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Vizita în R. P. Bulgaria a delegației 
de partid și guvernamentale 

a Republicii Socialiste România
SOFIA 16 (Agerpres). — Tri

mișii noștri Speciali transmit: 
Continuîndu-și vizita în Republi

ca Populară Bulgaria, membrii 
delegației de partid și guverna
mentale a Republicii Socialiste 
România, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al C.C. al P.C.R., au vizi
tat regiunea Plovdiv. Oaspeții ro
mâni au fost însoțiți de tovarășii 
Jivko Jivkov, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. Bul
gar, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Lîcezar Av- 
ramov, secretar al C.C. al P. C. 
Bulgar, și Gheorghi Bogdanov, 
ambasadorul R.P. Bulgaria la 
București.

In drum spre orașul Plovdiv, 
membrii delegației s-au oprit in 
localitatea Zvînicevo. Au fost vi
zitate serele moderne, care se 
întind pe o suprafață de 20 de 
hectare.

Continuîndu-și călătoria, mem
brii delegației s-au oprit apoi 
în comuna Brestanița, unde au 
vizitat Gospodăria agricolă coo
perativă de muncă „Viața no
uă“.

In piața din fața căminului 
cultural a avut loc o întîlnire 
prietenească cu locuitorii comu
nei, care au făcut o călduroasă 
primire delegației române.

Secretarul Comitetului comu
nal de partid, vorbind în nume
le tuturor locuitorilor comunei, a 
salutat sosirea în această locali
tate a delegației de partid și gu
vernamentale române.

în numele delegației a luat 
cuvîntul tovarășul Virgil Trofin, 
secretar al C.C. al P.C.R. După 
ce i-a felicitat pe membrii coo
perativei pentru rezultatele ob
ținute în muncă și în gospodă
rirea comunei, vorbitorul a 
spus : „Ne bucurăm, dragi tova
răși, că ne aflăm astăzi în mij
locul harnicilor membri ai Coo
perativei agricole de muncă Bre
stanița. Succesele obținute de 
cooperativa dumneavoastră în 
dezvoltarea viticulturii și în creș
terea animalelor, producțiile mari 
realizate, construcțiile gospo
dărești pe care le-ați ridicat sînt 
o imagine vie a schimbărilor pe
trecute în viața țărănimii bulga
re în anii socialismului“. în con
tinuare, vorbitorul a împărtășit 
gazdelor din experiența coope
rativelor agricole de producție 
din Republica Socialistă România 
și a vorbit despre creșterea ni
velului de trai al țăranilor ro
mâni.

La Gospodăria agricolă cooperativă de muncă
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INITIATIVE

PE FRONTUL
CALITĂȚII

aratele cu sporirea producției, constructorii de trac
toare din Brașov au pus pe prim plan al activi
tății lor îmbunătățirea parametrilor calitativi ai 
tractorului. Este unul din obiectivele de bază ale 
întrecerii socialiste ce se desfășoară aici, acestui 
scop fiindu-i !
ale colectivului de muncitori, ingineri și tehnicieni, 
întregul flux al muncii, din atelierele de concepție 
și proiectare pînă la ieșirea tractoarelor pe poarta 

uzinei, decurge într-o atmosferă de intensă căutare pentru noi 
soluții tehnice, care să consolideze în continuare faima de care
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— Am introdus în jur de 160 de modificări constructive și 
- spunea tovarășul inginer Vasile Sechel, directo

rul tehnic al uzinei — propuse de constructorii noștri sau su
gerate de beneficiari. In urma acestor modificări care au inter
venit, îndeosebi la segmenti, distribuitorul hidraulic, cilindrul 
ridicătorului hidraulic, cutia de viteze, trenul din fată etc., pre
cum și a completării sale cu noi instalații ca: frîna pneuma
tică pentru remorcă, cupla pentru remorci monoax, instalația 
electrică pentru semnalizări in timpul circulației conform nor
melor internaționale și altele au ridicat calitatea tractorului 
românesc. El a devenit mai robust, mai rezistent.

în întrecerea socialistă care se desfășoară în uzina noastră, 
oamenii sjnt antrenați în aceeași măsură la realizarea sarcini
lor de plan la toți indicatorii. Sîntem cu planul la zi la toate 
reperele și în toate sectoarele uzinei.

Ne-am oprit într-unul din aceste sectoare, acolo unde se 
construiesc motoare, unde metalul capătă viată. Se lucrează 
la un înalt nivel tehnic, majoritatea proceselor tehnologice 
sînt automatizate. întreaga linie a chiulasei, de exemplu, prevă
zută cu 37 de mașini-unelte, este supravegheată de un singur 
reglor. Din fața tabloului de comandă, situat la mijlocul liniei, 
el urmărește funcționarea fiecărui agregat în parte, executarea

„Viața nouă“ din comuna Brestanița
Telefoto : B.T.A.—AGERPRES

el urmărește functionarea fiecărui agregat în 
fiecărei operațiuni.

• 160 de modificări
constructive la tractorul

U 650"

• Un reglor la 37 
de mașini-unelte

—■ Venite di
rect de la tur
nătorie, ne rela
ta tinărul reglor 
Tencaru Romeo, 
chiulasele pă
trund pe banda 
liniei automate 
de ] 
trec singure 
la o mașină la 
alta, unde se e- 
fectuează cele 
43 de operati-

frezare etc. 
Toate aceste o- 
peratiuni com
plexe și deose
bit de pretenți
oase nu durea
ză mai mult 

de cîteva minute, după care, fără să mai treacă prin mîna mun
citorului, chiulasa este trimisă direct la asamblare.

în condiții similare se prelucrează și alte repere. Montarea și 
vopsirea motoarelor se execută pe banda rulantă, cu mersul 
continuu. O asemenea înzestrare tehnică, un astfel de proces 
tehnologic de înaltă precizie impun o calificare superioară, o 
exigentă sporită din partea colectivului secției. Aici s-au or
ganizat și funcționează cu caracter permanent diferite forme de 
perfecționare a cunoștințelor profesionale pentru toate catego
riile de muncitori, tehnicieni și ingineri.

— O dată cu creșterea gradului de calificare a oamenilor 
s-a îmbunătățit calitatea pieselor prelucrate în secție, a crescut 
productivitatea muncii, a fost posibilă introducerea tehnicii ce
lei mai noi — ne spunea tovarășul Gheorghe Vulpe, președin
tele comitetului sindical pe secție. A crescut numărul munci
torilor evidențiat! în întrecerea socialistă. Anul acesta, lună de 
lună s-au menținut ca evidentiati 137 de muncitori dintre care 
majoritatea sînt tineri. Putem aminti printre aceștia pe strunga
rul Nagy Alexandru, rectificatorul Tiess Gheorghe, mecanicul 
Farcaș Vicențiu, găuritorul Drăgulin Dumitru, montorul Oan- 
cea Ion și multi alții.

Pentru că motorul este inima tractorului și de calitatea ace
stuia depinde într-o măsură hotărîtoare calitatea în ansamblu 
a produsului finit, bătălia pentru realizarea acestui obiectiv, 
se dă la fiecare dintre cele 1 000 de locuri de muncă ale secției. 
1 000 de muncitori, tehnicieni și ingineri pășesc zilnic pragul 
secției animați de aceeași preocupare: ridicarea pe o treaptă 
superioară a calității muncii lor.

— Toți sîntem angajați în procesul acesta de gîndire tehnică, 
dacă pot să-l numesc astfel — spunea tehnologul șef al secției, 
tovarășul Ion Petra. Am obținut rezultate din ce în ce mai bune.

I ne aflăm în stadiul de transpunere în practică a 
de măsuri tehnico-organizatorice corespunzătoare.

0 mìe de constructori
studiază noi soluții tehnice

ROMULUS LAL

(Continuare în pag. a Hl-a)
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„Cu planul la Înălțime“
Pe șantierul Hidrocentralei Bacău 1 se face 
ultima veriiicare Înaintea turnării betonului.

ȘCOALA, FAMILIA, ' 

ORGANIZAȚIA

U. T. C.

n licee orga
nizațiile U.T.C. 
desfășoară o 
activitate com
plexă. Printre 
preocupările ce
le mai frecven
te se înscriu: 
dezvoltarea răs

punderii elevilor față de în
vățătură, a pasiunii pentru 
studiu; dezvoltarea trăsături
lor proprii tinerilor zilelor 
noastre: inițiativa, conștiin
ciozitatea, curajul, cinstea, 
demnitatea; informarea com
plexă și la „zi“ în cele 
mai diverse domenii: politică 
internă și externă, economie, 
cultură; organizarea eficien
tă a timpului liber. Toate a- 
cestea cer pricepere, fantezie; 
cer organizarea unor acțiuni 
care să placă elevilor, să le 
trezească interesul.

