Congres 
al științelor istorice.

Au luat parte membrii delega
ției noastre la congres, precum 
și șefii unor misiuni diplomatice 
acreditați la Viena.

• IN SALA Congreselor Parti
dului din Sofia, au început la 
1 septembrie lucrările celui de-al 
VII-lea Congres al Asociației geo
logice carpato-balcanice. La con
gres participă peste 200 de de
legați și oaspeți din R. P. Bul-

garia, R. S. Cehoslovacă, R. S.F, 
Iugoslavia, R. P. Polonă, Republi
ca Socialistă România, R. P. Un
gară, Uniunea Sovietică, Anglia, 
Austria, Belgia, R. F. G., Maroc, 
Franța. Din țara noastră partici
pă la congres un grup de specia
liști geologi condus de prof. Dan 
Giușcă, membru corespondent al 
Academiei Republicii Socialiste 
România si membru al Comitetu
lui geologic. Ordinea de zi a 
congresului prevede prezentarea 
unui mare număr de referate și 
comunicări științifice.

• AGENȚIA TASS a transmis 
comunicatul comun cu privire la 
tratativele dintre Uniunea So
vietică și R.A.U., care au avut 
loc cu prilejul vizitei la Moscova 
a președintelui Nasser. în comu
nicat se arată că cele două părți 
au constatat cu satisfacție că 
punctele lor de vedere coincid 
în multe probleme internaționa
le ; și-au reafirmat din nou ata
șamentul față de principiile 
coexistenței pașnice ; au declarat 
că trebuie să se pună capăt ne- 
întîrziat bombardării R. D. Viet
nam și să se respecte îndeplini
rea acordurilor de la Geneva din 
1954.

Președintele Nasser a invitat 
pe Leonid Brejnev, Anastas
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Mikoian, Alexei Kosîghin să vi
ziteze R.A.U. Conducătorii sovie
tici au acceptat invitația.

• IN PRIMA sa ședință, care 
a avut loc la 1 septembrie, Con
siliul Național al Revoluției, 
noul organ legislativ al Siriei, a 
ales ca președinte' pe Mansur 
El-Attrache, membru al coman
damentului interarab al partidu
lui Baas, fost ministru al muncii 
și problemelor sociale al Siriei. 
In ședința din 2 septembrie, 
Consiliul Național al Revoluției a 
ales noul Consiliu prezidențial al 
țării avînd următoarea compo
nență : generalul Amin El-Hafez 
—■ președinte, Noureddin El-A- 
tassi, vicepreședinte, Hassan Mu- 
raywed, Jamil Sia și Fayez El- 
Jassem, membri.

• MIERCURI seara a luat 
sfîrșit cea de a XlX-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U. în- 
tr-o cuvîntare rostită la încheie
rea lucrărilor, președintele Adu
nării Generale, Alex Quaison- 
Sackey, a făcut bilanțul sesiunii, 
evocînd dificultățile ridicate în 
calea bunei desfășurări a activi
tății Adunării și exprimînd spe
ranța că aceste dificultăți au fost 
eliminate. După cum s-a mai 
anunțat, în ultima ședință a se-

siunii, Adunarea generală a a- 
doptat fără obiecții concluziile 
Comitetului special pentru ope
rațiunile , de menținere a păcii 
cu privire la reglementarea pro
blemelor financiare ale O.N.U.

Cea de a XX-a sesiune a Adu
nării Generale se va deschide 
la 21 septembrie.

• SECRETARIATUL O.N.U. 
a anunțat că Singapore și insu
lele Maldive au cerut oficial să 
fie admise în Organizația Națiu
nilor Unite. Singapore a devenit 
independent luna trecută după 
ce s-a retras din Federația Ma- 
layeză iar insulele Maldive, situa
te la 640 km. sud-vest de Ceylon, 
au constituit un protectorat 
englez care, în prezent, se auto
guvernează.

Se așteaptă întrunirea apropia
tă a Consiliului de Securitate 
pentru a examina cererile de 
admitere în O.N.U. ale celor 
două țări, precum și a Gambiei. 
Dacă cererile vor fi aprobate, 
numărul statelor membre ale 
O.N.U. se va ridica la 117.


