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Tractorul
„1450“

in fabricație
de scric

l E GHINIONISTA
BRIGADA NR. 13 ?

ară brigada nr. 13, 
S.M.T. Pechea din 
raionul Galați ar 
putea aspira, la tit
lul ,de . stațiune 
fruntfișă, Atji. mers 
de la o brigadă la 
alta ' și ne-am în
credințat de ritmul

intens în care se muncește, de 
calitatea bucăților executate. Pes
te, tot, registrele pentru evidența 
reparațiilor aveau, filele albe.

In zilele acelea de la jumăta
tea lunii august, brigada con
dusă de Dumitru Ciurea se afla 
pe locul întîi. Iancu Vatămanu, 
Ion Carp, Constantin Mînzăraru, 
îl urmau cu cîteva procente mai 
puțin. De altfel, ca rezultat al 
organizării schimburilor de noap
te, al luptei împotriva irosirii 
timpului, toate brigăzile aveau 
realizări frumoase. Brigada nr. 
13, nu. Cînd arăturile de vară 
erau într-un stadiu avansat la 
toate cooperativele agricole de
servite de S.M.T. Pechea, pe te
renul repartizat brigăzii nr. 13 
plugurile abia intraseră în braz
dă. Această întirziere a dus 
la, uscarea pămîntului, iar 
arăturile făcute 
condiții au, î 
aspect bolovănos, 
arăturilor __ _ _ ___
a. prelungirii treieratului, iar tre- 
ierișul nu s-a putut desfășura 
normal din cauza decalării sece
rișului. Așadar, un lanț al... de
reglărilor. Ne-am propus să mer
gem pe firul lui, să vedem ce 
anume îl produce.

O primă constatare : cînd am 
ajuns la brigada nr. 13 era timp 
bun de lucru; totuși, cîțiva trac
toriști stăteau la taifas. Gheor
ghe Mihalache, șeful brigăzii, a 
motivat aceasta în felul următor:

— Ce să le fac P Pleacă din 
cîmp pentru o piuliță, ori pentru 
un șurub își pierd vremea um
blând de colo-colo. Sînt iridisci- 
plinați.

Dacă în fața unei 
situații șeful 
din umeri, nu 
de s-a putut 
situație.

pămîntului,
J în asemenea 
în mod fiZesc, 

----- Intîrzierea 
este o consecință

asemenea 
de brigadă ridică 
mai întrebăm cum 
ajunge la această

Am continuat discuția 
Gheorghe Mihalache ■■

— Cîți tractoriști lucrează 
ora actuală ?

■—. Unul. Ștefan Tudose. •
— Cile tractoare s-au defec

tat în campania de arături ?
-— Toate, afară de tractorul 

lui Tudose.
■— Cit au durat remedierile ?
,— Cel mai mult două săptă- 

mîni, o săptămînă, trei zile ; res
tul cîte o zi.

In total 30 de zile pierdute. 
In o lucrare pentru executarea 
căreia fiecare ceas e prețios. 
Răspunderea o poartă tractoriștii 
care nu-și îngrijesc mașinile. Ca
zul lui. Gheorghe Susanu este 
caracteristic. Din neglijență el 
n-a alimentat radiatorul tracto
rului cu apă, ceea ce a dus la 
spargerea chiulasei. Paguba i s-a 
imputat, dar imputația a venit 
singură, ca o măsură administra
tivă izolată. Nimeni n-a avut 
ideea unei discuții colective. „în 
campanie nu e vreme pentru așa 
ceva“ — spunea tovarășul direc
tor al stațiunii. Nefondată pă
rere. dacă ținem seama de pier
derile mult mai mari de timp în
registrate la brigada amintită. 
De fapt, care e sarcina unei bri
găzi de tractoare în plină cam
panie de arături ? Să are. Dar 
tocmai asta nu izbutea brigada 
nr. 13, motiv pentru care condu
cerea stațiunii era datoare să 
analizeze cauzele generatoare de 
defecțiuni. Lipsită de caracterul 
educativ, sancțiunea primită de 
Susanu și-a dovedit ineficacita
tea într-o împrejurare nouă; 
cînd șeful de brigadă i-a atras 
atenția să nu alimenteze motorul 
cu apă din iazul din apropiere, 
el și-a vîrît tractorul exact acolo 
unde nu-i era îngăduit și l-a îm
potmolit. Două tractoare au ve
nit să-l scoată. Unuia, din cauza 
efortului, i s-a spart geanta la o 
roată; un accident mărunt, ușor 
de reparat. De aici începe însă 
cazul lui Marin Ignat. Acesta a
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(Continuare in pag. a Ii-a)

ION MARINA
«iS-..

mai bun spectacol pe care
văzut de-alungul celor cinci

ediții ale Festivalului de la ZagrebLi

Șantier in marș... Pe lima e- 
lectrică aeriană Slatina- 
București echipa lui loan 
Munciți se află in „avan- 

. gardă"
. Foto : ADRIAN SZASZ

Uzina „Tractorul“ din 
Brașov a introdus în fabri
cație de serie un nou tip 
de tractor numit „U-450“. 
Acesta este o variantă a 
tractorului „Universal 29" 
și este destinat în principal 
mecanizării lucrărilor agri
cole în cultură 
transporturilor.
este echipat cu
Diesel în patru timpi, avînd 
o putere de 45 C P la 1 800 
de rotații pe minut. Tracto
rul este înzestrat cu utilaje 
și dispozitive care îl fac 
propriu atît pentru utili
zarea în agregat cu diferite 
tipuri de mașini agricole — 
tractate, suspendate sau 
purtate — cît și pentru fo
losirea lui în agregat cu 
diferite remorci.

(Agerpres)

In regiunea Crișana

SĂLI NOI
I ‘ , • F. !
ORADEA (de la corespondentul 

nostru). — Fată de anul școlar 
trecut, In anul acesta baza mate
rială a. școlilor din regiunea Crișa- 
na a fost considerabil lărgită. 112 
săli de clasă au iost date in folo
sință la data de 1 septembrie, iar 
pînă la 1 octombrie alte 30 de săli 
de clasă iși vor deschide ușile 
pentru elevii din regiune. Dintre 
construcțiile școlare mai importan
te amintim școala cu 24 de săli 
de clasă din orașul Oradea, școlile

mare și 
Tractorul 
un motor

DE CLASĂ
cu 8 săli de clasă din, localitățile 
Lăzăroiu, Seleuș, Tauci, Camăr, 
Periceu etc. ■

Pînă In aceste zile, din suma de 
5 milioane lei afectată mobilării 
noilor școli și reînnoirii mobilie
rului școlar s-a livrat mobilă in 
valoare de 3 milioane lei, înzes- 
trindu-se astfel toate sălile de 
clasă noi, urnind ca pînă la des
chiderea anului școlar să fié În
locuită și o Însemnată parte din 
mobilierul vechi, deteriorat.

Vizita în V. R. S. S. a delegației 
de partid și guvernamentale 

a Republicii Socialiste România
SOSIREA LA MOSCOVA

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
La 9 septembrie s-a înapoiat 
la Moscova din călătoria fă
cută prin Uniunea Sovietică 
delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Socialiste

România, în frunte cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al C.C. al P.C.R.

La gara Leningradskaia din 
Moscova, membrii delegației 
au fost întîmpinați de D. S.

Polianski, 
diului C.C 
președinte 
Miniștri al 
dakov,
P.C.U.S., P. F. Lomako, vice-

membru al Prezi- 
al P.C.U.S;, vice- 
al Consiliului de 

U.R.S.S., A. P. Ru-
secretar al C.C. al

președinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., și de alte 
persoane oficiale.

împreună cu delegația ro
mână, s-au înapoiat la Mos
cova A. N. Șelepin, membru al 
Prezidiului și secretar al C.C. 
al P.C.U.S., și celelalte persoa
ne oficiale sovietice care au 
însoțit-o în vizita prin Uniu
nea Sovietică.

Continuarea convorbirilor româno
MOSCOVA 9 (Agerpres). —
La 9 septembrie au continuat, la Kremlin, convorbirile 

între delegația de partid și guvernamentală a Republicii 
Socialiste România și conducători ai P.C.U.S. și guvernului 
sovietic.

Din partea română, la convorbiri au participat tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., Ion 
G'neorghe Maurer, membru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Gheorghe Apostol, membru al Comite- 

I tului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Alexandru Bîrlădeanu, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Paul Niculescu-Mizil, membru al 

' Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Manea Mă- 
nescu, secretar al C.C. al P.C.R., Corneliu Mănescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe, Nicolae 
Guină, membru al C.C. al P.C.R., ambasadorul Republicii 
Socialiste România în U.R.S.S., precum și Andrei Păcuraru, 
membru al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., și 
Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe.

15 SEPTEMBRIE și-a făcut deja apariția... In iritimpinarea lui 
au ieșit oameni de toate virstele ■, evident, nu încă la școală, 
ci în librării, magazine, papetării. Tuturor — de la „trudi
torii" abecedarului la studenții din vastele amfiteatre — li se 

pun la dispoziție „uneltele"

i

sovietice
Din partea sovietică au participat: tovarășii L. I. Brejnev, 

prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., A. N. Kosîghin. membru 
al Prezidiului C.C; al P.C.U.S. președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., A. N. Șelepin, membru al Prezidiu
lui C.C. al P.C.U.S., secretar al C.C. al P.C.U.S., I. V. Andro
pov, secretar al C.C. al P.C.U.S., V. N. Novikov, merhbru al 
C.C. al P.C.U.S., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., P. F. Lomako, membru al C'C. al P.C.U.S., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., A. A. Gromîko, 
membru al C.C. al P.C.U.S., ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., I. K. Jegalin, membru al C;C. al P.C.U.S., amba
sadorul U.R.S.S. în Republica Socialistă România.

în timpul convorbirilor, care s-au desfășurat într-o atmos
feră cordială, de prietenie frățească și înțelegere reciprocă, 
a fost continuat schimbul de păreri cu privire la proble
mele dezvoltării pe mai departe a relațiilor româno-sovie- 
tice, cu privire la problemele actuale ale situației interna
ționale contemporane și ale mirării comuniste și munci
torești internaționale.

RECEPȚIA DE LA AMBASADA
*

ROMANĂ DIN MOSCOVA

MOSCOVA 9 (Agerpres) — 
Trimișii noștri speciali trans
mit :

Joi seara, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, a ofe
rit în saloanele Ambasadei 
Române din Moscova o recep
ție cu prilejul vizitei în Uniu
nea Sovietică a delegației de 
partid și guvernamentale a 
Republicii Socialiste România.

Din partea sovietică au par
ticipat tovarășii L. 1. Brejnev, 
prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., A. N. Kosîghin, mem
bru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S.. 
A. N. Șelepin, membru al 
Prezidiului, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., I. V. Andropov, se
cretar al C.C. al P.C.U.S., 
A. A. Miurisep, vicepreședin
te al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., V. N. No- 
vicov, P. F. Lomako, V. E 
Dîmșiț, membri ai C.C. al 
P.C.U.S., vicepreședinți ai Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S, 
A. A. Gromîko, membru al 
C.C. al P.C.U.S., ministrul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
I. K. Jegalin, membru al C.C. 
al P.C.U.S., ambasadorul 
U.R.S.S. în Republica Socia
listă România și alte persoa
ne oficiale.

La recepție au participat 
membrii delegației de partid 
și guvernamentale române — 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Gheorghe 
Apostol, membru al 
tului Executiv al
P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, 
xandru Bîrlădeanu, 
al Comitetului 
C.C. al P.C.R.,

Comite-
C.C. al

(Continuare în

Toastul tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Toastul tovarășului
A. N. KOSÎGHIN

Dragă tovarășe Brejnev,
Dragă tovarășe Kosîghin, 
Dragi tovarăși și prieteni, 
Stimați oaspeți,

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Dragă tovarășe Maurer, 
Dragi prieteni, tovarăși,

Ale- 
membru 

Executiv al 
prim-vicepre-
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Unsprezece ridicări de cortină au 
marcat într-un entuziasm general 
finalul reprezetației românești. Un 
public realmente electrizat, gaze
tari din Zagreb și Belgrad, critici 
de artă, fotoreporteri au asaltat 
cabinele studenților români pentru 
a-i îmbrățișa și felicita. Titlul a- 
cestei scurte informații nu face 
decît să reproducă opinia pre
ședintelui Festivalului internațio
nal al grupurilor studențești de 
dramă, care a rămas în cabina in- 
terpreților români mai bine 
jumătate de oră. Iată doar 
spicuiri din numeroasele 
exprimate după spectacol :

„Un spectacol magnific" 
torul Teatrului studențesc din Bu
dapesta) î ,-,Cea mai bună repre
zentație pe care am văzut-o la Fes
tivalul de la Zagreb. Rareori am 
văzut un spectacol de teatru ca 
acesta. Nu găsesc cuvinte acum, 
imediat după spectacol pentru a 
vă exprima cu calmul necesar en-

de o 
cîteva 
opinii

(direc-

tuziasmul și emoția pe care ne-a 
provocat-o această reprezentație" 
(Milan Bunsuvac, editorul revistei 
„Orizontul" din Belgrad) ; „Astfel 
de spectacole aș vrea să văd în 
fiecare zi. Cele mai prietenești 
salutări și cele mai bune urări pen
tru un succes și mai mare dacă 
aceasta poate fi posibil" (Milko 
Zakic, cronicarul teatral al ziarului 
„Susrlt").

Membrii trupelor studențești din 
Anglia, Austria, Uniunea Sovieti
că etc. au transmis felicitări
luziaste studenților români care 
au interpretat piesa lui AI. Miro- 
dan, „Șeful sectorului suflete".