A devenit o tradiție, în cele 
mai multe licee, ca organiza-

țiile U.T.C. să apeleze — în 
ceea ce privește inițierea unor 
asemenea acțiuni — la expe
riența cadrelor didactice. A- 
ceastă experiență completea
ză în mod armonios expe
riența activiștilor organizației 
U.T.C. Sînt însă și licee unde 
această colaborare e slabă, ea 
reducîndu-se numai la cola
borarea dirigintelui cu biroul 
U.T.C. al clasei. Ceea ce ne-a 
determinat ca în articolul de 
față să relatăm experiența din 
anul trecut a unor școli unde 
colaborarea dintre cadrele di
dactice și organizația U. T. C. 
are drept rezultat o activitate 
bogată, în care este antrenată 
întreaga masă de elevi...

— Profesorii din școala 
noastră — spune Rodica Hur- 
muj, secretara comitetului 
U.T.C. al Liceului „Matei Ba- 
sarab“ din Capitală — nu sînt 
tineri, au însă pasiunea... ti
nereții : le place să fie mereu

............. .......
À ÎNCEPUT

Prelucrarea sfeclei de zahăr 
din noua recoltă

Toate -fabricile de 
zahăr din țară au 
început să prelucreze 
sfecla din noua re
coltă. Pînă acum a și 
fost obfinută o pro
ducție de 25 000 tone

de zahăr. Datorită u- 
nei bune organizări a 
producției, precum și 
a faptului că unitățile 
agricole socialiste li
vrează ritmic materia 
primă, multe fabrici,

printre care cele din 
Luduș, Bucecea, Arad, 
Giurgiu, Sascut și 
Chitila, depășesc zil
nic producția prevă
zută.

(Agerpres)

DESERT... REGRETELE
Încă din facultate era cunoscută 

pentru eleganta și spiritul ei auto
critic. Intr-adevăr ea aducea în 
iacultate „ultimele noutăți': mîn- 
dria ei tinerească era să se Îmbra
ce după ultimul strigăt.

Dar nu eleganta i-a adus cele
britatea, ci miraculosul ei spirit 
autocritic. Cum călca strîmb, cum 
șl recunoștea. Des greșea, des se 
pocăia. Des se purta răa cu co
legii, des regreta că se poartă rău 
cu colegii. Pe cit de rapidă era 
recunoașterea greșelilor, pe ații 
era de superficială. A, și cu cită 
distincție își făcea autocritica I 
Recunoștea greșelile cu un lei de 
moleșală aristocratică; parcă nici 
n-ar fi fost greșelile ei, parcă nici 
n-ar fi fost greșeli. De frămîntat 
nu se prea irămlnta, în timp ce 
se analiza își aranja ca evidentă 
cochetărie cîteva bucle rebele. 
Avea impresia stranie că un la
cheu stilat ti aduce autocritica pe

o tavă de argint și ea o citește 
mirată și distinsa.

Am pierdut-o, In ultimul timp, 
din vedere pînă cind mult elegan
ta și mult frămîntata m-a invitat 
intr-o zi la masă.

— Noi luăm masa la trei... mi-a 
strecurat ea pe jumătate ironică, 
pe jumătate politicoasă.

In timp ce aranja vesela îmi 
povestea ce i s-a mai Intîmplat.

Cu lingura în mină Îmi explica 
drama.

— M-au repartizat intr-un sat 
din fundul Moldovei.

Așează lingura pe masă șl sufe
rința continuă.

— Cind am auzit unde sînt re
partizată simțeam că mor... Eu ca 
eu, dar să vezi ce pllngea biata 
maică-mea... Toată casa era alar
mată... Masa nu mai era masă, 
slăbisem... șl mie nu-mi stă bine 
slabă.

Pune castronul de supă drept în

mijlocul mesei și această precizie 
îi dă nu știu ce măreție stupidă.

— Evident, de acord cu familia, 
am refuzat. îți dai seama că nu 
puteam părăsi Bucureștiul... Mă 
leagă de el atîtea amintiri.

Deși a refuzat repartiția, arată 
bine, să nu-i fie de deochi, tinără, 
trumoasă și distinsă, nu prea pare 
torturată de remușcări.

Ca o gazdă politicoasă îmi ghi
cește nedumerirea.

— Na prea mă frămlnt fiindcă 
supărarea face riduri.

Încă Înainte de felul trei observ 
însă o oarecare schimbare... O 
ușoară melancolie o Învăluie.

— Totuși, să stai toată ziua a- 
casă și să nu faci nimic, e cam 
plicticos... Mă duc la toate filmele, 
la toate concertele, Ia toate piese-

(Continuare tn pag. a H-a)

După ce a mulțumit pentru 
primirea călduroasă făcută dele
gației române, subliniind că a- 
ceasta este o expresie a vechilor 
relații de prietenie frățească din
tre poporul român și poporul 
bulgar, tovarășul Virgil Trofin a 
spus: „Prietenia frățească — cu 
vechi tradiții în istorie —• dintre 
popoarele noastre, prietenie care 
în anii socialismului a căpătat 
un conținut nou, se dezvoltă și 
se întărește continuu. Această 
prietenie are la bază principiile 
internaționalismului proletar, în
trajutorarea tovărășească și a- 
vantajul reciproc, neamestecul 
în treburile interne, respectarea 
suveranității și independenței 
naționale“.

După întîlnirea care a avut 
loc în piața din fața căminului 
cultural, membrii delegației ro
mâne și persoanele oficiale bul
gare care îi însoțesc au vizitat o 
secție de sortare a strugurilor 
pentru export, precum și terenu
rile cultivate cu viță de vie și 
porumb irigat ale cooperativei.

Președintele cooperativei, Liu- 
ben Andreeo, a vorbit oaspeților 
despre rezultatele obținute de 
cooperativă — al cărui specific 
îl formează viticultura și pomi
cultura.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a felicitat pe harnicii coopera
tori, urîndu-le să obțină în vii
tor succese și mai mari spre bi
nele membrilor gospodăriei, al

întregului popor. în amintirea a- 
cestei vizite, delegația română a 
oferit daruri căminului cultural.

Convoiul oficial de mașini se 
îndreaptă apoi spre Plovdiv. Clă
dirile și străzile oraștdui erau 
împodobite sărbătorește. Miile de 
locuitori teșiți să salute delega
ția purtau buchete de flori și

(Continuare în pag. a ÎV-a)

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

Vineri 17 septembrie, în jurul orei 17,15, postu
rile noastre de radio și televiziune vor transmite 
direct de Ia Solia mitingul prilejuit de vizita în Re
publica Populară Bulgaria a delegației de partid 
și guvernamentale a Republicii Socialiste Romania, 
în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu.

CONDIȚIA -
ESENȚIALĂ

în mijlocul elevilor, să-i spri
jine în organizarea acțiunilor 
acestora, să le dea sfaturi, în
drumări.

Pasiunea tinereții este, da 
fapt, o caracteristică a tutu
ror cadrelor didactice din șco
lile noastre. în toate școlile 
profesorii sînt gata să parti
cipe cu plăcere, cu dragoste 
la acțiunile elevilor — adu- 
cînd acel „plus de experien
ță“ necesar reușitei acestor 
acțiuni. Este însă necesar ca 
organizațiile U.T.C. să gă
sească și să folosească meto
dele care să stimuleze partici
parea tovarășilor profesori la 
organizarea acțiunilor U.T.C. 
Care sînt aceste metode?

— Nu se pot da rețete. Iată 
însă cum procedăm noi...

Prof. Constanța Partenie — 
secretara comitetului U.T.C. 
al Liceului nr. 1 din Pi
tești — s-a convins că, în pri
mul rînd, este necesară o in

formare completă șl perma
nentă a cadrelor didactice 
privind activitatea pe care o 
desfășoară organizația U.T.C. 
din școală.

— ...Folosim pentru aceasta 
orice prilej: consiliile peda
gogice, consfătuirile comisiilor 
metodice, adunările generale 
ale U.T.C. de clasă (unde sînt 
invitați toți profesorii care pre
dau la clasa respectivă). Mai 
mult, eu și alți profesori ti
neri, membri ai comitetului 
U.T.C. din școală, purtăm dis
cuții personale cu fiecare ca
dru didactic: îi aducem la 
cunoștință cuprinsul planului 
comun al școlii și organizației 
U.T.C., îi cerem părerea cu 
privire la unele activități pe 
care intenționăm să le organi
zăm, îi solicităm să ne spri
jine în organizarea acestora.

Coordonatele acestei colabo
rări sînt diverse. Nu există 
domeniu al muncii organiza-

Mecanizatorii de la S.M.T. Hagiești au început semănatul orzu
lui pe ogoarele cooperativei agricole din comuna Cătrunești, 

raionul Urziceni
Foto : N. SGARLET.

țiilor U.T.C. unde să nu poată 
fi valorificată — cu maximum 
de eficiență — experiența pe
dagogică și ds viață a cadre
lor didactice. Această colabo
rare se desfășoară pe două 
planuri. Primul: Organizația 
U.T.C., prin acțiunile pe care 
le inițiază, sprijină școala în 
procesul instructiv-educativ. 
Tov. prof. Horațiu Mazilu, 
secretarul comitetului U.T.C. 
al Liceului din comuna 
„T. Vladimirescu“, regiunea 
Galați, vorbește despre cîteva 
acțiuni organizate în acest 
scop :

— Cu sprijinul unor colec
tive largi, alcătuite din cei 
mai buni elevi, comitetul 
U.T.C. a organizat periodic 
raiduri-anchetă acasă la elevi: 
atît Ia elevii slabi sau în si
tuație de mediocritate cît și 
la elevii fruntași la învățătu
ră. Obiectivele? Cum își gos
podărește fiecare elev timpul 
de studiu (cum învață, cît în
vață și ce rezultate obține), 
cum se comportă în cadrul fa
miliei, cum folosește — în 
afara școlii — orele libere. 
Observațiile și concluziile 
desprinse cu prilejul acestor 
raiduri le folosim ca material 
documentar pentru adunările 
generale U.T.C. sau pentru u- 
nele articole publicate la ga
zeta de perete; de asemenea,

ADRIAN VASILESCU

(Continuare în pag. a llî-a)

„La prima oră de curs’ 
(Școala de cultură generală nr.

114 din Capitală)

O nouă stație 
de transformare 

electrică
în cadrul lucrărilor de extin

dere a termocentralei din Bor- 
zești a început construcția unei 
noi stații de transformare de 
110/220 kilovolți. Prin intermediul 
acestei stații și al liniei de 220 de 
kilovolți Borzești—Galați se va a- 
sigura alimentarea cu energie e- 
lectrică a Combinatului siderur
gic „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ 
din Galați.

(Agerpres)

Elevi și eleve!
Începeți un nou an școlar de-a lungul căruia 

ziarul „Scînteia tineretului“ va ii mereu alături 
de voi, va oglindi preocupările și eforturile 
voastre în drumul spre cunoștințe temeinice. 
Ziarul vă va prilejui, de asemenea, cunoașterea 
activității și preocupărilor tineretului și ale oame
nilor muncii din întreaga țară, vă va informa 
asupra evenimentelor de peste hotare.

REÎNNOIȚI-VA ABONAMENTELE LA „SCÎNTEIA 
TINERETULUI“ I

Se poate abona oricine dorește. în fiecare 
clasă, în fiecare școală poate fi făcut un număr 
nelimitat de abonamente.

Și, pentru ca ziarul să răspundă cît mai exact 
dorințelor cititorilor săi elevi, comunicați re
dacției părerile și sugestiile voastre în legătură 
cu ce ați dori să găsiți în coloanele ziarului.

REDACȚIA



Bucur, proas-utecista Clementina
să dea numai produse de calitate 

Foto : AGERPRES

La Fabrica de tricotaje „Crinul“ din Capitală, lucrează și 
pată absolventă a școlii profesionale. Ea se străduiește 

superioară

Tinere, să stàm de vorlia

M
-am răzgîndit.

Rămăsese rîndul 
trecut să trecem de 
data aceasta la par
tea practică a lucru
lui. Dar între timp 
s-a întîmplat ceva 
care mă îndeamnă 
irezistibil să mă a- 

bat pentru o clipă din drumul 
hotărît. Știu: risc să mi se spună 
ceea ce s-a spus despre unul 
care făgăduiește ușor și nu îm
plinește deloc : „Ți-a promis ? 
Mai bine nu-ți promitea; că mai 
puteai spera să facă“. Și risc, mai 
ales, să mi se arunce în obraz 
că încalc una din primele legi 
ale politeții: ținerea de cuvîntul 
dat. Insă nu e vorba decît de o 
scurtă amînare...

Iată ce s-a întîmplat.
Mai zilele trecute, la Poiana 

Brașov s-a încheiat colocviul in
ternațional pe tema „România tu
ristică“, organizat de Uniunea 
Ziariștilor împre
ună cu Oficiul 
Național de Tu
rism și sub egida 
Federației Inter
naționale a zia
riștilor și scriito
rilor din domeni
ul turismului 
(F.I.J.E.T.). Cu 
prilejul acesta, 
un redactor al 
revistei „Con
temporanul“ a 
cules de la parti- 
cipanții din stră
inătate unele im
presii și mărturi
siri despre țara 
noastră. Ziari
stul elvețian Ro- 
bert Vancher a destăinuit urmă
toarele :

„Vizita în România a constituit 
pentru mine o adevărată reve
lație. Dar cea mai prețioasă a- 
mintire o voi păstra ospitalității 
poporului român. Nu-l voi uita 
niciodată pe bătrînul țăran pe 
care l-am întîlnit chiar aici, pe 
una dintre potecile acestea odih
nitoare din Munții Carpați, și 
care, fără să mă cunoască, m-a 
salutat surîzînd. Este un gest rar, 
care dovedește străinului venit 
în România că se poate simți în- 
tr-o țară prietenă“.

Firește, străvechiul și frumosul 
obicei al țăranului român, a pu
tut impresiona ca un „gest rar" 
numai pe un oaspete străin. Pen
tru noi, gestul e obișnuit, firesc.

In această împrejurare, mie, u- 
nuia numai de un lucru îmi pare 
rău : că nu i s-a întîmplat cole
gului nostru de breaslă gazetă
rească, venit din țara lui Wil- 
helm Teii, ceea ce i s-a întîmplat 
subscrisului mai anii trecuți, pe 
cînd se afla cu niște treburi Ia 
Cobadin. Mergînd întins pe stra
da mare către cooperativa agri
colă și ajuns în dreptul școlii 
mixte tocmai în momentul cînd 
elevii ies de la cursuri, fui în
tîmpinat de o ceată veselă și gă
lăgioasă de copii, fete și băieți. 
Unii mai înalți, alții mai pirpirii; 
care cu nasul în vînt, care cîm ; 
nu știu cine cu pleata cînepie, 
celălalt cu șuvițele „pana cor
bului“. Mă rog, de tot soiul. 
Vreau să zic de tot soiul drăgălaș. 
Cînd m-au zărit, și-au curmat 
dintr-o dată, numai cît ai zice 
„pește“, zumzetul lor de prisacă 
și într-un cor — un cor pe 
douăzeci de voci mi-au strigat 
sonor, dar respectuos ,,’Mnă 
ziua“. Fiindcă, vedeți dv, la noi, 
nu numai un țăran bătrîn, des
pre care s-ar putea crede că se 
îndărătnicește în obicee învechi
te, ci și odraslele cele mai proas-

Lascâr Sebastian
pete, cu suflet involt, deschis tu
turor lucrurilor noi se comportă cu 
aceeași tradițională politețe.

In acest „gest rar" — rar în 
sensul de valoros — ni se dez
văluie nu doar cuviința țăranu
lui nostru, dar și bimilenarul său 
respect pentru semenul lui.

Ar fi se-nțelege, contrar bunu
lui simț să pretindem asemenea 
„gest rar“ și orășanului. Asta ar 
însemna ca cetățeanul mergînd 
pe bulevard, s-o tot țină, cît îl 
ține drumul, numai într-un „bună 
ziua“. Sîntem în drept a-i cere 
orășanului să fie tot atît de poli
ticos ca și omul de la țară ; tot 
atît, dar nu și în același fel. Po
litețea nu are canoane încreme
nite. Ceea ce este de cuviință a- 
cum și aici, poate fi cu totul ne
potrivit dincolo și mîine. Cu alte 
cuvinte politețea este legată de 
timp și loc.

ne arată dimpotrivă că „Șărban- 
vodă au făcut nuntă mare și 
cinstită, măritînd pe fie-sa Zma- 
ragdă după Gligorie postelnic 
Băleanul“ după care a trimis toc
mai în Ardeal, unde Băleanul era 
în pribegie, ca Să-l aducă în Țara 
Românească într-adins pentru a- 
ceastă înaltă cununie. De ce a fă
cut-o ? Alt mire nu găsea ? Fi
rește, ar fi găsit, dar l-a îndrăgit 
pe acest postelnic „auzindu-i-se 
(adică mergîndu-i vestea despre) 
politiele, și frumusețea și înțelep
ciunea".

Ion Neculce, între toți cronica
rii mai iscusiți la voroavă, laudă 
și el la rîndul lui felul în care 
Constantin-vodă Mavrocordat a 
fost petrecut de-a lungul „Țării 
Moldovii“ cînd cu înscăunarea 
domnului în Iași, „aducîndu-1 — 
zice cronicarul — eu f. 
politie-n la Sfetîi Nicolaie'

„Politia“ 
de nobilă

I
frumoasă B 
ie“.

Foiletoane de TEODOR MAZILU
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WSHESIBII CUfOBI
E foarte plăcut cînd cineva îți urează călătorie plăcută...
Nu că altfel nu te-ai bucura de călătorie, dar e reconfortant să 

vezi că și alții se gîndesc la plăcerea ta...
In gara Brașov există acest frumos obicei. Din cinci în cinci 

minute ți se urează cu o voce dulce de mamă „Călătorie plă
cută“.