în jurul spectacolului s-a dis
cutat si se discută cu mare aprin
dere. Intr-unui din numerele 
toare ale ziarului vom reveni 
amănunte.

en-

vii-
cu

DINU SÄRARU
(core '' mdență telefonică de 

Zagreb)
la

îndeplinind rolul de gazdă, îngăduiți-mi să 
exprim, in numele delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii Socialiste Româ
nia, plăcerea de a avea în mijlocul nos
tru, la această recepție, pe conducătorii Parti
dului Comunist și ai statului sovietic. Adre
săm tuturor celor prezenți un salut călduros.

Partidul și guvernul țării noastre au accep
tat cu satisfacție invitația de a trimite o de
legație de partid și guvernamentală în 
U.R.S.S. Călătoria pe care am făcut-o în 
Uniunea Sovietică, vizitele în întreprinderi și 
instituții de cultură, întîlnirile cu oamenii 
muncii ne-au furnizat impresii bogate și 
puternice.

Am văzut cît de mari sînt înfăptuirile po
porului sovietic în munca eroică de construi
re a comunismului. încercăm, ca și întregul 
nostru popor, o bucurie sinceră, tovărășeas
că, pentru toate succesele dv.

în cadrul vizitei am fost înconjurați pre
tutindeni de căldura și cordialitatea fră
țească a oamenilor sovietici. Am văzut în a- 
ccste manifestări semnul prețuirii față de po
porul român, o expresie a relațiilor de prie
tenie și colaborare internaționalistă dintre 
țările noastre.

Intîlnindu-nc cu oamenii sovietici am avut 
prilejul să Ie transmitem solia de prietenie 
frățească a poporului român, și totodată, să 
le împărtășim din munca și realizările lui, 
din preocupările și proiectele sale de viitor.

Succesele popoarelor noastre în construirea 
noii orînduiri, înfăptuirile mărețe ale tuturor 
țărilor socialiste întăresc și mai mult siste
mul socialist mondial, contribuie la creșterea

In numele tovarășilor sovietici prezenți 
doresc să mulțumesc fierbinte prietenilor 
noștri din România pentru ospitalitatea cor
dială acordată nouă aici, la Ambasada Ro
mână.

In cuvîntul său, tovarășul Ceaușescu a dat 
o înaltă apreciere poporului sovietic, Parti
dului Comunist al Uniunii Sovietice, guver
nului sovietic. Sîntem recunoscători pentru 
aceste urări la adresa prieteniei româno-so- 
vietice. Prietenii noștri din România pot fi 
încredințați că în Uniunea Sovietică se dă o 
înaltă prețuire prieteniei frățești care leagă 
popoarele celor două țări socialiste ale noas
tre.

Considerăm că in situația creată, cind im
perialiștii urmează linia înăspririi continue a 
situației în multe regiuni ale globului pă- 
mîntesc, este necesar ca statele socialiste să 
manifeste cea mai mare vigilență, sentiment 
de solidaritate și internaționalism.

Ne pronunțăm pentru activizarea prin 
toate mijloacele a pașilor comuni concreți în 
lupta împotriva imperialismului, în lupta 
împotriva rcacțiunii, pentru înfăptuirea în 
practică a unității de acțiune a tuturor țări
lor socialiste.

O verigă importantă în tot ansamblul re
lațiilor care se statornicesc între țările so
cialiste este colaborarea dintre Uniunea So
vietică și Republica Socialistă România. La 
baza acestor relații se află principiile inter
naționalismului socialist, care presupun res
pectarea independenței și suveranității fie
cărui stat — membru al comunității socia
liste.

Dezvoltarea și adîncirea relațiilor dintre 
popoarele și statele noastre este rezultatul

(Continuare în pag. a IV-a) (Continuare în pag. a IV-a)

Posturile noastre de radio și televiziune
vor transmite direct mitingul de la Moscova

Vineri, 10 septembrie, în jurul orei 12,45, posturile noastre 
de radio și televiziune, vor transmite direct de la Moscova 
mitingul prilejuit de vizita în Uniunea Sovietică a delegației 
de partid și guvernamentale a Republicii Socialiste România.

(Agerpres)

dkpr°u TURISMUL școlar
Cititorii au putut 

urinări în coloanele 
ziarului nostru (vezi 
nr. 5 042 și 5 062) 
ancheta „Vă cu
noașteți bine pa
tria ?“ în care — 
prin intermediul 
răspunsurilor ele
vilor și profesori
lor, făceam unele 
observații cu pri
vire la actualul 
mod de organizare 
a turismului șco
lar. în continua
rea dezbaterii noa
stre ne-am adresat, 
de data aceasta, u- 
nor secretari ai co
mitetelor U.T.C. din

școlile medii. Ple- 
dînd pentru nece
sitatea unui sistem 
bine închegat, în 
baza căruia să se 
desfășoare activita
tea de cunoaștere 
nemijlocită de către 
elevi a patriei — 
răspunsurile sînt e- 
dificatoare în ceea 
ce privește deficien
țele actualului mod 
de aprobare și des
fășurare a excursi
ilor. Ele sînt însoți
te de argumente 
convingătoare, me
nite să ateste greu-

tățile pe care le în
tâmpină organiza
ția U.T.C. datorită 
acestei stări de lu
cruri. Toate răspun
surile subliniază 
faptul că actualul 
mod de organizare 
a excursiilor de cele 
mai multe ori, frî- 
nează inițiativa or
ganizațiilor U.T.C., 
făcînd să apară, in 
această privință, în 
activitatea lor, mo
notonia, platitudi
nea.

Iată cîteva din a- 
ceste răspunsuri:

MIREL VERMONT —Școala medie nr. 3 Ploiești = „Apor
tul organizației noastre U.T.C. n-a fost în măsura în care 
trebuia, și în care putea să fie. In cadrul diferitelor in
structaje la comitetul orășenesc U.T.C., cu prilejul „Zilei 
secretarului“ ni se spunea : „Organizați cît mai multe ex
cursii, tovarăși, cît mai multe vizite și drumeții. Elevii tre
buie să-și cunoască patria !“ Dar, concret, cum, în ce mod, 
pe baza căror criterii ? — iată tot atâtea întrebări
care nu-și aflau rezolvarea, lăsînd liberă „descurcarea“, 
șovăiala, incertitudinea chiar.

O contribuție a existat totuși. Aceasta a apărut din spi
ritul de inițiativă al organizației U.T.C. și al școlii, din do
rința elevilor de a porni în drumeție, din pasiunea unor 
cadre didactice și activiști U.T.C. Astfel în școala noastră 
le-am înlesnit elevilor cunoașterea metodică a ora
șului, a muzeelor și întreprinderilor sale, a unor cooperative 
agricole de producție din împrejurimi. Toți elevii cunosc 
Valea Prahovei și Doftana, iar vara trecută am vizitat Ex
poziția realizărilor economiei naționale și Bucureștiul. în 
anul școlar care s-a scurs am făcut o excursie, cu 40 de 
elevi, la Brașov, alta în Bucegi și numeroase alte excursii 
la Mărășești. Totuși excursiile noastre au avut un caracter 
întâmplător. Rezultatul lor a fost mult micșorat datorită 
faptului că nu le-am pregătit temeinic, din vreme, scopul 
lor educativ fiind mai mult unul implicit, decît propus și 
urmărit anticipat; O piedică în plus a constituit-o și modul 
de organizare a excursiilor interregionale prin comanda
mentul central. Pe lingă faptul că multe aveau trasee pe 
care elevii noștri le-au parcurs, aceste excursii au fost 
anunțate întotdeauna cu atîta întârziere, incit a făcut impo
sibilă realizarea lor integrală.

Ce acțiuni am putea întreprinde dacă traseele s-ar stabili 
de la începutul anului școlar? Multe, foarte multe chiar. 
Cunoscînd din timp data excursiei și traseul am putea face 
o mobilizare activă pentru atragerea unui număr cît mai 
mare de elevi, ajungînd ca, în decursul vremii, fiecare clasă 
să participe în întregime la excursii. O contribuție deosebită 
ar reveni astfel, organizațiilor U. T. C. din clase, comite
tului U.T.C. pe școală rămînîndu-i sarcina coordonării și în
drumării acestora. Organizația U.T.C. ar putea iniția acțiuni 
— concursuri „Cine știe, cîștigă“, conferințe, simpozioane, 
etc. — menite să popularizeze în rîndul elevilor punctele 
mai interesante de pe traseu. S-ar putea organiza, de ase
menea, întîlniri cu specialiști din diferite domenii de activi
tate care să le vorbească elevilor, cu dragoste și competentă, 
despre obiectivele economice, sociale și culturale de pe iti
nerar, despre frumusețile naturale pe care le vor întâlni pe 
parcurs, stimulîndu-le astfel interesul de a cunoaște, pasiu
nea călătoriilor, dragostea față de valorile materiale și spi
rituale ale poporului nostru. Totodată elevii mobilizați de 
organizația U.T.C. și ajutați de profesorii de geografie pot 
întocmi ghiduri și hărți, ceea ce ar înlesni în mare măsură 
realizarea în bune condiții a excursiei. După excursie s-ar 
putea organiza simpozioane în cadrul cărora elevii să-și îm
părtășească impresiile, să-și cristalizeze cunoștințele necesare 
de reținut. Fotomontaje — însoțite de fotografii, desene și 
hărți — ar putea rămîne mărturie acestei frumoase înde
letniciri.

Toate aceste acțiuni ar trebui să facă parte din planurile

ION ANDREIȚA
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75 de ani de la moartea lui

VASILE ALECSANDRI

I
ntre 10—15 septembrie 1965 se desfășoară zilele Alecsandri. 

Se comemorează 75 de ani de la moartea lui Vasile Alecsandri 
personalitate multilaterală a culturii române care s-a ilustrat, 
în egală măsură pe parcursul a 50 de ani de activitate, în poe
zie, dramaturgie, memorialistică, ziaristică, diplomație. E un pri
lej de a recapitula meritele cu totul excepționale ale omului 
politic și ale celui de cultură și a reține valorile cuprinse de 

creația sa scriitoricească.
.      iiTnnm-irrnm-TTrrn—I--------- --------————»

V. Alecsandri: DOINE Șl LĂCRIMIOARE,

DISCURI NOI

Muzică populară
,,Fiecare cîntec popular este mo

delul autentic al perfecțiunii artis
tice de cel mai înalt grad. în mic 
îl consider ca o capodopeiă tot 
atît de mare pe cît este în lumea 
formelor mari o fugă de Bach sau 
o sonată de Mozart. O astfel de 
melodie este exemplul clasic al 
expresiei de inegalabilă concen
trare a gîndirii muzicale, de evi
tare a tot ceea ce poate fi întrînsa 
de prisos...".

în ultimul veac eminenți muzici
eni au rostit multe asemenea cu
vinte despre uriașa bogăție artisti
că a creației folclorice. Niciuna 
dintre ele nu mi se pare a sinte
tiza mai profund inegalabila fru
musețe a creației muzicale popu
lare decît aceste cuvinte ale lui 
Bartock expresie a dragostei. cu 
care compozitorul a înconjurat 
folclorul de pe meleagurile Euro
pei răsăritene.

Continuînd vasta operă a lui 
Bartock, Brăiloiu, a folcloriștilor 
care s-au dedicat studiului creați
ei populare românești, zeci de cer
cetători au scos la iveală noi și 
noi, creații folclorice, imprimîndu-le 
pe discuri, dăruindu-le compozito
rilor pentru crearea unor noi opu
suri inspirate din arta populară. 
După impunătoarea antologie a 
cîntecului popular românesc, cu- 
prinzînd cele mai reprezentative

genuri folclorice și colecțiile de 
muzică populară în interpretarea 
diverselor formații de muzică 
populară, Casa de discuri „Electre- 
cord" a difuzat anul acesta o nouă 
serie de discuri ce cuprind crîm- 
peie din comoara creațiilor popu
lare apartinînd minorităților națio
nale.

In suita noilor discuri, cu totu1 
remarcabile sînt înainte de toate 
imprimările a unor cunoscut® 
creații populare maghiare în inter 
pretarea orchestrelor Diezi Iosif, 
Ion Dumitru, Gheorghe Mezei și 
Rozsa Bela.

Un alt disc cuprinde cîteva pie
se apartinînd folclorului german 
în interpretarea orchestrelor de mu
zică populară din Timișoara și din 
Sălbăgelul Nou sub conducerea di
rijorilor Ion Fritz și Henrich 
Schneider. Printre piesele interpre
tate cu sprijinul soliștilor Hilde 
Umstădter și Irmgard Schati amin
tim lănderul „Freut euch des Le- 
bens", polca și ,,Der Flug der 
durch die Welt". Interesante sînt 
și cele două discuri cuprinzînd 
muzica populară sîrbească, printre 
care strălucește un ,,Kolo" în in
terpretarea unui cvartet instrumen
tal condus de Laja Knejevici.

I. S.

N
u știm de ce aceas
tă ediție se numeș
te doar Opere și nu 
Opere complete. în 
contextul comemo
rării scriitorului ea 
este prin masivita
te și competență 
un eveniment edi
torial. Faptul că s-a trecut la 

o ediție masivă, cu explicații a- 
bundente nu poate fi decît salu
tar. Alecsandri a fost receptat 
foare des unilateral și de vină 
sînt aici poate în primul rînd 
edițiile și editorii lor. Se mai 
crede încă de către unii prin
tr-o inerție a cunoștințelor că A- 
lecsandri înseamnă numai poetul 
și editurile l-au făcut cunoscut 
mai ales sub acest aspect. O bună 
ediție din versurile lui Alecsan
dri e un lucru delicat, căci e o 
problemă de gust, și atunci cînd 
acesta nu a funcționat edi
țiile de poezii, scoase întru sla
va lui Alecsandri s-au întors îm
potriva scriitorului. Ca poet A- 
lecsandri a fost inegal și numai 
o bună selecție, care să-l pună 
pe cititor în fața celor mai reu
șite piese poetice, îl poate avan
taja. Cum nu s-a făcut așa, s-a 
ascuns de fapt cititorului verita
bilul poet Alecsandri. Răspunsul 
l-ar fi putut da aceleași edituri 
dacă ar fi fost bine îndrumate. 
Proza lui Alecsandri reprezintă 
neîndoielnic, după cum spunea 
G. Călinescu, partea cea mai re- 
sistentă a operei și punerea ei pe 
piață în ediții, care să nu supor
te comentarii de calitate cum s-a 
întîmplat cu cele cîteva, ar 
putut înlătura prejudecata.