Dar la gara Brașov s-a stabilit o justă împărțire a sarcinilor. 
Unii îți urează „călătorie plăcută", alții îți fac un infern din că
lătorie. Unii te poftesc în tren, alții te dau jos din tren. Unii te 
răsfață, alții te aruncă cit colo... Fiecare cu treaba lui; unii cu 
politețea, alții cu bădărănia; fiecare își duce munca la bun sfâr
șit.

Așa a pățit elevul Săveanu Mircea, care s-a urcat în trenul 
301 în gara Brașov. I s-a urat tânărului, ca și tuturor pasagerilor, 
călătorie plăcută...

Acest gest l-a emoționat... Călătoria plăcută îi era asigurată... 
Și încă oficial...

— Poftiți în vagoane...
Omul, poftit, s-a urcat.
I s-a spus să se urce, s-a urcat...
Pînă aici, nimic grav... Politețea crainicului îl mina din urmă.
— Ocupați-vă locurile...
Ei, aici, lucrurile s-au împotmolit. Degeaba îl tot poftea crai

nicul... Locul în care era poftit cu atîta exagerată politețe era 
ocupat de un alt călător. Omul, civilizat, se justifică, avea același 
loc. Deci doi călători pe același loc, doi candidați pe o singură 
călătorie plăcută.

Cu toate acestea crainicul îi tot dădea cu politețea înainte.
— Dragi călători, ocupați-vă locurile...
„Dragul călător“ stă însă în picioare... E poftit să ia loc, dar 

n-are unde...
Apare al treilea călător care revendică același drept. Politețea 

nu moare însă. Politețea parcă e pe altă lume; devine Șt mai 
caldă.

■— Iubiți călători, ocupați-vă locurile...
Iubiți, iubiți, dar înghesuiți...
Mai bine nu erau iubiți și nu erau înghesuiți...
Cei doi iubiți călători stau bieții de ei în picioare, emoționați 

de atîta politețe.
In această clipă de duioasă politețe apare și al patrulea călător 

pe același loc.
Crainicul și-a ieșit din minți de atîta disperată ospitalitate.
— Dragi călători, vă urăm călătorie plăcută...
Patru oameni stau înghesuiți, striviți, claie peste grămadă și 

crainicul o ține pe a lui: călătorie plăcută.
Crainicul n-ar mai trebui să ureze călătorie plăcută în aseme

nea ocazii, de ce să mintă oamenii și încă să-i mintă așa duios și 
așa oficial ?

Frumos ar fi să-i informeze exact.
— Dragi călători... urcați-vă cum puteți în vagoane... Stați vă rog 

claie peste grămadă. Cu chiu cu vai, o să ajungeți la București. 
Cînd stați înghesuiți, gindiți-vă la noi... Drum bun, înghesuiți că
lători...

D
upă mărturisirea 
profesorului Tra- 
ian Pop, la cir
ca medicală din 
comuna Feldru, 
raionul Năsăud, 
domnește 
veselie...

Ca la

multă

ei, la

— Antinevralgice ? Cum o să 
avem noi așa ceva ? Ce întrebare 
nostimă...

— Aurociclină aveți ?
Rid, rid de se prăpădesc. Dă 

parcă ar fi ultima anecdotă.
— Aurociclină P Asta-i prea 

de tot. Noi sîntem punct farma-

nimenea..
Miilica merge prost și__ i_______ r. aștri ti 

face pe salariațl grozav de bine 
dispuși... Ce mai debandadă, ce 
mai veselie... Disprețul pentru să
nătatea oamenilor îi face să țo
păie de bucurie...

Deviza lor e simplă :
Prost muncim, veseli sîntem...
Cu cît muncesc mai alandala, 

cu atît sînt mai puși pe 
și pe șotii... Pacienții se 
nemulțumiți. Și ei rid cu 
pînă la urechi...

Drăguții de ei, copilașii 
au făcut tot ce se putea ome
nește ca la punctul farmaceutic 
să nu se găsească nimic...

Vai, ce simpatici sînt cînd te 
anunță că la punctul lot farma
ceutic zadarnic cauți un medica
ment...

— Antinevralgic aveți P
Sburdnlnicil rid ca de-o glu

mă bună.

PROST
MUNCIM

glume 
întorc 

guta

de ei,

Șl VESELI
SÎNTEM

ceutic, nu ținem medicamente... 
Ce veseli băieți...
Cînd se plictisesc de glume se 

exprimă simplu :
— Noi n-avem nimic.
Nimic ? !... Chiar nimic P /... 

Aici sburdalnicii sînt cam mo-

La desert...
(Urmare din pag. I)

totuși mă simt lnu-

bogată in vitamine 
că domnișoarei îi

Ie de teatru...
tild.

Masa a fost 
șl calorii, așa
tace plăcere să se căiască puțin.

— A fost bună friptura la tavă, 
nu ? Eu am pregătit-o... Totuși nu 
pentru asta am învățat. E foarte 
trist.

Cu cit se apropie de sfîrșitul 
mesei — durerea crește... Nu 
știam că o masă copioasă aduce 
omului atltea remușcărl.

— Alte colege de-ale mele 
progresat enorm, au șl lucrări
specialitate. In medicină practica 
e decisivă, dacă nu practici, nu

ou 
de

dești. Să nu exagerăm... Cita 
ceva tot se mat găsește...

Și încă ceva de preț...
La circa medicală din comuna 

Feldru găiești oricînd o infecție 
bună... In privința asta nici mă
car nu sînt birocrați. Vrei o in
fecție, capeți o infecție... Nu te 
amină de loc. Azi o vrei, azi o 
ai...

Bineînțeles, o infecție nu vine 
din senin.

Și infecția cele muncă..,
Dacă n-âi asigurate loâle con

dițiile, oricîtă bunăvoință ai avea, 
infecția nu apare.

Copilașii, dragii de ei, micuții 
de ei, inconștienții de ei, au luat 
măsuri practice. Acele și serin
gile nu se dezinfectează. Setul 
fiziologic nu există.

Toate condițiile există I Vreți 
o infecție, apelați cu încredere 
la circa medicală din comuna 

zi sau

o infecție, apelați cu 
la circa medicală din 
Feldru la ori ce oră din 
noapte...

Dar și lor, celor de la 
medicală din comuna 
le-ar trebui administrată îndelung 
și cu răbdare o injecție... care 
să-i doară și su-i trezească...

Păziți-vă, inconștienți sburdal
nicii... Tocmai aCUm fierbem se
ringa....

circa 
Feldru

regretele
și rămîn singură cu pro- 
conștiintă.

de gătit mama gătește în 
timp destul de rar, e de

siestei, drama atinge

eu și acești patru pe- 
sufăr. Așa nu se mai

din tortul de ciocolată 
amarnic.
și se văita.
și iarăși ciugulea.

progresezi. A, să nu crezi că nu 
sufăr, mai ales în zilele cînd nu 
gătesc 
pria-mi

Cum 
ultimul
presupus că rămîned destul de pu
țin timp singură cu propria ei 
conștiință.

Ciugulea 
și se caia

Ciugulea
Se văită
în timpul cafeluței, suferința ia 

amploare.
Sorbea și suferea.
Iarăși suferea șl iarăși sorbea. 
Mai punea puțin zahăr, și iarăși

— Mi-e rușine de mine. E odios 
să te simți un parazit.

în timpul 
apogeul.

— Numai 
refl știu cit 
poate trăi...

Izbucnește in pllns...
— Mi-a ajuns cuțitul la os, 

iartă-mă că pllng, dar nu pot să 
mă abțin.

— Du-te în satul acela și practi. 
că medicina — Îndrăznesc eu, na
ivul.

Eleganta izbucnește în rîs.
— A, chiar al luat în serios tot ce 

am spus eu t Ei, nu vorbi ? I... Nici 
nu mă glndesc să practic medicina. 
Așa Îmi vin mie în cap idei măre
țe după o masă bună. După o 
masă bună, o țigară bună... Ori 
cum eu nu turnez, mă analizez.., 
Așa-mi Iac eu... siesta...

,— Deci suferința dumitale e un 
tabiet.

— Da, sigur că da... Îmi trece 
Imediat...

Cînd își termină siesta Își fer- 
mină șl suierința.„

Gu plutele pe Bistrița

este, deci, ca un fel 
obsesie a scriitoriloț 

noștri din trecut. 
Atît de adîncă 
și întinsă e nevo
ia de „politie" 
pentru „soțiirea 
omenească", în
cît nu e de mi
rare că, la înce
putul veacului 
trecut, un Naum 
Rîmniceanu, pri
ceput compilator 
și poligraf, tra
duce din grece
ște o Histoitie B 
(adică buna-pur- | 
tare a creștinu- “ 
lui) pe care o in- | 
titulează „Buna 
obicinuință noa- 
oă“ și prin care, 

altele, recomandă i „Mu- 
nu-ți răsuci / Des cu 

__n___ tale, / Nici în palme să
nu bați / Fără nici o pricină / 
Buzele nu ți le roade, / Cum fac 
cei lipsiți de minte“.

Atît ajunge. îndelunga noastră 
incursiune în trecut, pornită de la 
remarca întîmplătoare a unui că
lător străin pe meleagurile și în 
zilele noastre, a țintit să-ți arate, 
iubite cititor, că tot ce a putut 
observa în treacăt un strănepot al 
lui Wilhelm Teii se cade să fie 
totdeauna prezent și viu în a- 
mintirea strănepotului Păunașului 
codrilor. A țintit, dar a și izbu
tit oare ? Asta, pînă săptămîna 
viitoare, poate mi-o vei spune 
dumneata...

CORESPONDENTA. Victor 
Geană, Bacău : Foarte interesantă 
scrisoarea pe care ne-ați trimis-o, 
mai ales prin completările aduse 
spuselor noastre. Cazul tinerei 
„nepoliticoase" despre care vor
biți, va fi, poate, folosit într-unul 
din viitoarele noastre articole. 
Privitor la împrejurările cînd se 
impune „suspendarea" politeței, 
am vorbit. Acele împrejurări tre
buie să aibă un caracter mai 
grav. însă nu ni se poate potrivi 
ca unei nepoliteți să i se răspun
dă cu altă nepoiitețe. La aseme
nea ripostă recurge numai o 
„Cucoana Chirița" a lui Alecsan- 
dri, care, părîndu-i-se că Sluji
torul de la barieră e obraznic cu 
dînsa, îi strigă : „Lipsești mojicei 
(Lipsești de-aice, Că-ți sar în păr) 
Și te bat măr". Despre ce anume 
trebuie făcut față cu nepoliticos, 
vom vorbi în curînd.

Veronica N. Tudoran, Govora i 
Legătura care există între politețe 
și modestie („modestie" în înțe
lesul ei propriu și nu cum o i 
țelege eleva de care pomeniți) va 
face nu prea tîrziu obiectul discu
țiilor noastre. Vă rugăm să ne mai 
scrieți despre cazuri asemănă
toare, cunoscute dumneavoastră I 
și prezentînd un interes general, i

u

POSTA 
redaitiBi

în materie de politețe, deci, 
toată taina stă în a urma ceea ce 
atît de frumos denumește țăra
nul nostru „obiceiul pămîntului .

Și, deși am făcut-o cu mare 
ocol, aici am voit să ajung. Că, 
adică, există un obicei al pămîn
tului nostru. Și că își are rădă
cinile departe în trecutul ace
stui popor, totdeauna simplu, mai 
mult neștiutor de carte, cele mai 
adeseori obijduit și sleit de rîn- 
duielile crude și strîmbe, dar nici
odată necuviincios.

Atît e de înrădăcinată buna 
purtare în sufletul poporului no
stru, încît pînă și întîlnirea dintre 
doi adversari se petrece în mar
ginile cuviinței. Se știe din poe
zia populară că „puiculița bălă- 
ioară" a cerut „voinicelului tras 
prin inel“ să se ia la luptă dreap
tă cu „Păunașul codrilor“ și, cui 
va învinge, îi va fi mireasă. Dar 
pînă a se ajunge la „lupta pe 
dreptate“, iată în ce fel se întîm- 
pină cei doi tineri : „—- Cale
bună, Românaș I — Mulțămim, 
măi Păunaș 1“ Iar vestitul Toma 
Alimoș, măcar că e întîmpinat de 
„Mane cel spătos“, dar mișelnic 
din fire, cu zborșite ocări, 
face ?

...Toma Alimoș
li da plosca cu vin roș : 
■— Să trăiești Mane fîrtate, 
Dă-ți mînia după spate 
Ca să bem în jumătate.
Apoi, bătrînii noștri izvoditori 

de cronici, toți într-olaltă și nu 
de puține ori, atestă încă de la 
„începătura pogorîrii" neamului 
românesc, nevoia purtărilor cuvi
incioase și le proslăvesc de
ori, în curgerea istorisirilor lor, 
le întîlnesc.

Cronicarul muntean Radu 
pescu, ne povestește că Duca- 
vodă a rupt logodna fiioei sale 
Catrina cu Ștefan feciorul Radu- 
lui-vodă Leon, pentru că a auzit 
despre logodnic că „are proastă 
politie“. în altă parte a cronicii,

printre 
stata 
digitile

ce

cîte

Po-

DESCOPERIRI
ARHEOLOGICE

SUCEAVA (de la 
corespondentul no
stru)

Muzeul regional 
Suceava împreună cu 
Institutul de arheolo
gie București au în
ceput în comuna U- 
dești, raionul Fălti
ceni, lucrări de son
daj in vederea unor 
noi descoperiri arheo
logice. Cu prilejul a- 
cestor săpături execu
tate în luna august 
s-au descoperit două 
semi-bordee și un 
bogat material cera
mic, datînd din seco
lele V—VI e.n. care 
demonstrează conti
nuitatea populației 
băștinașe pe teritoriul

patriei noastre. Pe a- 
ceste noi șantiere ar
heologice săpăturile 
vor continua în luna 
octombrie.

In ultimul timp a 
fost scos la iveală un 
bogat material arhe
ologic și de pe ce
lelalte șantiere orheo- 
logice de pe cuprin
sul regiunii Suceava. 
Pe șantierul de la 
Botoșana, în apropie
rea unei așezări da
tină din secolele V— 
VI s-a descoperit un 
rug ce ilustrează ri
tualul înmormântării 
la populația băștinașă. 
Lucrările executate pe 
șantierul arheologic

din orașul Suceava au 
adus noi contribuții 
la cunoașterea șanțu
lui de apărare a ora
șului din secolul al 
XV-lea, In prezent 
este cunoscut peste 
jumătate din șanțul 
de apărare a vechiu
lui oraș.

Multe din materia
lele descoperite pe 
șantierele arheologice 
din regiunea Suceava 
(vase, obiecte din me
tal, teracote etc.) se 
află în atelierul de re
staurare al muzeului 
regional Suceava și nu 
peste mult timp cu a- 
ceasta se va îmbogăți 
colecția muzeului.

I 
I

I
>te- N 
în- I

I
I
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Festivalul internațional al teatrelor de păpuși și marionete

SĂRÂCUȚ VASILE — Turda
Comisia de verificare tehnică 

a operatorilor proiecționiști din 
cadrul Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă — Direcția 
rețelei cinematografice și Difuză
rii filmelor își fixează programul 
său de activitate în funcție de 
cererile primite din partea între
prinderilor cinematografice regio
nale, care centralizează cererile 
din regiunea respectivă și le 
trimite spre aprobare comisiei.

Cu 10 zile înaintea examinării, 
candidații sînt chemați în fața 
comisiei pe baza invitațiilor in
dividuale.

Salariile tarifare ale operatori
lor proiecționiști sînt stabilite prin 
indicatoarele tarifare aprobate de 
C.S.M.S. și sînt acordate în func
ție de categoria de calificare, de 
categoria în care se încadrează 
cinematograful și de vechimea în 
meserie a operatorilor.

Marele 
regizor 

Yves Joiy

CU

Deși s-a vor
bit mult despre 
„mîinile lui Jo
iy“, deși jumă
tate din faimă

i-au creat-o aceste tnîini cu care 
reușește de cîteva ori să creeze, 
să reprezinte oameni, situații, 
sentimente, nu numai ele te pot 
face să-l admiri pînă la capăt. 
Expresivitatea mîinilor, neaju
tată decît de cîteva perechi de 
mănuși, este limitată. Ca și in 
spectacolul lui Giles, mișcarea în 
scenă se întemeiază pe o exce
lentă cunoaștere a comportamen
tului omenesc, in diferite împre
jurări din care se reține întot
deauna numai acea mișcare fără 
de care momentul nu poate fi 
imaginat. Efectul plastic este sur
prinzător.

Față de Giles, cu care are 
puncte comune începînd de la 
compoziția păpușilor, capacitatea 
sugestivă, predilecția pentru at
mosferă, și pînă la înrudirea te
matică chiar, Yves Joiy are avan
tajul unui scenariu mai bine di
rijat, care pune accentele acolo 
unde este nevoie. El premeditea
ză totul în spectacolele sale, ur- 
tnărindu-șl

oriunde. E de neînchipuit 
cum cu cîteva bucăți de 
carton și o bandă sonoră 
poți ține o sală întreagă cu răsu
flarea tăiată. Subiectul e de re
prezentație păpușărească din se
colul trecut. O poveste simplă, 
cu o filozofie aidoma, despre 
prostia și răutatea omenească a 
cărei victimă sînt doi tineri în
drăgostiți ; mai mult un poem al 
neputinței omenești în fața rău
tății și prostiei. Un ritm riguros 
susținut de o muzică adecvată 
prezidează desfășurarea trage-

cu el prin folosirea sugestiei și 
încercarea de a crea atmosferă. 
Așa este tabloul în care „cineva 
așteaptă pe altcineva care nu mai 
vine“. Păpușa Blaise, excelent 
mînuită, are aici rolul de comen
tator umoristic al situațiilor. Ges
turile ei sînt de un comic savu
ros, cu ecou la spectator. De alt
fel, umorul și atenția acordată 
mînuirii sînt constantele defini
torii ale creațiilor păpușărești ale 
Expediției Alexandre. Este al 
doilea recital, după cel ceh, a 
cărui evoluție scenică pune ac-