De aceea acest prim volum 
opere merită toată atenția,
reprezintă un gest de maximă 
prețuire, necesar și cuvenit unuia 
din scriitorii noștri fundamentali, 
chiar dacă volumul de poezie a-

pare ca prelungirea unei inerții 
de viziune estetică și editorială 
care fac neapărat din Alecsan
dri numai un poet. Primul tom 
întrunește primele trei volume 
editate de scriitor Doine și lă
crimioare, Suveniruri, Mărgăritare
le. Apărute la scurt timp după 
publicarea culegerii de folclor 
ale scriitorului Doine și. Lăcri
mioare poartă , amprenta vie a 
contactului cu folclorul și a pro
gramului cultural și istoric al Da
ciei literare. Din aceste cauze 
Sadoveanu prețuia cel mai mult 
acest volum de debut. Ciclul de 
Doine este, cu adevărat, pronun-

fi

de 
El

Negri, 
pe lìn
ea fru- 

care-o-

folclo- 
al îp- 

care îl
Mihail

țat folcloric. Alecsandri cîntă aici 
dorul în accepția lui populară, 
plăcerea haiduciei, magia 
rică, drumul spre codru 
drăgostiților. Sînt strofe 
amintesc și anunță pe
Eminescu : „Hai cu mine în co
drul verde / S-auzi Doina cea de 
jale / Cînd plăieșii trec prin 
vale / Pe cărarea ce se pierde“.

Celălalt ciclu al Lăcrămioare
lor este după chiar titlul său 
o culegere elegiacă în ale cărei 
poezii își află rezonanță stingerea

Vaccinarea antivariolică a copiilor 
între 3 și 15 luni

Vineri va începe în întreaga tară acțiunea de vaccinare antiva- 
rtolică a copiilor între 3 și 15 luni. De Ia data de 15 septembrie vor 
fi revaccinati antivariolic elevii din clasa I ai școlii generale cît 
și ceilalți școlari cărora nu li s-a efectuat revaccinarea in anii pre
cedenti.

Vaccinul folosit este produsul Institutului de seruri și vaccinuri 
,,Dr. I. Cantacuzino" din Capitală.

Consfătuire pomiviticolă
ORADEA (de la 

corespondentul nos
tru).

Sub auspiciile Tru
stului Central Gostat 
la G.A.S. Săcuieni, 
regiunea Crișana, se 
desfășoară lucrările 
unei consfătuiri pomi
viticole. In centrul a- 
tenției participanților 
— specialiști din Go
stat regiunile Iași, 
Oltenia, Argeș, Cluj

și altele — lucrători 
din cooperativele a- 
gricole de producție, 
stă tocmai problema 
generalizării experien
ței pozitive dobîridite 
de diferite unități în 
acest domeniu. De 
asemenea, la consfătu
ire participă și specia
liști de la I.C.H.V. 
Bistrița și Voinești. 
In prima zi a lucră
rilor s-au susținut re-

din viață a Elenei 
iubita poetului. Aici, 
gă versuri supreme 
musețe artistică („Și 
dinioară luceai atît de vie / Pe
cînd eram în lume tu singură și 
eu“) își fac apariția și inadverten
țele lirice din versurile lui Alec
sandri.

Suvenirurile, volumul următor 
este o prelungire a ciclului de 
Lăcrimioare : aceleași vaporozi- 
tăți, aceeași inegalitate poetică. 
Aici apare cu evidență plăcerea 
de a voiaja a scriitorului, pre
dilecție care l-a urmărit toată 
viața. In Mărgăritărele, cel de-al 
treilea volum cuprins în primul 
tom de opere, notele noi sînt a- 
duse de adeziunea mai veche a 
lui Alecsandri la un program po
litic progresist. Aici apare Deș
teptarea României, N. Bălcescu 
murind, Anul 1855, Visul lui Pe
tru Rareș, Hora Unirii. O poezie 
ca La Sevastopol anunță ca ma
nieră generală Pastelurile. Prin
tre cele de factură populară re
marcabilă este Noaptea Sfîntului 
Andrii, Ne aflăm cu alte cuvin
te în anticamera Pastelurilor și a 
Legendelor istorice, care au 
cut și ele reputație de poet 
Alecsandri. Ele se 
lumul următor, al 
vere.

Utilitatea ediției
că se vrea o ediție capitală, o 
ediție de referință. Aparatul do
cumentar este deci la loc de cin
ste. Editorii G. C. Nicolescu și 
G. Rădulescu Dulgheru, înserea
ză numeroase pasaje explicative, 
note, trimiteri, variante, 
vația de estetică, adică 
lizare artistică, s-ar fi 
mai acută. în totalitate
volum al ediției academice repre
zintă un solemn 
autori memoriei

Gazeta literară a 
închinat evenimen
tului un bogat sumar 
plin de semnături 
pregistioase. Nu lip
sesc reportajele de 
la Mircești (C. Pris- 
nea și T. Chiper) și 
nici contribuții rle- 
cumentare noi (M. 
Angelescu, C. Turcu, 
Gh. Ungureanu). De 
o mare atenție se 
bucură poezia lui și 
aplicarea folclorică, 
biograiia scriitorului 
ca și istoria contri
buțiilor despre Alec
sandri.

că comentate. Criti
cul face o selecție de 
pasaje revelatoare 
pentru mentalitatea 
lui Alecsandri. Re
marcabile sînt și pa
ginile de Jurnal ale 
lui D. Micu intitula
te „Poetul peisajelor 
calme" in care auto
rul e preocupat de 
atmosfera poeziei 
lui Alecsandri, de 
micile giuvaeruri de 
poezie care se pot 
întilni in volumele 
poetului, de telul 
?um Alecsandri a 
anticipat pe Emines-

Un omagiu
competent

găsesc 
doilea,

stă în

în 
de

fă- 
lui 

vo- 
O-

faptul

Obser- 
de rea- 
cuvenit 
primul

omagiu adus de 
scriitorului.

MIHAI UNGHEANU
I Poezii, Studiu* Opere voi.

introductiv, note și comentarii de 
G. C. Nicolescu E. A. 1965

Comemorarea n-a 
stimulat încă și aten
ția asupra unor do
menii mai puțin cer
cetate ca activitatea 
omului de teatru ori 
activitatea lui diplo
matică. Proza ar fi 
meritat, de aseme
nea, o mai amplă 
reprezentare critică 
și mai ales paginile 
de memorialistică pe 
care le conține. De 
aceea trebuie sem
nalat articolul lui 
Al. Piru intitulat 
„Corespondența poe
tului" (titlu formal de 
altfel căci Alecsan
dri n-a fost numai 
poet). Cuprinsul ar
ticolului este remar
cabil. Al. Piru intră 
într-un domeniu incă 
necunoscut pentru e- 
xegeză. Editarea co
respondenței și jur
nalului intim al poe
tului nu au fost în-

cu, Arghezi, Baco- 
via, Anghel, Coșbuc, 
Topîrceanu. Cronica 
literară a lui Lucian 
Raicu, promptă și a- 
gresivă, se ocupă de 
micromonografia A- 
lecsandri a lui G. 
Călinescu, răspun- 
zind celor ce caută 
a o socoti unilate
rală și subiectivă. 
Adrian Marino fur
nizează o scurtă tre
cere în revistă a 
scriitorului oglindit 
in critica vremii, pe 
cind Șerban Ciocu- 
lescu se ocupă de 
comparația Alecsan
dri — Eminescu, iar 
Perpessicius de vor
nicul Alecsandri. 
Numărul Gazetei li
terare este impună
tor și fără cele cile- 
va lacune pomenite 
ar fi putut fi com
plet.

„Paradoxul
cristalel — -Aor

N ici un metal nu 
este considerat, 
în nici o clipă, 
„suficient de 
bun“. Metalur
giștii caută fără 
încetare să obți
nă aliajul „mai 
bun decît cel

existent“, materialul „mai rezis
tent“, „mai durabil“, mai rigid, 
decît cele cunoscute pînă în pre
zent.

într-adevăr, prin anul 1923, un 
fizician elvețian, Fritz Zwicky, a 
calculat cît de rezistent ar tre
bui să fie un cristal de sare de 
bucătărie obișnuită. A luat în 
față zeci de tabele, a ținut seama 
cu precizie de forțele care leagă 
atomii ce constituie cristalul (so- 
diul și clorul) și a obținut, în 
sfîrșit, rezultatul. Calculele sale 
indicau că pentru a sparge un 
cristal de sare, este necesară o 
forță de vreo 60 000 de kilogra
me pe centimentrul pătrat.

Un hohot de rîs a însoțit e- 
nunțarea rezultatului. Oamenii 
de știință s-au amuzat copios: se 
știe, doar, că dacă găsești un 
cristal de sare destul de mare ca 
să-l poți apuca, îl poți sparge în
tre unghii ! Forța necesară este 
de cîteva zeci de kilograme pe 
centimentru pătrat.

Rîsul s-a șters însă repede, cînd 
alți cercetători au ajuns la rezul
tate similare, calculînd rezistența 
altor diferite materiale cristaline, 
printre care și oțelul. întotdeauna, 
calculele arătau că materialele ar 
trebui, teoretic, să fie cu mult

mai rezistente decît erau ele în 
realitate. Acesta este, pe scurt, 
celebrul „paradox al cristalelor“.

Paradoxul se datorește faptului 
că cristalele au foarte numeroase 
defecte, care scad mult din re
zistența lor.

Intr-adevăr, dacă cristalele ar 
avea bunăvoința de a se com
porta la limita lor teoretică, ar fi 
posibil să se obțină oțeluri de 
zece ori mai rezistente decît cele 
mai bune aliaje cunoscute astăzi.

ȘTIINȚIFICE

din clasa I ai școlii generale cît

Gospodăria de stat Socrujeni, raionul Botoșani. Se lucrează ia pregătirea terenurilor pentru insămințatul de toamnă
Foto: AGERPRES

ferate privind, dezvol
tarea pomiculturii și 
perspectivele ce se 
deschid in fața ei în 
lumina directivelor 
celui de - al IX-leâ 
Congres al partidului, 
după care au urmat 
discuțiile. In cadrul 
aceleiași consfătuiri au 
fost vizitate livezile 
pomicole de la G.A.S. 
Săcuieni, Valea lui 
Mihai, Bale și Simieu.

Asemenea metale super-rezis- 
tente sînt astăzi la mare preț. 
Zborurile cosmice, sau avioanele 
care înaintează cu viteze mai 
mari decît cea a sunetului, nece
sită materiale ce pot combina 
rezistența, rigiditatea pe de o 
parte, cu stabilitatea la tempera
turi ridicate. La toate aceste 
pretenții complicate, se mai ada
ugă încă una, care încununează 
totul: este necesar ca aceste me
tale noi să fie și foarte ușoare 1

Ei bine, în ultimii douăzeci de 
ani, cunoașterea cristalelor și a 
imperfecțiunilor lor a înaintat 
foarte rapid.

Este interesant că printre sub
stanțele cristaline care au (din 
punct de vedere teoretic) cea 
mai mare rezistență nu se numă
ră metalele, ci nemetale. Prin
tre ele se află grafitul, borul și 
alumina (oxid de aluminiu). A- 
ceste substanțe se mai bucură de 
încă o virtute: ele sînt ușoare, 
așa îneît rezistența lor pe kilo
gram poate fi de vreo patru ori 
mai mare decît cea a celui mai 
puternic oțel.

în sfîrșit, asemenea materiale 
sînt foarte rigide, ceea ce are o 
mare importanță în practică.

Da, însă ce ne facem cu defec
tele ? O vergea de grafit ar tre
bui să fie mai rezistentă și mai 
rigidă decît o vergea de oțel. In 
realitate, se sfarmă la orice atin
gere. Asta, datorită unor legături 
„defecte“ între atomii cristalelor 
respective.

Metale întărite cu fibre: acea
sta este soluția I Oamenii de ști-

ință au găsit, în sfîrșit, soluția. 
Cel mai bun principiu pentru a 
crea materiale mai rezistente de
cît oricare din cele cunoscuta 
astăzi, este de a folosi un ames
tec de fibre rezistente cu un ma
terial mai slab.

Să ne explicăm. Se folosește 
un metal mai slab, între care se 
introduc fibre dintr-un alt me
tal, o substanță cristalină sau 
chiar... sticlă. „Fibra“ de care 
vorbim nu-i altceva decît... un 
cristal lunguieț !

Sticlă plus aluminiu... și căpă- 
tați un nou material, mai bun 
decît oricare din metalele cunos
cute astăzi I Numai că lucrurile 
nu sînt atît de simple.

Deocamdată, s-au obținut cîte
va materiale de mare rezistență, 
dar care costă foarte mult. In 
fața oamenilor de știință se pune 
astăzi problema de a descoperi 
combinații care să poată fi fabri
cate cu ușurință.