TREI

parodie a marinarului petrecăreț 
și năstrușnic. Blaise este o mica 
creație. In mînuirea lui, Genty 
atinge virtuozitatea perechii de 
marionetiști Haken, într-un reci
tal precedent. Nu este vorba nu
mai de executarea de către ma- 
rioneta-pelican a gesturilor unui 
lup de mare cherchelit, ci mai 
ales de episodul în care pelica
nul devine solist vocal și cîntă o 
cunoscută melodie de jazz. Sin
cronizarea păpușii cu banda de 
magnetofon este perfectă — vir
tuozitatea marionetistului se pro
bează prin adecvarea la ritm — 
și spectatorul privește și ascultă 
cu uluire cum sunetele sincopate 
ale muzicii lui Armstrong par 
într-adevăr să se reverse din 
gușa lui Blaise. Este cazul ca 
juriul să se întrebe dacă nu cum
va pelicanul era viu și știa în
tr-adevăr să cînte 1

Emilia Dinescu — Pitești 
Maria Ristea — Rm. Vîlcea 
Absolvenții cu examene de stat 

ai institutelor pedagogice de 
trei ani au dreptul de a se în
scrie la facultăți similare sau a- 
propiate din Universități în anul 
al Ilî-lea cursuri fără frecvență. 
Mai aveți încă prilejul să vă în
scrieți pînă la 1 octombrie.

Studenții care satisfac convoca
rea militară în acest an se pot 
înscrie între 15—30 decembrie.

Materiile la care trebuie să se 
dea diferențe sînt fixate de con
ducerea facultății respective.

Avantajele expoziției
Foto t AGERPRES

strictețe un plan 
de lucru, sau o 
idee, știind să 
folosească, ca ni
meni altul, muzi
ca. lată de ce 
credem că prima 
sa mare calitate 
e aceea de a fi 
un regizor impe
cabil, fără osten
tație, un regizor 
care a intuit și 
utilizat cu talent 
posibilitățile cre
ării sugestiei și 
atmosferei, mij
loace încă noi în 
'eatrul de pă
puși. Pioneratul 
■ău e unul stră
lucit căci, de pil
dă, Tragedia de 
liîrtie e o mică 
creație care poa
te face invidios 
pe regizorul ori
cărui teatru de

RECITALURI
diei. Compoziția păpușilor — 
dacă cuvîntul nu e prea preten
țios in cazul unor cartoane decu
pate — este decisivă și Joiy a 
știut să aleagă diforlnitatea fizi
că corespunzătoare uneia sufle
tești cu reminiscențe din capri
ciile lui Goya și s-o redea în de
sen și culoare. In final răutatea 
incendiază pe îndrăgostit și iu
bita lui moartă. Și ca o apoteoză 
a răului, mica torță rămâne să 
lumineze singură estrada și sala. 
Scena are grandoare și solemni
tate. Alături de spectacolul com
paniei Giles, recitalul lui Yves 
Joiy este o demonstrație convin
gătoare a caracterului indepen
dent și a mijloacelor artistice ori
ginale ale artei păpușărești.

Așteptată cu 
multă curiozitate 

Ate- 
xahdrâ â știut 
să amuze publi

cul. Spectacolul lui Philippe 
Genty nu este 
idei, ca cel al 
sau .Yves Joiy,

Nu cumva 
pelicanul Expediția 
era viu ?

un spectacol de 
cótnpàftiei Giles 
dar se înrudește

cent pe iscusința mînuirii. Adu
cerea pe scenă a păpușii Samu
rai mărturisește aceeași atenție și 
curiozitate pentru tehnica păpu
șărească. Philippe Genty și se- 
cundantul său au adus pe scenă 
o enormă păpușă japoneză pe 
care au animat-o conform mij
loacelor nipone. Interesul acestei 
exchibiții păpușărești este, mai 
ales, de Ordin istoric, muzeal, 
căci mînuirea ei, de tip învechit 
față de evoluția teatrului euro
pean de păpuși, pune mari difi
cultăți. Ca marionetist, Genty a 
fost la fel de reușit. El a prezen
tat mica istorioară a marionetei 
care doarme sau e captivată de 
un fluture. Și aici „telecomanda" 
a fost de bună calitate. Plastica 
păpușii ne-a amintit de unele 
personaje ale filmului american 
de desene animate din epoca lui 
de glorie. Aceleiași SUfse de ins
pirație se pare că aparține și 
Blaise, pelicanul lui Genty, nu
mărul ae senzație al recitalului. 
Blaise închipuie un personaj bur
lesc, răgușit, sughițătOr și pe dea
supra cîntăreț reluînd mai vechea

Un păpușar 
pentru cele mai 
mici vîrste este 
Franz Heinz 
Wolf. Modali- 

de Franz Heinz 
una desuetă. El

Turul 
de forță al 
lui F, II.

Woli
tatea folosită 
Wolf este voit
caută să creeze o atmosferă de 
familiaritate și de aceea vine în 
scenă, ca vechii păpușari, însoțit 
de un cufăr: acesta e obiectul 
marilor promisiuni, al marilor 
miracole și Wolf uzează astfel 
de el. El reușește de unul singur 
să țină încordată atenția publicu
lui său timp de trei sferturi de 
oră desfășurînd o poveste cu mai 
multe personaje. De ce acest 
spectacol e așa și nu altfel, acum 
Cînd se caută și se găsesc mij
loace de expresie noi în teatrul 
de păpuși, e o întrebare. Dar a 
face din ea o acuză e nepotrivit 
căci animatorul și-a propus cu 
totul altceva și factura aleasă co
respunde de minune scopului. 
Hotărît că Franz Heinz Wolf 
este un om care, în afară de fap
tul că își iubește mult meseria 
și pe cei ce 0 solicită, este un 
excelent meșteșugar.

Podaru Marin, comuna Dridu, 
regiunea București

Pentru început de drum, ver
surile trimise redacției sînt pro
mițătoare — mai puțin cele re
torice, pline de locuri și imagini 
comune din poezia „Noi pace 
vrem“. O idee poetică mai bine 
reliefată se află însă în poezia 
„Tu pretutindeni ești, partid". 
Aici emoția acoperă o zonă mai 
largă, autentică și ca atare se 
reține. Aplecîndu-vă cu mai mul
tă forță și vibrație artistică asu
pra cuvîntului, a ideilor, citind 
și studiind poezia noastră clasică 
și contemporană, veți realiza de
sigur și versuri mult mai bune. 
Succes 1

M. UNGHEANU

Cadea Stelian — Craiova, str. 
Mărășești 33.

Regulamentul în vigoare al Mi
nisterului învățămmtului preci
zează că pedagogii beneficiază de 
un concediu de odihnă de 18—21 
zile lucrătoare. Acesta este stabi
lit de către conducerea școlii.

Desigur că pedagogii din ca
drul liceelor, al școlilor pedago
gice, profesionale și tehnice își 
pot continua studiile în învăță- 
mîntul superior fără frecvență la 
facultățile pregătitoare de cadre 
didactice.

O



I entru
u toate prono
sticurile încu
rajatoare din 
ultimele bule
tine meteoro
logice, de ano
timpul rece nu 
ne mai despar
te prea multă

vreme. Din munte turmele 
au început să coboare pentru 
iernat.

Orice gospodar știe că în 
perioada de iarnă producția 
animalelor este hotărîtă în 
bună măsură și de modul în 
care au fost asigurate adăpos
turi spațioase, călduroase, hra
nă abundentă și consistentă.

în fermele unităților trustu
lui G.A.S. Iași vor ierna 12 000 
de taurine, 14 000 porcine, 
18 000 ovine și 92 000 de pă
sări. încă din lunile mai-iunie, 
cînd animalele au fost scoase 
în tabere de vară, au fost lua
te la nivelul trustului măsuri
pentru revizuirea și repararea 
tuturor adăposturilor. Unități
lor le-au fost alocate în acest 
scop sume importante.

„Utilaje grele pentru drumuri lungi“. La Uzina „Progresul"- 
Brăila se verifică noile excavatoare — destinate amenajării 

drumurilor

întoarcerea de la Budapesta 
a delegației guvernamentale 

a Republicii Socialiste România

La gospodăriile de stat unde 
s-a urmărit cu toată răspun
derea înfăptuirea în termenii 
stabiliți a tuturor măsurilor 
din planul de pregătire a ier- 
nării animalelor, lucrările s-au 
încheiat. La G.A.S. Scînteia, 
de exemplu, sînt acum asigu
rate condiții pentru adăpostt- 
rea celor 1120 de taurine. Re
parațiile au fost terminate la 
toate cele opt grajduri. S-a a- 
cordat multă atenție introdu
cerii mecanizării în toate graj
durile : au fost montate agre
gatele pentru mulsul mecanic, 
s-au instalat adăpători auto
mate, iar în cinci dintre ele 
monoraiul cu racleți. La fel 
s-a procedat și la G.A.S. Iași. 
O dată cu repararea celor 
șapte grajduri, aici s-au făcut 
drumuri de acces între clădi

anotimpul rece
important volum de lucrări, 
un sprijin prețios l-au adus 
organizațiile U.T.C. în toată 
perioada verii, în planurile de 
muncă ale organizațiilor U.T.C. 
de la G.A.S. Scînteia, Galata 
și Iași au fost înscrise și sar
cini cu privire la participarea 
tineretului la executarea repa
rațiilor și a noilor amenajări. 
Cum era și firesc, cea mai 
mare contribuție au adus-o ti
nerii care lucrează în zooteh
nie. în ceasurile libere de 
peste zi, ei au ajutat pe zidari 
și dulgheri. Le-au pus la în-

Pregătirilc 
pentru iernare 

în fermele gospodăriilor 
de stat din cadrul 

Trustului Iași

Joi seara s-a înapoiat de Ia 
Budapesta delegația guvernamen
tală a Republicii Socialiste Ro
mânia, condusă de Gheorghe Ră- 
dulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, care a parti
cipat la lucrările Comisiei mixte 
guvernamentale de colaborare 
economică și tehnico-științifică 
româno-ungară.

al R. P. Ungare, Valyi Peter, 
prim-vicepreședinte al Comisiei 
de Stat a Planificării, precum 
și de Mihail Roșianu, ambasado
rul Republicii Socialiste Româ
nia la Budapesta, și membri ai 
ambasadei.

rile fermei.
Preocupări și rezultate ase

mănătoare am întîlnit în mul
te unități din cadrul acestui 
trust.

Din relatările conducătorilor 
unor gospodării am aflat că la 
executarea la timp a acestui

demînă materialele, au lucrat 
la săpături. La G.A.S. Iași și 
Scînteia, unde au fost intro
duse instalații mecanice de 
muls, adăpat și evacuat gu
noiul, tinerii mulgători ajutîn- 
du-i pe mecanici și-au însușit 
cu acest prilej prețioase cu
noștințe pentru exploatarea 
noilor aparate.

Stadiul pregătirilor din une
le unități este însă mult rămas 

■ in urmă. La Popricani, din 
cinci grajduri sînt gata nu
mai două. Aici trebuia termi
nat și pavajul dintre grajduri, 
trebuiau instalate adăpătorii? 
automate. Din nouă grajduri 
planificate pentru reparații la 
G.A.S. Uricani sînt gata doar 
trei. Tot aici stă de cinci ani 
nefolosită o instalație de muls 
sistem „Brăduleț“, care tre
buia și putea fi modificată și 
pusă în funcțiune în condițiile 
existente în fermă. Trustul a 
organizat în acest scop un 
schimb de experiență la G.A.S. 
Popricani, pentru a demonstra

cum s-a procedat acolo într-o 
situație similară. Pînă acum 
însă nu s-a înregistrat nici un 
rezultat practic în urma aces
tui schimb de experiență. Ne
înfăptuite au rămas și măsu
rile cu privire la revizuirea 
termocentralei și instalației de 
aer cald, de dezinfectare și nă
ruire a halelor.

în iarna trecută G.A.S. Mo
vileai a avut pierderi însem
nate în sectorul ovin din pri
cina adăposturilor necorespun
zătoare. Zilele călduroase din 
primăvară și toamnă au șters 
Oare Complet necazurile de a- 
tunci și n-au mai lăsat nici o 
amintire care să determine ur
gentarea lucrărilor acum ? Din 
cele opt grajduri pentru tau
rine, care trebuiau reparate, 
sînt gata doar două. Saivanele 
nu au fost refăcute, nu li s-a 
pus încă plafon de azboci
ment, nu au fost amenajate 
boxele de fătări, grătare și u- 
luce pentru administrarea fu
rajelor fibroase. O situație a- 
semănătoare am întîlnit și la 
G.A.S. Todirești.

Firesc, răspunderea pentru 
pregătirea iernării în bune 
condiții a animalelor revine 
conducerilor unităților. Nu 
este nici un motiv pentru tă
răgănarea executării acestor 
lucrări. Fonduri sînt, mate
riale se pot procura ; totul de
pinde acum numai de hărnicie 
și spirit gospodăresc.

în toate aceste unități însă 
își desfășoară activitatea pu
ternice organizații ale U.T.C.; 
mulți dintre îngrijitorii de a- 
nimale sînt tineri. Cît de mult 
puteau contribui tinerii la în
cadrarea în timpul stabilit a 
reparațiilor și amenajărilor 
prevăzute o arată limpede 
exemplul și experiența orga
nizațiilor U.T.C. de la G.A.S. 
Scînteia, Galata și lași. Cunoaș
terea și popularizarea acestei 
experiențe in toate organiza
țiile U.T.C. din gospodăriile a- 
gricole aparținătoare trustului 
Gostat Iași este o importantă 
datorie actuală a Comitetului 
regional Iași al U.T.C.

ION ȘERBU

De la

Ministerul

învâtămintului

Se aduce Ia cunoștință celor 
interesați că între 20 și 30 sep
tembrie 1965 se organizează 
concursul de admitere la in
stitutele pedagogice de învăță
tori cu durata de 2 ani — 
curs de zi — în următoarele 
localități: Bacău, Arad, Cluj, 
Galați, Iași, Sighetul Marma- 
ției, Odorhei, Craiova, Buzău 
și Constanța. La concursul de 
admitere se pot înscrie absol
venții școlilor medii de cultu
ră generală (licee) cu diplomă 
de maturitate.

Tot lă 20 septembrie 1965 
se va organiza un concurs de 
admitere la institutele peda
gogice de învățători cu durata 
de 2 ani — cursuri fără frec
vență — din următoarele lo
calități : Arad, Cluj, Aiud (cu 
limba de predare maghiară), 
Galați, lași, Sighetul Marma- 
ției, Odorhei (cu limba de 
predare maghiară) și Craiova. 
La concursul de admitere se 
pot înscrie absolvenții școlilor 
medii de cultură generală (li
cee) cu diplomă de maturitate, 
indiferent de vîrstă.

Concursul de admitere la 
cursurile de zi și fără frecven
ță constă din vizita medicală, 
proba de aptitudini muzicale, 
probe scrise și orale la : limba 
și literatura română și aritme
tică și proba orală la Istoria 
României.

Lămuriri suplimentare se 
pot obține la secretariatele 
institutelor pedagogice de în
vățători.

CONDIȚIA

ESENȚIALĂ

(Urmare din pag. I)

observațiile ți conclutiile 
noastre au fost aduse, de fie
care dată, la cunoștința ca
drelor didactice, găsind, Îm
preună, și posibilitățile de a 
veni în sprijinul elevilor. Se 
adaugă apoi întilnirile cu 
fruntași în producție, vizitele 
în întreprinderi, organizarea 
de expoziții și fotomontaje cu 
realizări în industrie, agricul
tură, cultură și artă; în afa
ra aspectului informativ am 
urmărit, prin aceste acțiuni, 
să le oferim elevilor modele 
de conștiinciozitate și devota
ment, să le stimulăm aseme
nea trăsături.

Al doilea : profesorii spri
jină organizația U.T.C. în ac
țiunile pe care le organizează, 
iată cum stau lucrurile, din 
acest punct de vedere, la 
Liceul „Matei Basarab“ din 
București. Profesorii de isto
rie și geografie sînt antre
nați în organizarea excursii
lor : propun itinerariile, îi în
soțesc pe elevi în excursie, 
dîndu-le'țndrumări de specia
litate, sprijină organizația 
U.T.C. în organizarea con
cursurilor „Cine știe, răspun
de“ (se organizează cîte un 
asemenea concurs după fieca
re excursie — fapt care-i de
termină pe elevi să rețină cît 
mai multe elemente de-a lun
gul traseului). Profesorii de 
română, muzică, desen aduc o 
contribuție prețioasă în pregă
tirea formațiilor artistice, a 
spectacolelor, a serilor de poe
zie și audițiilor muzicale (foar
te frecvente aici). Profesorii de 
educație fizică sînt antrenați 
în organizarea întrecerilor 
sportive între clase. Dar în 
legătură cu toate aspectele ac
tivității sale, organizația 
U.T.C. ține legătura cu con
ducerea școlii și cu diriginții. 
La Liceul nr. 1 din Pitești, 
uteciștii din clasele a X-a au 
propus organizarea unui sim
pozion — „Frumosul în viață și 
artă“. Secretara comitetului 
U.T.C. a discutat cu diriginții 
claselor respective, cu profeso
rii de română, muzică, desen. 
Rezultatul acestui colocviu ? 
Un ciclu de trei expuneri pe

această temă. Expunerea „Li
teratura — domeniu de afir
mare a frumosului“ a fost 
completată cu dramatizări ale 
schițelor lui I. L. Caragiale 
și recitări din Eminescu și 
Arghezi. Expunerea „Frumu
sețea muzicii lui Enescu“ a 
fost ilustrată cu cîteva din 
creațiile marelui nostru com
pozitor — imprimate pe ban
dă de magnetofon. Orchestra 
școlii a interpretat „Rapsodia 
Română“. Expunerea „Fru
mosul în pictură“ a fost pre
cedată de deschiderea în 
școală a unei expoziții Gri- 
gorescu, Luchian, Aman. Ele
vii au depus mult suflet în 
organizarea celor trei acțiuni. 
Reușita lor însă a fost deter
minată de experiența, de în
drumările cadrelor didactice 
din școală.