De pildă, metalurgiștii din Ma
rea Britanie au introdus fibre de 
bioxid de siliciu în aluminiu. In 
acest fel, ei au căpătat un ma
terial de două ori mai rezistent 
decît cel mai rezistent aliaj de 
aluminiu utilizat în aviație, fără 
a-i crește cîtuși de puțin greuta
tea. Materialul poate fi fabricat 
în orice dimensiuni, dar are nea
junsul că nu este foarte rigid. 
Cu toate acestea, va fi introdus 
cu precădere în fabricarea avioa
nelor: mai așteaptă, doar, să trea
că unele teste obligatorii.

Folosind o tehnică similară, 
W. H. Sutton și colegii săi de la 
laboratorul de științe spațiale Ge
neral Electric, au creat un ma
terial cu o rezistență mai ridica
tă, la 850° C, decît cea a oțelu
lui obișnuit la temperatura came
rei ! Materialul lor cuprinde fi
bre de alumină (oxid de alumi
niu) sau de safir, într-o masă de 
argint. Costă mult — însă — și 
de aceea utilizarea sa este limi
tată la situații cînd nici un alt 
material nu poate ajuta (mai cu 
seamă în rachetele cosmice).

Aceeași tehnică s-a utilizat și 
pentru a crește rezistența metale
lor obișnuite. De exemplu, intro- 
ducînd firicele de oțel în alumi
niu, se reduce foarte mult feno
menul de oboseală a metalului.

Un larg și important domeniu 
de cercetări este astăzi deschis în 
fața celor ce caută să creeze ma
teriale mai rezistente, mai dura
bile, mai puțin fragile.

A. CONSTANTINESCU

Cinema tografe

E GHINIONISTA
BRIGADA NR. 13?

(Urmare din pag. I)

vrut șă-și mintă șeful (care nu știa de isprava 
cea nouă a lui Susanu) că tractorul său a su
ferit avaria în brazdă, ca să evite astfel 
eventualele penalizări financiare. A mers, 
deci, cu geanta spartă pînă la tarla. Dar pînă 
aici roata s-a distrus total.

Am stat de vorbă cu Marin Ignat. „Am stat 
de vorbă“ e un fel de-a spune, care în aceas
tă situație are un sens aparte, întrucît la toa
te întrebările el a răspuns printr-o muțenie 
timidă. Ghiceam însă răspunsurile pe care și 
le dădea lui însuși, în adîncui conștiinței și 
nu ne îndoim de asprimea reproșurilor pe 
care și le făcea. La urma urmelor, dacă nu ne 
gîndim la paguba materială (imputată) și la 
neadevărul acela, fapta lui apare pozitivă. 
Nu se cheamă devotament, faptul de a munci 
o noapte întreagă pentru a-și scoate tova
rășul din impas?

Să ne întoarcem la Susanu. Am avut in
tenția să stăm cu el de vorbă.

— L-am trimis acasă, din dispoziția tova
rășului director — ne-a spus șeful de brigadă.

— I s-a desfăcut contractul de muncă ?
— Nu știu,
In urmă cu două luni mai fusese trimis 

acasă un tractorist — Gheorghe Vasilu, tot 
de Ia brigada nr. 13. In cazul acela „trimite
rea acasă“ a însemnat, într-adevăr, concedie
rea. Acum Susanu se află în aceeași situație ?

Metoda „trimiterii acasă“ este, fără îndoia
lă, mai comodă decît munca de educare. Cine 
să-și bată capul să înțeleagă de ce Gheorghe 
Susanu contribuie, prin lipsa de grijă față de 
mașina ce i-a fost încredințată, la faima 
proastă a brigăzii din care face parte ? Cînd 
lucra în cadrul brigăzii nr. 6, Susanu era 
mult apreciat; conducerea stațiunii a inten
ționat chiar să-1 promoveze. Transformarea 
nefastă s-a petrecut odată cu mutarea la bri
gada nr. 13.

Tovarășul inginer Dumitru Solea era de 
părere că brigada nr. 13 își datorește insucce
sele faptului că are în componența ei mulți 
tineri, a căror experiență la volanul tractoare-

lor, adunată, nu însumează mai mult de cîți
va ani.

Observația e întemeiată și se explică astfel, 
într-o anumită măsură, lipsurile arătate. Dar 
eonstatarea fiind făcută nu acum, ci cu mai 
multă vreme în urmă, de ce nu s-au luat 
măsurile corespunzătoare ? Este bine, este ne
cesar ca acolo unde lucrează tineri mai noi în 
meserie, fără experiență, să fie trimiși și to
varăși cu mai multă experiență de muncă, 
de viață, care pot ajuta, pot influiența într-o 
însemnată măsură activitatea întregii brigăzi.

în discuțiile purtate cu cei care ar fi avut 
datoria și competența să găsească o rezolvare 
a cazului brigăzii nr. 13, a fost formulată și 
părerea că „nu există pădure fără uscături“. 
Ce s-a făcut ca să se infirme acest proverb ? 
Au fost trimiși acolo, la brigadă, mecanici 
calificați ca să îndrume și să ajute la întreți
nerea mașinilor. Cu asta însă nu s-a realizat 
prea mult, pentru că defecțiunile tehnice nu 
se datorau numai nepriceperii unor mecani
zatori. Pentru „remedieri“ ca aceea a creș
terii răspunderii personale în îngrijirea ma
șinilor și în îndeplinirea sarcinilor de produc
ție, pe altă cale trebuie să se intervină. Dacă 
tovarășul director al stațiunii sau un alt to
varăș din conducerea S.M.T., împreună cu se
cretarul organizației U.T.C., sau un alt mem
bru al comitetului organizației, ar fi stat cîtva 
timp în mijlocul mecanizatorilor de la brigada 
nr. 13, sfătuindu-i, organizîndu-le munca, cău- 
tînd să-i cunoască, citindu-le în inimă dorin
țele necazurile, pasiunile, situația nu 
ar fi ajuns așa cum am relatat-o. Asta ar fi 
însemnat nu pierdere, ci cîștig de timp. 
Desigur, nu negăm măsurile administrati
ve ; dar, în orice caz, nu trebuie să se 
pornească de la ele, cum s-a procedat la 
S.M.T. Pechea. Pagubele trebuie recuperate de 
la cei care le-au produs, dar judecind îngust

efectele penalizării sînt neînsemnate. Sancțiu
nea administrativă trebuie să declanșeze o 
rezonanță puternică în conștiință. Pentru asta 
însă e necesar să fie mobilizat acel mijloc de 
influiențare morală care întotdeauna și-a do
vedit eficiența: forța opiniei colectivului. 
Aici intrăm într-un domeniu în care un rol 
deosebit îl avea organizația U.T.C. Cum își 
explică tovarășul Ilie Dinu, secretarul comi
tetului U.T.C. al S.M.T. Pechea, faptul că o 
brigadă, *n componența căreia intră șase ute- 
ciști, este codașă ? Știm că în toate celelalte 
brigăzi activitatea de organizație se desfășoa
ră în același ritm cu producția. Numeroși ti
neri sînt înscriși pe panou] de onoare, pentru 
meritul de a se fi dăruit cu toată ființa lor 
muncii de fiecare zi. Emil Zaharia, Gheorghe 
Alexandru, Costache Dragomir, Andrei Vasi- 
lache sînt numai cîțiva dintre aceștia.

Dar tocmai pentru că există douăsprezece 
brigăzi bune, nu înțelegem cum este posibil 
ca una singură să aibă o activitate nesatisfă
cătoare. De ce comitetul U.T.C. n-a găsit pînă 
acum timpul să se ocupe de grupa U.T.C. 
din brigada nr. 13 ? Ii poate fi indiferentă 
soarta ei ? Dacă aici organizatorul de grupă 
nu reușea să-și ducă la îndeplinire sarcinile, 
comitetul U.T.C. trebuia să intervină la con
ducerea stațiunii să fie mutat la brigada 
nr. 13 un tînăr mecanizator cu o bogată expe
riență profesională și de organizație, care să 
fi acționat în sensul redresării activității de 
acolo.

A început o nouă campanie, care nu-i deloc 
ușoară : recoltarea porumbului, arăturile de 
toamnă, însămînțarea griului. Mecanizatorii 
brigăzii nr. 13 trebuie să se angajeze în iu
reșul acestor lucrări, cu bărbăția pe care 
le-o dă conștiința că prin munca lor sînt 
semnatari principali pe certificatul recoltelor 
viitoare.

UN CARTOF, DOI CARTOFI ru
lează la Patria (completare LEC
ȚIE ÎN INFINIT) — 9,30; 11,45; 
14; 16,30; 18,45; 21. SAMBA ru
lează la București (completare SI
METRIA) — 9; 11,30; 14; 16,30;
19; 21,15, Modern (completare A 
CUI E VINA ?) — 9; 11,30; 14 ;
16,30; 19; 21,30, Stadionul Dina
mo (completare SIMETRIA) — ora
20, Arenele Libertății — ora 20.
HOȚUL DE PIERSICI rulează la 
Republica (completare FATA DF. 
PE SOMEȘ) — 9,45; 12; 14,15;
16,45; 18,45; 21, Festival — 10; 
12,15; 14,15; 16,30; 18,45; 21, Gră
dina Doina (completare FATA DE 
PE SOMEȘ) — ora 20. VIAȚĂ 
DIFICILĂ rulează la Luceafărul — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20,30, Excelsior — 10; 12,30; 15,30; 
18; 20,45, Expoziția Realizărilor 
Economiei Naționale (Piața Scîn- 
teii) — ora 19,30. PROCESUL PRO
FESORULUI WEIR rulează la Car
pati — 9,45; 12,30; 15,15; 18;
20,45, Floreasca —■ 9,30; 12,15;
15; 17,45; 20,30, Flamura — 9,45; 
12,30; 15,15; 18; 20,45, Grădina
Progresul — ora 19,30. CARAM
BOL rulează la Capitol (completa
re SATUL DIN UCRAINA NOAS
TRĂ) — 9,30; 11,45; 14; 16,30;
18,45; 21; la grădină, ora 20, Fe
roviar (completare SATUL DIN 
UCRAINA NOASTRĂ) — 9,30; 
11,30; 13,45; 16; 18,15j 20,30, Me
lodia 
NU 
9,45;
21.

FOTBALIȘTI. 
COPILĂRIA !) —

14,15 ; 16JȘ0; 18,45;
(cine- 

Victoria 
PARTE, 

— 9,45 ;
, 21, Gri-
LUCRÄRILE 

NAȚIONALE)

(completare 
UITAȚI ~ *

12 i 14,15 ; 16,30;
CULORILE LUPTEI 

mascop) rulează la 
(completare LA O 
TAIGA I — cinemascop) 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 
vița (completare 
MARII ADUNĂRI 
— 10; 12,15; 16; 18,15; 20,30, To
mis (completare LUCRĂRILE MA
RII ADUNĂRI NAȚIONALE) —

10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30; (a 
grădină, ora 19,15. UNORA LE 
PLACE JAZZUL rulează la Central
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15, 
Arta — 15; 17,30; 20; la grădină, 
ora 19,30. CĂPITANUL DIN TEN- 
KEȘ (ambele serii) rulează la Lu
mina — 9,30; 13; 16,30; 20, Bu- 
cegi — 10; 16; 20; la grădină, ora
19.30. LOGODNICELE VĂDUVE
rulează la Union (completare ȘI 
ATUNCI...) — 15; 17; 19; 21.
PROGRAM PENTRU COPII rulea
ză la Doina — ora 10. DINTELE 
DE AUR rulează la Doina — 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30. LOGOD
NICUL rulează la Timpuri Noi 
(completare LA CARNAVAL — 
POVESTE DIN TANGANICA — 
COMORILE ORAȘULUI SCUFUN
DAT) — 10—21 în
APORT, MUFITAR I (cinemascop) 
țulează -. . ..
ACOLO UNDE CÂRPAȚII 'îNTÎL- 
NESC DUNĂREA — cinemascop)
— 16; 18,15; 20,30, Miorița (com
pletare ACOLO UNDE CARPAȚII 
1NT1LNESC DUNĂREA — cinema
scop) — 10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30. AH, EVA I rulează la Cul
tural — 15; 17; 19; 21. BANDA 
rulează la înfrățirea între popoare 
(completare ZILELE " '
REI) — 10,30; 15,45;
Rahova (completare
MEU MAX) — 16; 18,15; lg gră
dină, ora 20. IANOȘIK (cinema
scop — ambele serii) rulează la 
Dacia — 9,30—20,30 în continuare, 
DOMNUL rulează la Buzești (com
pletare CONSTRUIM) — 11 ;
14,15; 16,30; 18,45; la grădină, ora 
20, Viitorul (completare CON
STRUIM) — 16, 18,15; 20,30. UN 
ȘOARECE PRINTRE BĂRBAȚI ru
lează la Cosmos (completare 180 
ZILE ÎN ATLANTIC) — 16; 18,15 
20,30. CARTOUCHE (cinemascop) 
rulează la Unirea — 16; 18,15; 20; 
la grădină, ora 19,30,

la Giulești

continuare.

(completare

SIGH1ȘOA- 
18; 20,15, 

PRIETENUL



Balastieră
de mare
capacitate

Bun venit noului an universitar!

m.c.

în regiunea Argeș, la Slătioa- 
ra, a fost pusă în funcțiune pri
ma balastieră de mare capacitate 
din țară, acționată pe bază de 
comandă centralizată.

Ln atingerea capacității pro
iectate, această modernă unitate 
va livra anual șantierelor de 
construcții din regiunile Ar
geș și Oltenia circa 600 000 

de material pentru be
ton. Cele două dragi refulante 
de mare 
pentru prima dată în țara noas
tră, extrag balastul din carieră 
și îl trimit prin intermediul unor 
conducte la stația de sortare, 
unde se realizează cinci sorturi 
de nisip și pietriș. Întregul pro
ces tehnologic al balastierei este 
comandat de un dispecer de la 
pupitrul de comandă instalat pe 
stația de sortare.

capacitate, fabricate

(Agerpres)

iäta« ■<

La Fabrica „Tinăra Gardă" din
Capitală. Aci sint preparate fi

rele de tricotat

Foto : AGERPRES

Recepție cu
a

Cu prilejul sărbătorii națio
nale a poporului coreean — 
cea de-a 17-a aniversare a în
temeierii Republicii Populare 
Democrate Coreene, ambasado
rul R.P.D. Coreene la Bucu
rești, Giăn Du Hoan, a oferit 
o recepție în saloanele Casei 
Centrale a Armatei.

La Universitatea din București s-au făcut toate pregăti
rile. Tovarășul director administrativ, Niculescu Nicolae, 
ne-a comunicat ultimele îmbunătățiri aduse sediilor facultă
ților, laboratoarelor de cercetare. La Institutul de limbi stră
ine s-au amenajat noi laboratoare de sunet, necesare stu
diului practic, s-au mobilat amfiteatrele, sălile de semina
rii. Laboratoarele facultăților de fizică, chimie, biologie au 
fost înzestrate cu utilaj nou, modern.

La Universitate ne-am adresat tovarășului prorector 
George Ciucu pentru a ne informa care este stadiul pregătiri
lor legate de procesul de învățămînt al anului universitar 
care se apropie.

— Bibliotecile și-au îmbogățit inventarul cu cărți de spe
cialitate din literatura mondială, continuîndu-se astfel lăr
girea orizontului studenților prin ținerea lor la curent cu 
studiile de mare valoare științifică. Am definitivat planul 
editorial pentru noul an, în care am propus apariția unui 
număr de 56 de cursuri. Am urmărit, prin selectarea acestor 
cursuri, să legăm mai profund pregătirea cadrelor de înaltă 
calificare de cerințele economiei naționale. Pentru facultă
țile cu profil tehnic s-au aprobat o serie de cursuri ca 
„Electromagnetism“ al profesorului Valeriu Novacu, „Sta
tistica matematică“, de prof. Gh. Mihoc și D. Firescu, care 
clarifică studenților proble
me legate atît de teorie cît 
și de practică în produc
ție.

La Institutul de petrol, 
gaze și geologie, tov. pro
rector GH. BUNATEANU, 
ne-a expus cîteva puncte 
din planul de 
pentru anul 
1965—1966.

Am amenajat 
borator de procese calorice 
și am extins spațiul labora
toarelor la secția de geofizică, 
bibliotecilor a primit manuale 
din țări cu o înaintată experiență în industria petrolului. 
Dezvoltarea impetuoasă a tehnicii moderne a pus, pentru 
cadrele didactice din institutul nostru, problema pregătirii 
multilaterale a studenților. Studiul disciplinelor de bază — 
matematica, chimia, fizica — va fi aprofundat. Se vor mul
tiplica și cursurile respective. Sub tipar se află deja „Cursul 
de matematici“ și cursul de „Rezistența materialelor“ elabo
rate de profesori ai institutului. în pregătirea practicii de 
vară am ținut seama de îmbinarea muncii de cercetare cu 
activitatea de producție, cu necesitățile industriei.

★
Reintroducerea secțiilor de regie, operatorie, critică tea

trală și cinematografică, impune o sporire a atenției pentru 
cadre bine pregătite cu o cultură tehnică de specialitate și 
cu un orizont intelectual lărgit — ne-a dreclarat prorecto
rul Institutului de Teatru și Cinematografie, tov. G. DEM. 
LOGHIN. S-au investit fonduri pentru utilarea noilor secții 
cu aparatura necesară, cu săli de proiecție, de montaj, cu un 
studio pentru viitorii regizori. Programa de învățămînt a 
fost, anul acesta, restructurată și studenții anului I vor be
neficia de o nouă organizare a timpului care urmărește, în 
decursul celor patru ani de studiu, micșorarea treptată a 
numărului de ore afectate predării efective, ceea ce duce 
la o economie de timp necesară unei dezvoltări organice, 
creatoare, valorificării practice a cunoștințelor asimilate de 
actor. în primii doi ani va fi predată majoritatea discipli
nelor de cultură generală și de specialitate, urmînd ca din 
anul al III-lea timpul să 
exercițiilor scenice.

— Ce piese fac parte 
acesta ? După ce criterii

— Anul acesta încercăm să echilibrăm repertoriul clasic 
cu cel modern, astfel că vom juca alături de piese de I. M.

Raid-anchetà

activitate 
universitar

un nou la-

W.
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In munții Retezat
Foto : VALERIU CMPOIERU, student

Barry, Giraudoux, Osborne, comediile lui Goldoni, Gogol, 
dramele lui Corneille. Contactul cu aceste piese nu va fi 
numai pe scenă, ele vor începe să fie analizate în seminarii 
speciale, la cursuri monografice. Se vor organiza dezbateri 
de principiu și de creație pentru a deprinde studenții cu un 
stil modern, cu o înțelegere justă a rolurilor și mai ales 
pentru a-i obișnui cu atmosfera de lucru a teatrelor pro
fesioniste.

— Institutul politehnic se numără printre cele mai mari 
din țară cuprinzînd aproape 10 000 de studenți. Gospodărirea, 
spațiului căminelor, cantinelor, sălilor de curs trebuie să 
țină seama de numărul mereu sporit al studenților. Care 
sînt rezultatele preocupărilor de ordin administrativ ?

— Pînă la începerea anului universitar — ne-a răspuns 
tov. Radu Voinea, prorector al Institutului politehnic 
„Gheorghe Gheorghiu - Dej“ — în complexul cămine
lor de la Regie vor fi terminate încă 3 pavilioane de 
blocuri noi care vor asigura spațiul necesar cazării unui nu
măr de 1180 studenți. S-a ținut seama de amenajarea să
lilor de lectură, a bibliotecilor și a spațiilor verzi pentru 
crearea unor condiții favorabile de pregătire și de odihnă 
a studenților. Din planul de activitate pentru anul acesta aș 
mai vrea să subliniez inițiativa de a organiza simpozioane 
pe tema „Dragostea pentru meseria aleasă“ în care, cadre

didactice, studenți frun
tași, specialiști din produc
ție vor împărtăși din expe
riența lor.

•Ar

Expoziția de proiecte ale 
studenților care au obținut 
calificative maxime, ame
najată pe coridoarele Insti
tutului de arhitectură con
stituie nu numai o carte de 
vizită reușită dar și un în
demn pentru viitorii stu
denți.

comunica pentru anul de învă- 
curînd ? l-am întrebat pe tov. 

decan al Institutului de arhitectură.

prin institutele
de învățămînt superior

din Capitală

Fondul de documentare al 
și reviste de specialitate,

fie rezervat din ce în ce mai mult

din repertoriul studențesc anul 
le-ați selectat ?

prilejul sărbătorii naționale 
poporului coreean

Au participat tovarășii Emil 
Bodnaraș, Alexandru Drăghici, 
Ianoș Fazekaș, Ilie Murgu- 
lescu, membri ai C.C. al P.C.R. 
și ai guvernului, membri ai 
conducerii Ministerului Aface
rilor Externe, conducători ai 
unor instituții centrale și or
ganizații obștești, oameni de

știință și cultură, generali 
ofițeri superiori, ziariști.

Au luat parte șefi ai misi
unilor diplomatice acreditați la 
București Și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Recepția s-a 
tr-o atmosferă 
tenie.

INFORMAȚII
Cu prilejul sărbătorii naționaleCu prilejul sai
R. P. Bulgaria — aniversarea 

victoriei revoluției socialiste — 
ambasadorul Bulgariei în Repu
blica Socialistă România, Gheor- 
ghi Bogdanov, și membrii amba
sadei au depus joi dimineața o 
coroană de flori la Monumentul 
Eroilor Sovietici.

★
Cu prilejul celei de-a XXI-a 

aniversări a victoriei revoluției 
socialiste în Bulgaria, la Casa de 
cultură a raionului V. I. Lenin — 
București, la Casa raională de 
cultură din raionul Sebeș, regiu
nea Hunedoara, la întreprinde
rea metalurgică de utilaj din 
Medgidia, din regiunea Dobro- 
gea și la cooperativa agricolă de 
producție din comuna Priboieni, 
regiunea Argeș, au avut loc con
ferințe consacrate acestui eveni
ment.

în încheiere, 
producții ale 
R. P. Bulgaria.

au rulat filme, 
studiourilor din

cea de-a 17-a aniversare a 
întemeierii Republicii Populare 
Democrate Coreene, ambasa
dorul acestei țări în Republica 
Socialistă România, Giăn Du 
Hoan, a rostit o cuvîntare la 
posturile noastre de radio și te
leviziune.

★
în sala mică a Palatului 

Republicii Socialiste România 
a avut loc, joi după-amiază, 
simpozionul „Pentru 110 000 
specialiști de înaltă calificare“. 
Despre realizările obținute 
pînă în prezent în domeniul 
învățămîntului superior în 
țara noastră, precum și despre 
perspectivele de dezvoltare 
ale acestuia în viitor au vorbit 
academicienii Ștefan Nădășan, 
Eugen Rădulescu, rectorul In
stitutului agronomic „Nicolae 
Bălcescu“ și prof. univ. Gheor
ghe Buzdugan, membru co
respondent al Academiei, di
rector general în Ministerul 
învățămîntului.

Cu prilejul 
naie a poporului

★
sărbătorii națio- 

coreean

Clișeul de față înfățișează doar o parte din Fabrica de încăl
țăminte „Progresul" din București. Pe poarta acestei unități 
vor ieși la si irșitul anului, o dată cu intrarea in producție 
și a celorlalte trei Unii tehnologice, circa 17 000 perechi pantofi 

pentru femei și copii, zilnic.
Foto : AGERPRES

și

desfășurat în
de caidă prie-

— Ce noutăți ne puteți 
țămînt care va începe în 
TIBERIU BENEDECK,

— Dăm în folosință o nouă sală de lectură bine dotată 
cu cărți și reviste de specialitate, mobilată modern. (într-a- 
devăr, vizitînd proaspăta sală de lectură ne-a impresionat 
plăcut confortul și estetica ei, eleganța și modernitatea mo
bilierului).

Vom începe construcția unui corp de clădire în continua
rea celui terminat acum doi ani și sperăm că sălile de pro
iect construite vor putea asigura pregătirea unui număr 
sporit de studenți.

Mi se pare util să vă împărtășesc o inițiativă interesantă 
în organizarea componenței studenților în sălile de proiect. 
Vom încerca o grupare mixtă în ateliere, alături de stu
denții anilor mai mari vor lucra și cei începători. Urmărim 
prin aceasta dezvoltarea spiritului de colectivitate și mai ales 
lărgirea orizontului tematic al fiecăruia ; studenții mai mici 
vor putea urmări, în faze succesive munca la un proiect 
complex al celor din anii IV, V, vor asculta 
profesorului care le va permite o îmbunătățire 
propriiloi' lucrări.

Vom lărgi tematica de proiectare în așa fel 
artistică să se îmbine cu latura tehnică și cu 
mică. Contactul studenților cu terenul va înlesni abordarea 
unor teme care să contribuie la crearea unei arhitecturi mo
derne, cu pronunțat specific național.

Legătura studenților arhitecți cu cei de la arte plastice 
și construcții va lua anul acesta forma unor dezbateri pu
blice pe teme de specialitate. Inițiativele personale ale arhi
tectului vor fi apoi cu atît mai interesante, mai utile socie
tății cu cît ele vor reflecta necesitățile de ordin social, eco
nomic și artistic ale oamenilor.

Scinteia 
tineretului

Turneul „Speranțelor olimpice“

observațiile 
calitativă a

încît latura 
cea econo-

IOANA MOLDOVEANU

Noi uzine de vinificare
O dată cu culesul strugurilor, 

în toamna aceasta în Dohrogea 
intră în funcțiune noi uzine de 
vinificare la Babadag, Crucea, 
Hîrșova, Mihai Viteazu, Niculi- 
țel și în alte centre viticole. Do
tate cu utilaje de un nivel tehnic 
ridicat, realizate la Uzinele „Teli- 
nofrig“ din Cluj, la lntreprinde-

rea metalurgică din Timișoara, 
noile uzine de vinificare măresc 
capacitatea zilnică de prelucrare 
a strugurilor cu aproape 100 de 
vagoane, iar cea de depozitare a 
vinurilor cu peste 1000 de va
goane.

(Agerpres)

spectacol pasionant...
Ultima gală a turneului „Spe

ranțelor olimpice“ s-a consumat 
aseară la lumina reflectoarelor 
stadionului Republicii.

In cele 5 reuniuni au urcat pe 
ring mulți boxeri talentați, din
tre care, de bună seamă, pe unii 
îi vom întîlni printre formațiile 
olimpice care vor evolua în 1968 
la Ciudad de Mexico.

Turneul acesta, bine-venit, 
mai cu seamă pentru „speranțe
le noastre“, ne-a oferit prilejul 
să verificăm, în compania unor 
boxeri foarte tineri, dar de certă 
perspectivă, două echipe.

Dincolo de rezultatele ultimei 
confruntări a turneului, ca și de 
evoluțiile anterioare ale boxeri
lor noștri, trebuie consemnat de 
la început faptul că bilanțul nu 
se arată atît de favorabil gazde
lor pe cît speram. Așteptam mai 
mult și în ceea ce privește vic
toria finală dar, mai ales, de la 
evoluția în ring a tinerilor noștri 
sportivi, care am fi dorit să con
firme o pregătire exigentă și de 
un bun nivel tehnic.

Unii dintre reprezentanții noș
tri, Niculescu, Dumitrescu, Gî- 
ju, au evoluat inconstant (în se
mifinale, Mihai Dumitrescu, a 
demonstrat reale calități tehnice, 
tactice, dar în meciul finalei a e- 
voluat la nivelul unui... începă-

Antrenorii lotului, împreună cu 
boxerii amintiți. — și, din păcate 
lista celor care au evoluat ne
corespunzător este mai cuprinză
toare — au rămas datori publi
cului, încrederii cu care au fost 
creditați ca „Speranțe olimpice''.

Așa cum precizau intr-un nu
măr recent al ziarului nostru an
trenorii Ion Popa și Nicolae Lin
ca, în pregătirea boxerilor noș
tri se observă carențe, atît de or
dinul pregătirii fizice (obosesc 
inexplicabil după prima repriză), 
cît și la capitolul cunoștințe teh
nice, tactice și de orientare în 
funcție de adversar.

Se înțelege că etapa următoare 
de pregătire reclamă o muncă și 
mai atentă, de-opotrivă pentru 
sportivi și antrenori, ca și pentru 
specialiștii chemați să se ocupe 
de depistarea, selecționarea și 
promovarea unor elemente tine
re, talentate.

...Ultima reuniune în care au 
evoluat S dintre boxerii români 
ne-au adus mai puține titluri de 
cît speram. Au învins : Pop Ca- 
rol (la puncte în fața coechipie
rului Gruiescu), Stanef, Negru 
și Chivăr (pentru care se cuvine 
o remarcă aparte: realmente ta
lentat, el a boxat curajos, folosind 
o gamă variată de lovituri).

In fața unui public obiectiv, 
exigent și hun cunoscător al spor

tului cu mănuși, arbitrii meciu
rilor : Rankovici — Estrin și Do- 
bre —- Gruniușkin, trebuie să-și 
reproșeze două decizii — după 
părerea noastră ; eronate — de- 
clarîndu-i învingători pe Gruniuș
kin și Estrin, hotărîri în totală 
neconcordanță cu situațiile din 
ring. Frustați de victorie, cei 
doi boxeri, Rankovici și Dobre, 
au dovedit certe posibilități de 
afirmare. Învingători morali în 
partidele susținute, ei s-au bucu
rat din plin de aprecierea publi
cului, care i-au aplaudat cu ge
nerozitate.

Cu aceste distonanțe, ultima 
gală a turneului „Speranțelor o- 
limpice“ s-a caracterizat în an
samblu printr-un spectacol a- 
trăgător, cu meciuri pasionante 
de un remarcabil nivel tehnic.

Ultimul meci al reuniunii a 
fost și cel mai mult gustat. La 
categoria grea, boxerul german 
Limant a întîlnit pe sovieticul 
Turkin, cîștigător prin K.O. în 
întîlnirile precedente. Limant nu 
s-a arătat deloc impresionat de 
palmaresul adversarului și a re
ușit în timpul celor 3 reprize o 
partidă excepțională, învingîn- 
du-l pe Turkin fără drept de 
apel. Intr-un meci deosebit de 
pasionant am fost martorii unei 
surprize demnă de finalul turne
ului „Speranțelor olimpice”. O 
notă bună pentru organizatorii 
acestei întreceri.

VASILE RANGA

SCURT

se

(Agerpres)

a părăsit Capi- 
guvernamentală 

Bernardo

(Agerpres)

(Urmare din pag. 1)
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și organizația noastră U.T.C. ar avea mai multe de spus în 
această privință“.

Joi dimineața 
tala delegația 
italiană condusă de 
Mattarella, ministrul comerțului 
exterior al Italiei, care a vizitat 
țara noastră cu prilejul semnării 
acordului pe termen lung privind 
schimburile comerciale pe peri
oada 1966—1969 și a acordului 
de colaborare economică, indus
trială și tehnică între Republica 
Socialistă România și Italia.

(Agerpres)

Vedere din noul cartier Țig- 
lina din Galati

Foto : AGERPRES

® Prima ediție 
a „Cupei mon
diale" la volei 
masculin se va 
desfășura în Po
lonia intre 12 și 
19 septembrie. A- 
ceastă competiție 
va reuni 12 echi

pe repartizate în trei grupe elimi
natorii după cum urmează: grupa 
A (la Varșovia): U.R.S.S., Polonia, 
Ungaria și Franța. Grupa B (la 
Szczecin): Cehoslovacia, Olanda,
Iugoslavia, R.A.U. Grupa C (la 
Mielec); România, Bulgaria, Japo
nia și Mexic.

Primele două formații din fiecare 
grupă se vor califica pentru tur
neul final, care va avea loc la 
I.odz între 16 și 19 septembrie.

de muncă ale organizației noastre U.T.C., din planul comun 
de muncă al organizației și conducerii școlii“.

HURMUZ RODICA — Școala medie „Matei Basarab“, 
București: „în anul școlar trecut 200 de elevi ai școlii noa
stre au vizitat — în cadrul a patru excursii — Hidrocentrala 
de pe Argeș. Alți 108 s-au bucurat de frumusețile litoralu
lui, parcurgînd itinerarul București — Cernavodă — Con
stanța — Mangalia. în același timp, pe adresa școlii soseau 
vederi din Suceava, din partea unui grup de elevi porniți 
să cunoască noile realități ale Moldovei. înfrîngînd o iner
ție nejustificată, am organizat în vacanța de primăvară două 
excursii de cîte 10 zile, pe ruta București—Cluj, la care au 
participat peste o sută de elevi. (Făcute în anotimpul înfrun- 
zirii copacilor, al primelor flori, cînd natura reînvie miracu
los în toate — acestea au fost cele mai frumoase excursii). 
Sîntem, așadar, o școală cu o tradiție întrucîtva formată. 
Putem, oare, spune că organizația U.T.C. și-a adus pe de
plin contribuția ? Nu ! Și am să mă explic. Oricîte excursii 
am face, oricît de bine le-am pregăti, acestea își pierd o 
parte din potențialul lor educativ, datorită faptului că le 
lipsește un sistem care să le ordoneze, care să le înlesnească 
elevilor perspectiva cunoașterii. Această cunoaștere trebuie 
să se realizeze profund, pe baza unui plan amănunțit 
al școlii și organizației U.T.C., în așa fel, încît elevii 
să aibă mereu vie imaginea completă, armonioasă a 
patriei socialiste. Aici nu-și au rostul ilustratele, palide 
copii ale realității. Noi trebuie să le formăm elevilor senti
mentul profund al dragostei de patrie, mîndria că trăiesc 
într-o țară liberă și puternică, trebuie să-i ajutăm să cu
noască temeinic impresionantele realizări ale socialismului. 
Or, acest lucru nu se poate face la scară redusă sau super
ficial. Cunoașterea trebuie realizată la adevărata măsură a 
realității. Lipsa unui astfel de sistem — despre care am 
amintit — a dus la o cunoaștere fragmentară, incompletă 
adeseori superficială. De aceea, în această privință 
eu sînt de acord cu tovarășii profesori care și-au spus pă
rerea pînă acum în coloanele ziarului în legătură cu inde
pendența pe care trebuie s-o aibă școala în organizarea ex
cursiilor. Mai mult, unii 
practice (Achim Nicolae, 
Sibiu), bunei desfășurări 
îndeamnă să cred că nu 
competente, materializate
îmbunătățirea organizării și desfășurării excursiilor. Cred că

MOUCHA SANDA — Școala medie nr. 25, București. „în 
vara aceasta am organizat o excursie pe Valea Prahovei. 
Mulți elevi mai fuseseră într-o astfel de excursie, dar... am 
făcut-o totuși. Nu am considerat o greșală faptul că văd 
pentru a doua sau a treia oară aceleași locuri. Acum mă 
gîndesc că ar fi putut să viziteze și altceva, ceea ce nu mai 
văzuseră. Am mai făcut o excursie în circuit prin țară și o 
drumeție la Mogoșoaia, epuizînd astfel agenda călătoriilor 
noastre din acest an școlar. Ce-am întreprins pentru buna 
lor organizare ? N-aș putea spune exact. Oricum, excursiile 
au avut loc, copiii s-au simțit bine, iar noi ne-am făcut da
toria. Ne-am făcut datoria atît cît ni s-a cerut. Reflectînd

DIN NOU DESPRE:

TURISMUL
ȘCOLAR

dintre dînșii au dat chiar soluții 
Școala medie „Gheorghe Lazăr“ 
a turismului școlar. Aceasta mă 
va întîrzia nici părerea forurilor 
în instrucțiuni care să ducă la

mai mult asupra întrebărilor puse, îmi dau seama acum că 
n-am prea făcut mare lucru. Evident, o lipsă a noastră, a 
organizației U.T.C. din școală. Alte lipsuri, însă, și poate 
nu din cele mai mici, trebuie căutate mai departe, în acti
vitatea comitetului raional U.T.C., a comitetului orășenesc 
U.T.C., în modul în care tovarășii de aici concep ajutorul pe 
care trebuie să-l acorde desfășurării excursiilor școlare. De 
multe ori îndrumarea pe care o primim sună astfel: „Peste 
trei zile mobilizați 50 de elevi pentru cutare acțiune“. Toc
mai bine după trei zile de alergătură, cînd elevii așteaptă la 
școală, sîntem din nou anunțați: „Nu mai este nevoie“. 
Acesta nu este singurul exemplu. Actualul mod de organi
zare a excursiilor interregionale este așa de complicat, încît 
îți taie pofta de drumeție, îți micșorează entuziasmul. Ceva 
trebuie făcut în această privință“...

afirm că organizația U.T.C. din școala noastră și-a adus o 
contribuție substanțială la realizarea unor excursii menite 
să-și atingă pe deplin scopul pentru care au fost inițiate. 
Există deja o tradiție în munca noastră de organizație în 
această privință. Lucrurile n-au fost așa de la început. Totul 
a fost posibil numai după ce dragostea de excursie a devenit 
o permanență în școala noastră, ca rod al efortului colectiv 
din partea conducerii școlii, al profesorilor și organizației 
U.T.C. Orașul cu împrejurimile sale, meleagurile regiunii, nu
meroase localități din țară sînt cunoscute de elevii școlii noa
stre pe viu, la fața locului. într-un asemenea context, de pre
ocupare și muncă, s-au cristalizat și acțiunile noastre. Planu
rile de muncă ale tuturor organizațiilor U.T.C.pe clase cuprind 
activități precise, de la vizitarea muzeelor orașului, drumeții 
în împrejurimi, pînă la excursia cu clasa de la sfîrșitul anu
lui. De excursiile organizate la nivelul școlii se ocupă di
rect conducerea școlii și comitetul U.T.C. Cum pregătim o 
astfel de excursie ? Mai întîi traseul. Acesta se fixează în
totdeauna în urma călătoriei precedente. La începutul anu
lui el este expus pe un panou, cu itinerariul respectiv, de
talii despre punctele mai importante, în așa fel, încît elevii 
să poată veni cu sugestii și propuneri menite să ducă la 
îmbunătățirea lui. Sub diverse forme se duce o activitate 
intensă de popularizare a traseului, de mobilizare a cît mai 
mulți elevi la excursii. Un ajutor competent primim din 
partea cercului turistic din școală, în colaborare cu care pre
gătim realizarea fiecărei excursii. La începutul anului școlar 
organizăm simpozioane despre ceea ce am vizitat în excursie, 
întocmim fotomontaje și hărți — cu concursul cercului foto
— pe care le afișăm pe coridoare și în clase.

O astfel de excursie am organizat în vara aceasta în Mun
ții Apuseni. Am fixat, însă, de pe acum și excursiile vii
toare. Acestea vor avea loc pe grupuri de clase. Clasele a 
IX-a vor vizita Banatul, Oltenia și Argeșul, clasele a X-a 
Moldova, iar elevii dintr-a Xl-a vor fi oaspeții Deltei Dună
rii. Pentru mai buna noastră orientare în contextul preocu
pării pentru excursii din partea tuturor școlilor, mi se pare 
cît se poate de binevenită această dezbatere, în coloanele 
presei de tineret, în legătură cu turismul școlar. Ea este cu 
atît mai oportună acum, la începutul unui nou an școlar, 
pentru că, în mare parte, reușita acțiunilor noastre viitoare
— a căror pregătire trebuie începută chiar de la 15 septem
brie — va depinde și de soluțiile pe care le oferă această dez
batere.

i

SANDU COSTEL — Școala medie nr. 3, Brașov : „Cred că 
nu este un gest de lipsă de modestie dacă îndrăznesc să

it
V-am prezentat, așadar, cîteva opinii exprimate de secre

tarii comitetelor U.T.C. din școlile medii în cadrul efortului 
colectiv de a oferi turismului valențele pe care acesta tre
buie să le aibă ca importantă pîrghie tde educare patriotică 
pusă la îndemâna celor care se preocupă de educația tinere
tului școlar. Coloanele ziarului nostru stau în continuare la 
dispoziția celor care vor să-și spună părerile, în scopul spo
ririi eficacității educative a excursiilor școlare.
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socialiste din Bulgaria
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Recepția de la Ambasada Română din Moscova
(Urmare din pag. I)

Mi-ședințe al Consiliului de 
niștri, Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al 
P.C.tl., Manea Mănescu, se
cretar al C.C. al P.C.R., Cor
neliu Mănescu, membru al

C.C. al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe, Nicolae Gui
nă, membru al C.C. al P.C.R., 
ambasadorul Republicii Socia
liste Rțomânia în Uniunea 
Sovietică.

La recepție au luat parte 
șefi ai reprezentanțelor diplo-

mutice acreditați în U.R.S.S., 
membri ai corpului diploma
tic, ziariști sovietici și străini.

In timpul recepției, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
caldă, cordială, tovarășii Ni
colae Ceaușescu și Aleksei 
Kosîghin au rostit toasturi.

Toastul tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. 1) ței pașnice, cu toate țările, indiferent

forțelor progresului și păcii în întreaga lu
me.

Convorbirile și schimburile de păreri sin
cere, deschise, cu tovarășul Brejnev, cu to
varășul Kosîghin și cu alți conducători so
vietici în legătură cu dezvoltarea relațiilor 
dintre partidele și țările noastre, precum și 
asupra situației internaționale și mișcării co
muniste și muncitorești vor contribui Ia dez
voltarea prieteniei româno-sovietice.

Prietenia dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Uniunea Republicilor Sovietice So
cialiste se dezvoltă pe baza principiilor in
ternaționalismului socialist, ale respectării 
independenței și suveranității naționale, ale 
egalității în drepturi, întrajutorării tovără
șești și avantajului reciproc.

Țara noastră dezvoltă legături de colabo
rare cu toate țările socialiste, militează pen
tru întărirea continuă a forței și coeziunii 
sistemului socialist mondial. Totodată, Repu
blica Socialistă România întreține legături 
de cooperare, pe baza principiilor coexîsten-

de 
orînduirea lor socială, în interesul dezvoltă
rii înțelegerii și 
apărării păcii.

Ne exprimăm 
prieteniei dintre 
tinuă a unității 
forțelor care luptă pentru preîntîmpinarea 
unui nou război mondial vor asigura trium
ful cauzei păcii.

Vă invit să ridicăm paharul pentru ferici
rea și prosperitatea poporului sovietic, pen
tru noi și mari succese în construcția comu
nismului !

Pentru eroicul Partid Comunist al Uniunii 
Sovietice, pentru Comitetul său Central!

Pentru prietenia de nezdruncinat și cola
borarea frățească dintre popoarele român și 
sovietic !

Pentru unitatea și coeziunea țărilor siste
mului socialist mondial și a mișcării comunis
te mondiale !

în sănătatea tovarășilor Brejncv și Kosî
ghin '.

In sănătatea dumneavoastră, a tuturor !

colaborării între popoare, al

convingerea că dezvoltarea 
(ările noastre, întărirea con- 
țărilor socialiste, a tuturor

Toastul tovarășului
(Urmare din pag. I)

grijii neobosite a Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și Partidului Comunist Ro
mân, al dorinței de a înlătura toate piedicile 
din calea colaborării țărilor noastre, popoare
lor noastre.

Comitetul Central al partidului nostru și 
guvernulțțjsovietic vor menține neschimbată 
orientarea spre întărirea prieteniei frățești 
dintre Uniunea Sovietică și România, vor fa
ce tot ceea ce este necesar pentru ca nimie 
să nu umbrească relațiile dintre popoarele 
noastre, dintre partidele noastre.

Permiteți-mi să toastez pentru întărirea 
continuă a prieteniei popoarelor noastre !

Pentru Partidul Comunist Român !
în sănătatea tovarășului Ceaușescu, a to

varășului Maurer, și a celorlalți membri ai 
delegației române !

în sănătatea ambasadorului Guină și a so
ției sale !

Fie ca prietenia sovieto-română să slujeas
că și în viitor înfloririi popoarelor Uniunii 
Sovietice și României !

Trăiască prietenia între Uniunea Sovietică 
și România, care servește intereselor întregii 
comunității socialiste, cauzei păcii și socia
lismului pe pămînt !
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 francez, a șefilor misiunilor c 
plomatice acreditați la Paris și

I
ini, ultima conferință de 
a președintelui de Gaulle 
cadrul actualului său n

I
 prezidențial. Răspunzînd 

Dărilor ziariștilor, președ'
■1 Iioit-z'I n F nn -move numXv

I
I
1
I
I
I

t :

$
■

A5

4a.IP ■ *■

«

*

■

U.R.S.S. — Aspect de pe șantierul hidrocëntralei Krasnoïarsk

Conferința de presă
a președintelui de Gaulle

(Agerpres). — Joi a 
palatul Elysée, în

afaceri dd-interim al Republicii 
Socialiste România la Alger, și 
alti reprezentanți români. Oaspeții 
au apreciat elogios exponatele.

9 LA OTTAWA continuă lucră
rile celei de-a 54-a conferințe a 
Uniunii interparlamentare. Teodor 
Marinescu, vicepreședinte al Co
mitetului de conducere al grupului 
român al Uniunii interparlamenta
re, a fost ales alături de reprezen
tanți ai altor grupuri, vicepre
ședinte al conferinței.

La dezbaterile pe marginea ra
portului privitor Ia situația inter
națională, din partea grupului ro
mân a luat cuvîntul Teodor 
rinescu, care ' a expus 
grupului interparlamentar 
asupra principalelor probleme 
ternaționale aflate pe ordinea 
zi.

• PAVILIONUL Republicii So
cialiste România de la Tirgul in
ternațional din Damasc a fost vizi
tat la 8 septembrie de ministrul 
economiei al Siriei, Ibrahim Bi- 
tar, însoțit de directorul general al 
tîrgului, Feisal Dalaty.

Ministrul sirian a apreciat elo
gios exponatele românești și a 
subliniat posibilitățile de dezvolta
re a relațiilor economice dintre 
România și Siria,

unea Sovietică a fost lansat un 
nou satelit artificial al Pămîntului 
— „Cosmos-85". Pe bordul sateli
tului este instalat aparatai științi
fic pentru continuarea studierii 
spațiului cosmic în conformitate cu 
programul anunțai de agenția TASS

întrevedere Ball - Wilson

Ma- 
poziția 
român 

in
de

0 delegație de partid

Și
a

guvernamentală

R. 0. Germane

va vizita U.R.S.S.
că 
a 

al

• AGENȚIA TASS transmite 
Ia invitația C.C. al P.C.U.S., 
Prezidiului Sovietului Suprem 
U.R.S.S. și a guvernului U.R.S.S., 
in a doua jumătate a lunii sep
tembrie va sosi în Uniunea So
vietică într-o vizită oficială o de
legație de partid și guvernamen- 
taiă a Republicii Democrate 
mane, in frunte cu Walter 
bricht, prim-secretar al C.C. 
Partidului Socialist Unit din 
mania, președintele Consiliului de 
Stat al R.D.G.

• JOI, INTR-O CUVÎNTARE pre
gătită pentru cea de-a 54-a conferin
ță a Uniunii interparlamentare de la 
Ottawa, secretarul general al 
O.N.U., U Thant, s-a pronunțat în 
favoarea ținerii unei conferințe 
mondiale pentru dezarmare. ,,Deși 
convocarea unei asemenea confe
rințe sub egida Națiunilor Unite, 
se arată în cuvîntarea secretaru
lui general, nu ar putea fi sufici
entă pentru realizarea acordului cu 
privire la dezarmarea generală, ea 
ar putea atrage atenția lumii în
tregi asupra situației dificile în 
care se găsește întreaga omenire. 
Divergențele de opinii dintre țări 
nu au împiedicat în trecut schim
bul de vederi asupra modului în 
care se poate opri cursa înarmă
rilor și ele nu trebuie să împiedi
ce acest schimb nici în viitor".

• ÎN CURSUL întrevederilor pe 
care subsecretarul de stat al S.U.A., 
George Ball, le-a avut miercuri 
seara cu primul ministru britanic, 
Harold Wilson, au fost abordate 
probleme privind conflictul indo- 
pakistanez, situația din Vietnam și 
Malayezia, precum și probleme e- 
conomice si financiare, care inte
resează cele două țări. în cursul 
discuțiilor, George Ball l-a pus la 
curent pe premierul britanic cu 
discuțiile care le-a avut la Paris 
cu președintele de Gaulle, precum 
și cu ceilalți oameni de stat vest- 
europeni cu care s-a întreținut.

• AGENȚIA Associated Press a- 
nuntă că un purtător de cuvînt al 
guvernului cipriot a anunțat că 
avioane militare turcești au violat 
miercuri spațiul aerian al Ciprului, 
zburînd deasupra coastei de nord 
și a orașului Kyrenia.

• DUPĂ cum transmite agen
ția TASS, la 9 septembrie în Uni-

umili

• LA INVITAȚIA guvernului 
francez, la 9 septembrie a sosit 
la Paris, într-o vizită oficiala, Jo- 
zef Cyrankiewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. Po
lone.

Pe aeroportul Orly, oaspetele 
polonez a fost întînjpinat de pri
mul ministru francez, Georges 
Pompjdou, și de Maurice Couve de 
Murville, ministrul afacerilor 
terne.

• OFICIUL comercial de mostre 
al României de la Tirgul interna
tional din Alger se bucură de o 
deosebită atenție. In primele zile 
ac la deschiderea lirgului, oiiciul 
a fost vizitat de Houari Boume
dienne, președintele Consiliului 
National al Revoluției, primul mi
nistru al Algeriei, Bachir Bouma- 
za, ministrul informațiilor, 
Ahmed, ministrul finanțelor. 
Mahsas, ministrul agriculturii 
reformei agrare, precum și de alte 
personalități. Oaspeții eu fost pri
miți de Istrate lorgu, însărcinat cu

Kaid
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R.A.U. — Sărbătorirea festivalului armat al revărsării Nilului

SOFIA 9 — Corespondentul 
Agerpres, C. Linte, transmite: 
în dimineața zilei de 9 sep
tembrie, în R. P. Bulgaria 
s-au desfășurat demonstrații 
ale oamenilor muncii de la 
orașe și sate cu prilejul celei 
de-a 21-a aniversări a revo
luției socialiste din Bulgaria.

La Sofia a avut loc cu acest 
prilej tradiționala paradă mi
litară, și demonstrația locui
torilor Capitalei. La tribuna 
mausoleului lui Gheorghi Di- 
mitrov se aflau Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.B., 
președintele Consiliului de 
Miniștri, Gheorghi Traikov, 
președintele Prezidiului Adu
nării Populare, și alți condu
cători de partid și de stat din 
R. P. Bulgaria. în tribunele

••------------

Vizita delegației
de partid și de stat

cehoslovace

MINSK 9 (Agerpres). — în 
continuarea vizitei oficiale în 
Uniunea Sovietică, delegația 
de partid și de stat cehoslova
că, condusă de Antonin No- 
votny, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, 
președintele Republicii Socia
liste Cehoslovace, a sosit la 9 
septembrie la Minsk, capitala 
Republicii Sovietice Socialiste 
Bieloruse. Delegația este înso
țită de N. V. Podgornîi, mem
bru al Prezidiului și secretar 
al C.C. al P.C.U.S.

laterale au luat loc șefi și 
membri ai misiunilor diplo
matice acreditați la Sofia, ata
șați militari, ziariști bulgari 
și străini.

Generalul de armată Dobri 
Djurov, ministrul apărării 
populare al R. P. Bulgaria, 
după ce a trecut în revistă 
trupele aliniate în Piața „9 
Septembrie“, a adresat osta
șilor, comandanților și oame
nilor muncii un cuvînt de sa
lut. Au fost trase 21 de salve 
de artilerie, după care a în
ceput parada militară. Au de
filat elevi ai școlilor militare, 
mașini blindate, tunuri, unități 
de rachete. Parada a constituit 
o demonstrație a tehnicii mi
litare moderne și a capacită
ții de luptă a Armatei popu
lare bulgare.

A urmat apoi demonstrația 
oamenilor muncii din Sofia. 
Purtînd drapele și flori, por
trete ale. lui Marx, Engels, 
Lenin precum și portretul lui 
Gheorghi Dimitrov, ale con
ducătorilor de partid și de 
stat ai R. P. Bulgaria, au de
filat coloane compacte de oa
meni ai muncii,' reprezentanți 
ai întreprinderilor industriale 
și instituțiilor, constructori, 
sportivi, lucrători din institu
ții științifice. Demonstranții 
purtau grafice înfățișînd suc
cesele obținute în cei 21 de 
ani de putere populară.

în seara aceleiași zile, Comi
tetul Central al Partidului Co
munist Bulgar, Prezidiul Adu
nării Populare și Consiliul 
de Miniștri al R. P. Bulgaria 
au oferit o recepție cu prile
jul sărbătorii naționale a Re
publicii Populare Bulgaria. Au 
participat conducători de 
partid și de stat din R. P. Bul
garia, membri ai corpului di
plomatic și oaspeți de peste 
hotare.

PARIS 9 
avut loc la 
prezența membrilor guvernului 

misiunilor di- 
și a 

numeroși ziariști francezi și stră
ini, ultima conferință de presă 
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1 între- 
, președintele a 

abordat un mare număr de pro
bleme privind politica internă și 
externă a Franței. El nu a preci
zat dacă își va prezenta din nou 
candidatura la alegerile prezi
dențiale din decembrie, arătînd 
că își va face cunoscută hotă- 
rîrea în viitoarele două luni.

Referindu-se la criza din Pia
ța comună, generalul de Gaulle 
a spus că „ea pune în lumină 
două fapte: reticența parteneri
lor Franței de a accepta inclu
derea agriculturii în Piața comu
nă și unele erori și echivocnri 
existente în tratatul de la Roma“ 
(prin care a luat ființă Comuni
tatea Economică Europeană). El 
și-a exprimat părerea că această 
criză, era mai devreme sau mai 

| tîrziu, inevitabilă.
Cu privire la poziția Franței 

I față de N.A.T.O., președintele 
• de Gaulle a declarat că „la ex- 
Ipirarea angajamentelor pe care 

ni le-am asumat, adică cel tîr
ziu în 1969, va înceta subordo
narea, calificată drept integrare, 
prevăzută de N.A.T.O., care 
pune destinul nostru în mîini 
străine“.

Președintele s-a referit apoi la 
relațiile Franței cu toate țările 
lumii, oprindu-se și asupra dez
voltării legăturilor cu țările 
cialiste. „în această privință, 
spus el, acordăm o mare impor
tanță noului curs pe care-1 iau 
relațiile noastre cu Uniunea So
vietică, ne exprimăm satisfacția 
pentru rezultatele obținute cu 
prilejul vizitei președintelui Con
siliului de Miniștri al României,

Gheorghe Maurer în dome- 
relațiilor franco-roniâne“.

Abordînd problema situației 
din Asia de sud-est, președintele 
a declarat că pentru găsirea unei 
soluții, „condiția elementară ar 
fi încetarea efectivă a oricărei 
intervenții străine.

Președintele de Gaulle a cali
ficat conflictul indo-pakistanez 
drept „deplorabil“, exprimîndu-și 
speranța că se va putea ajunge 
Ia o încetare a focului. El s-a re
ferit, de asemenea, la problemele 
sistemului monetar al lumii ca
pitaliste, declarînd că guvernul 
francez „nu recunoaște monedei 
nici unui stat vreo valoare pri
vilegiată și automată față de aur 
care este și rămîne, trebuie să 
rămînă, singurul etalon real“.

în încheierea conferinței sale 
de presă, generalul de Gaulle a 
făcut un bilanț al activității sale 
în decursul celor șapte ani 
mandatului său de președinte.

Ion 
niul Lupte indirjite între trupele

pakistaneze și indiene
Agențiile de presă au anun

țat că joi au continuat lupte în- 
dîrjite între trupele pakistaneze 
și cele indiene. Intr-un comuni
cat pentru presă al Ministerului 
Apărării al Indiei se arată că 
„trupele indiene continuă să 
înainteze în adincul teritoriului 
pakistanez în sectorul Jumma".

Agenția Associated Press re
latează că un purtător de cu
vînt al guvernului pakistanez a 
declarat că trupele Pakistanului 
au întreprins un contraatac pu
ternic în cursul zilei de joi, res- 
pingînd dincolo de frontieră 
trupele indiene pătrunse în sec
torul Lahore. Totodată, se arată 
că înaintarea trupelor indiene 
spre Haiderabad a lost oprită.

I.upte intense se desfășoară, de 
asemenea, in regiunea Chhamb, 
unde trupele indiene încearcă să 
reia pozițiile cucerite de paki
stanezi. Aviafia pakistaneză a 
lansat, potrivit agenției Reuter, 
un mare număr de parașutiști în 
statul Pun jab. Un reprezentant 
al guvernului Pakistanului a 
declarat că aviația indiană a e- 
lectuat miercuri seara un raid 
asupra orașului Caraci.

Joi', secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a avut între
vederi la Rawalpindi cu pre
ședintele Ayub Khan și cu mi
nistrul de externe, Zuliîcar Alt 
Bliutto. in legătură cu agravarea 
conflictului indo-pakislanez.

JAPONIA. Demonstrația împotriva înarmării nucleare

otrivit comuni
catelor oficiale, 
președintele Ita
liei, Giușepp.e 
Saragat, însoțit 
de ministrul â- 
facerilor exter
ne. Fântâni, pă
răsește azi Ro

ma pentru o vizită în Ame
rica Latină. Prima etapă a
călătoriei președintelui ita
lian va fi Brazilia. Urmează 
apoi Uruguay, Argentina, 
Chile, Peru și Venezuela.

într-un articol publicat de
revista ESTERI, care reflec-
tă punctul de vedere al mi
nisterului afacerilor externe
italian se apreciază pă 
turneul Iui Saragat „reflectă 
și subliniază importanța 
deosebită pe care o acordă 
Italia relațiilor sale cu în
treaga regiune latino-ameri
cana“ ; revista acreditează 
ideea că unul din principa
lele obiective îl constituie 
„intensificarea semnificati
vă a schimburilor économi-
ce între Italia, și continentul 
sud-american".

Accentul pus în sferele o- 
ficioase pe mobilurile eco
nomice ale turneului prezi
dențial nu poate estompa 
prezumatele obiective poli
tice. Unii comentatori din 
capitala italiană sînt tentati 
să vadă în vizita lui Saragat 
„o ripostă discretă la tur
neul latino-american al ge
neralului de Gaulle (COR- 
RIERE DE LA SERRA). O- 
pinia exprimată de comen
tatorul italian merită atenție 
mai cu seamă dacă avem în 
vedere că la Washington 
se exprimă o evidentă ne
mulțumire față de creșterea 
influenței franceze în Ame
rica Latină. (WASHINGTON 
POST remarca astfel că De
partamentul de Stat și Casa 
Albă, „privesc favorabil în
tărirea prezenței italiene in 
America de Sud mai ales în 
măsura în care ea poate 
constitui un element de 
echilibru în fața ofensivei 
politice și economice lan
sate de Paris“. NEW YORK 
TIM1ES face aluzie la faptul 
că speranțele nord-america- 
ne în influența Romei pe 
continentul sud-american 
îmbrățișază „o sferă mai 
largă de acțiune" decît exer
citarea unei contraponderi 
la influența franceză în creș
tere. E vorba, pare-se, de 
.tendința Washingtonului de 
a folosi, „bunele oficii ita
liene“ pentru a-și ameliora 
relațiile în curs de deterio
rare cu o serie de țări lati- 
no-americane. Asemenea 
presupuneri apar plauzibile 
dacă se ține seama că, spre 
'deosebire de Paris, Roma 
și-a manifestat, în genere, 
cel puțin pînă acum acordul 
cu țelurile politice ale Was
hingtonului în America La
tină.

Dificultățile eventualelor 
„bune oficii" italiene sînt, 
însă, mai mult decît eviden
te. Pentru că, ceea ce aș
teaptă țările continentului 
sud-american de la intensi
ficarea legăturilor cu Euro
pa este tocmai „un mai mare 
spațiu de manevră spre a-și 
asigura independența politi- 
co-economică față de Sta
tele Unite“ (JOURNAL 
DO BRASIL).

„Asistăm •— scrie influen
tul cotidian IL MESSAGE- 
RO — la un efort susținut 
al Italiei pentru a juca un 
anumit rol în țările din con
tinentul sud-american". Ce 
pondere va avea și mai a- 
ies care va fi acest rol ? Se 
va mărgini la sprijinirea te
lurilor politice ale Washing
tonului sau va aborda alte 
obiective ? întrebările rămin 
deschise. Oricum, desfășura
rea și rezultatele turneului
președintelui Saragat vor a- 
duce cel puțin unele ele
mente de clarificare în acest
sens.

EM. RUCÄR

Toți observatorii sînt de acord că în 
prezent viața politică braziliană este do
minată de preocupări electorale. Insă, 
în chip paradoxal, deși aceste preocu
pări se intensifică continuu, nimeni nu 
știe cu precizie dacă alegerile proiecta
te vor avea loc sau nu. Se pare că, deo
camdată, ceea ce se dispută în Brazilia 
în legătură mai ales cu alegerile prezi
dențiale nu este problema cine va în
vinge, ci în general dacă alegerile pro
gramate se vor ține.

«■a a area confruntare e-NA JE lectorală braziliană JM — alegerile prezi- /B dențiale — ar tre-
I H bui să aibă locI Wî B atunciI V H ar urma ca în toam- 

na aceasta să se 
desfășoare alegeri 

parțiale pentru desemnarea a 11 
guvernatori. Această din urmă 
confruntare este considerată atît 
în Brazilia cit și peste hotare ca 
un test în vederea alegerilor pre
zidențiale.

în general, comentatorii de 
presă apreciază că un scrutin 
normal nu ar da satisfacție ac
tualului grup conducător și de 
aceea acest grup stă la îndoială 
dacă pentru postul de președinte, 
să recurgă la alegeri sau nu 
Pe la jumătatea lui august — 
scrie „THE SCOTSMAN“— fac
torii conjucturali „sugerau că re
gimul lui Branco are numai două 
căi de urmat: una de a. rămîne 
la putere prin forță, cealaltă de 
a organiza alegerile promise în 
1966, cu certitudinea că va fi 
înfrînt“.

Branco n-a arătat că ar opta 
pentru vreuna din cele două căi, 
dar se pare că în prezent preo
cuparea guvernului de la Brasi
lia este de „a ajusta“ pe fiecare 
dintre ele, și abia după ce ope
rațiunea va fi încheiată, va fi

făcută și alegerea. Operațiunea 
„ajustare“ are un rol precis. Ea 
urmărește să pregătească astfel 
terenul îneît pe orice drum ar 
porni actualul guvern, rămînerea 
la putere să-i fie asigurată.

MAN“ scrie că ținînd seama de 
actualele împrejurări „nu trebuie 
exclusă posibilitatea ca Branco 

' să accepte să rămînă la putere“.
Cea de-a doua variantă, a orga

nizării de alegeri, este și ea su
pusă unei prelucrări tenace 
așa fel îneît dacă în cele 
urmă s-ar opta pentru ea, să nu 
mai existe pericolul înfrîngerii 
actualilor conducători. Primele 
măsuri care au fost luate în a- 
ceastă direcție vizează îndepăr
tarea de pe listele unor eventua
le alegeri a adversarilor politici. 
Este vorba, 
noscuta lege 
trecută, lege potrivit căreia îi 
este interzis

în 
din

mai întîi de cu- 
insțituită luna

să candideze la

mijloace în scopul înlăturării lor 
de pe liste. Astfel au fost anulate 
candidaturile mareșalului Teixe- 
ira Lott și a lui Sebastian Pais, 
pe motiv că nu au domiciliul 
stabil în statele pentru care vor 
să candideze.

în cazul cînd se vor organiza 
alegeri pentru anul viitor, se con
sideră că adversarii lui Branco 
vor fi următorii: Carlos Lacerda, 
guvernatorul statului Guanabara, 
Pinto, guvernatorul statului Mi
ri as Gerais și Adenar de Barras, 
guvernatorul statului Sao Paolo.

Deocamdată, după cum arătam 
la început, incertitudinea conti
nuă să persiste. Se vorbește de 
confruntări pe tema în discuție,

semnul întrebării
Mai întîi este luată în consi

derație varianta rămînerii în con
tinuare la putere, fără a se mai 
organiza alegeri. Supără însă for
mula frustă a perpetuării 
mandat „prin forță“, 
cînd este vorba de un mandat 
căruia mulți îi contestă validita
tea, întrucît a fost obținut în 
urma Unui puci militar. De aceea 
unii politicieni s-au gîndit că 
lucrurile ar putea fi aranjate prin 
modificarea constituției. In a- 
cest sens senatorul Jouse de Sou- 
za a propus în Senat un amen
dament la constituție care să 
permită prelungirea cu încă pa
tru ani a actualului mandat al lui 
Branco. Ziarul „THE SCOTS-

mai
unui
ales

președinție oricărei persoane 
care a deținut funcția de 
ministru în guvernul lui Goulart. 
Potrivit aceleiași legi, pot parti
cipa la viitoarele alegeri prezi
dențiale numai partidele care au 
cel puțin cinci deputați federali. 
Aceasta înseamnă sfîrșitul a șase 
grupări politice mici și ar putea 
să ducă în viitor la eliminarea 
tuturor blocurilor mărginașe pen
tru a rămîne numai cele trei par
tide mari: Partidul social-demo
crat, Partidul muncii și Uniunea 
democratică națională.

Pentru candidații opoziției la 
alegerile din octombrie, întrucît 
legea de mai sus nu putea fi in
vocată, s-a recurs la tot felul de

între reprezentanții „liniei dure“, 
care sînt împotriva alegerilor, și 
membrii guvernului, caracterizați 
ca moderați. „LE MONDE“ își 
exprimă însă îndoiala cu privire 
la seriozitatea acestei dispute. 
Potrivit acestui ziar, „opoziția 
dintre militari «legaliști» și ofi
țerii adepți ai «liniei dure» este 
mai mult aparentă decît reală. 
Aceștia din urmă cer un guvern 
dictatorial. Ceilalți, mai forma
liști, doresc să obțină legalizarea 
loviturii din aprilie anul trecut 
printr-un verdict popular“.

Cu toate preparativele guver
namentale, situația politică din 
țară nu evoluează exclusiv în di
recția pe care vrea să i-o impri-

me actualul regim. Partidele care 
formează așa numita opoziție 
tradițională (adică Partidul mun
cii ul lui Goulart, Partidul so- 
cial-democrat al lui Kubitschek 
și altele mai mici) au hotărît să 
părăsească starea de expectativă 
pe care au adoptat-o după lovi
tura de stat și să participe efec
tiv și intens la lupta pentru o- 
cuparea fotoliului prezidențial. 
Intensificarea activității opozițio
niste a făcut ca „LE MONDE" 
să compare situația din Brazilia 
cu cea din Argentina. Ziarul 
scrie : „După ce au criticat vre
me îndelungată pe militarii ar
gentinieni pentru incapacitatea 
lor de a rezolva problema pusă 
de persistența curentului neope- 
ronist, șefii armatei braziliene a- 
flați la putere de 16 luni trebuie 
să facă față unei încercări simi
lare“. După cum anunță agen
țiile de presă, poliția braziliană 
din statul Rio de Janeiro a ope
rat zilele trecute peste 300 de 
noi arestări în rîndurile opoziției. 
Arestările au avut loc imediat 
după ce mai multe organizații 
democratice au chemat la o lar
gă demonstrație. Ele au fost fă
cute cu scopul vădit de a se îm
piedica desfășurarea acesteia și 
cu scopul declarat de a se evita 
„o încercare de forță“ între ma
nifestași și autorități. Arestări au 
fost operate și în statul Minas 
Gerais.
Felul cum se vor desfășura ale

gerile de guvernatori din octom
brie — în cazul cînd nu vor fi 
contramandate — va constitui fără 
îndoială, un jalon pentru preve
derea coordonatelor viitoarei po
litici braziliene. Atunci se va pu
tea aprecia și soarta alegerilor 
prezidențiale.
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