...Discuția noastră cu secre
tarii comitetelor U.T.C. din 
cîteva licee a scos în evidență 
unele probleme pe care le sub
liniem în rezumat.

în munca organizațiilor 
U.T.C. s-a acumulat un bo
gat bagaj de experiență 
pozitivă — fapt care per
mite organizarea unui nu
măr sporit de acțiuni, ur- 
mărindu-se — ca scop final 
—atît dezvoltarea la elevi a 
răspunderii față de muncă, a 
pasiunii pentru cunoaștere 
cît și dezvoltarea unui orizont 
politic și cultural tot mâi 
larg. Pentru reușita acestor 
acțiuni, pentru realizarea 10r 
pe măsura exigențelor elevi
lor, organizațiile U.T.C. au 
nevoie de sprijinul și de ex
periența cadrelor didactice. 
Se cuvine pus un accent deo
sebit pe colaborarea organiza
țiilor U.T.C. cu cadrele di
dactice din școli ; acest lucru 
nu este însă posibil decît prin- 
tr-o cunoaștere largă, amă
nunțită de către cadrele di
dactice a sarcinilor ce stau în 
fața organizațiilor U.T.C., a 
activității pe care acestea o 
desfășoară. Sarcina informă
rii cadrelor didactice cu pro
blemele activității organizației 
U.T.C. revine activiștilor din 
școli ai organizației. în aceas
tă muncă nu există „punct 
terminus“. Informarea trebuie 
făcută periodic și permanent.La sosire, pe aeroportul Bănea- 

sa, delegația a fost întîmpinată 
de Petre Blajovici și Ilie Verdeț, 
vicepreședinți ai Consiliului de 
Miniștri, Boman Moldovan, pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Planificării, Gheorghe Cioară, mi
nistrul comerțului exterior, de 
reprezentanți ai conducerii mi
nisterului afacerilor externe și ai 
altor ministere și instituții centra
le.

A fost prezent Gyorgy Kălmar 
însărcinat cu afaceri ad-irrterim 
al B. P. Ungare la București.

★

La plecarea de la Budapesta, 
delegația a fost condusă de Apro 
Antal, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.S.U., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri

Inițiative pe frontul calității

PE SCURT
• Cea de-a 

15-a rundă a tur
neului internațio
nal de la Ha
vana a coincis cu 
a treia victorie 
a maestrului ro
mân Victor Cio- 
ciltea, care mai

are înscrise în tabelul concursului 
10 remize și două înirlngeri. Cio- 
ciltea l-a învins pe englezul Ro- 
bert Wade in numai 20 de mu
tări si a totalizat 8 puncte, ocu- 
plnd locul 8 din 22 de concurent!. 
In > '.ntea clasamentului se ailă 
Smh jV și Ivkov cu cite 12 puncte
fiecare.

• Astăzi Începe ia poligonul 
Tunari concursul pentru insigna 
de „Maestru trăgător“, avanpre
mieră a campionatelor europene 
de tir.

Trăgătorii de Ia probele de armă 
liberă calibru redus, seniori și 
senioare șl pistol liber vor con
cura pentru obținerea acestui ti
tlu, urmlnd ca miine să intre In 
concurs sportivii de Ia probele pis
tol viteză. 60 locuri culcat și ju
niori la skeet.

Întrecerile oficiale încep dumi
nică, cele 11 titluri de campioni 
europeni urmlnd a ii disputate de 
310 concurent! din 23 țări.

e La Gala/! se fac intense pre
gătii in vederea campionatului 
monai. ' de pescuit sportiv stațio
nar cat, se va desfășura la 26 sep
tembrie pe apele Dunării. Campio
natul va reuni pe cei mal voloroși 
pescari sportivi din Austria, An
glia, Belgia, Franța, Italia R. D. 
Germană, R. F. Germană, Luxem
burg, Elveția, R. P. Polonă, San 
Marino, R. P. Ungară, R. S. Ceho
slovacă, iugoslavia șl Republica 
Socialistă România. Concursul se 
va desfășura dimineața și va dura 
trei ore. Coniorm regulamentului 
pentru fiecare pește prins se vor 
acorda 5 puncte. De asemenea, 
pentru fiecare gram din cantitatea 
peștelui, concurentul va primi 
cîte 1 punct. Se acordă titlul de 
campion al lumii la individual și 
pe echipe.

lineatale' Ia

• Pe stadionul 
Avelaneda din 
capitala Argenti
nei, în fata a 
90 000 de spec
tatori, s-a dispu
tat miercuri sea
ra returul finalei 
„Cupei intercon- 

fotbal intre echipele
Internazionale Milano șl înde- 
péndiente Buenos Aires, lntilnirea 
s-a Încheiat la egalitate (0-0), ast
fel că fotbaliștii italieni, învingă
tori cu 3-0 In primul meci, și-au
păstrat trofeul cucerit anul tre
cut.

De cine depinde „startul bun"
portul școlar din regiunea Brașov se 
bucură de apreciere datorită unor suc
cese obținute atît în domeniul activi- 
tății de masă cît și în cea de perfor
manță. El constituie o verigă impor
tantă în mișcarea de cultură iizică din 
regiune.

De curînd, la Brașov s-a desiășurat 
consfătuirea profesorilor de educație

fizică din regiune, eveniment care a prilejuit subli
nierea obiectivelor principale ale educației fizice 
din învățământul de toate gradele, precum și o te
meinică analiză privind traducerea în viață a aces
tor obiective.

al elevilor

Beferatul prezentat de tovară
șa ANGELA POPA, șefa secției 
de învățămînt a sfatului popular 
regional, a arătat că educația 
fizică școlară trebuie să cuprindă 
mase cît mai largi de elevi în
tr-o activitate sportivă continuă 
și organizată, să contribuie la în
tărirea sănătății tineretului, la 
pregătirea lui fizică multilaterală, 
la formarea unui sistem de de
prinderi motrice și calități mora
le, la promovarea din rîndurile 
elevilor a unor elemente talenta
te pentru sportul de performanță. 
Sub conducerea organelor și or
ganizațiilor de partid, prin cola
borarea dintre asociațiile sportive 
și organizațiile U.T.C. în nume
roase unități școlare din regiune, 
printre care pot fi enumerate 
Liceul nr. 2 Mediaș, Liceul nr. 2 
Codlea, Școala profesională 
„Tractorul“ din Brașov, Liceul 
nr. 1 Sibiu, Școala de 8 ani din 
comuna Micfalău și multe alte
le, programele de educație fizică 
au fost îndeplinite cu bune re
zultate, avînd asigurate condițiile 
cele mai prielnice pentru desfă
șurarea unei bogate activități.

în cele 35 de săli de gimnasti
că și peste 40 de baze sportive 
simple au fost antrenați la prac
ticarea organizată a sportului 
39 000 de elevi care activează 
în 105 asociații sportive șco
lare. Activitatea lor este în
drumată de cei peste 350 
de profesori de educație fi
zică. La competițiile de masă 
participă tot mai mulți elevi, din
tre care un număr de elemente 
deosebit de bine pregătite au a- 
juns pînă la etapele republicane 
ale diferitelor concursuri. In a- 
nul care a trecut, de pildă, ca 
urmare a participării unui mare 
număr de elevi la întrecerile între 
clase, pe școli, în cadrul campio
natelor școlare republicane de

juniori, la etapa pe regiune au 
luat startul un număr mare de 
elevi la majoritatea disciplinelor, 
obținînd rezultate bune. La atle
tism au fost stabilite perfor
manțe republicane, iar la schi 
majoritatea titlurilor la juniori 
au revenit elevilor din regiunea 
Brașov.

Activitatea sportivă de perfor
manță s-a axat pe participarea 
elevilor la un număr de trei 
concursuri școlare cu caracter re

regiunii activitatea sportivă se 
desfășoară la un nivel necores
punzător, programele de educa
ție fizică sînt îndeplinite numai 
în parte iar unii profesori dove
desc o superficialitate condam
nabilă în practicarea profesiei pe 
care și-au ales-o. Exemple în a- 
cest sens întîlnim la școlile de 
8 ani nr. 2, 34 din Mediaș, li
ceele nr. 3 și 4 din Săcele, Școa
la profesională „Steagul roșu“, 
școlile de 8 ani nr. 5, 13 și 14 
din Brașov și altele. în alte școli, 
activitatea profesorilor de edu
cație fizică este îngreunată de 
lipsa de înțelegere a unor direc
tori de școală care mai socotesc 
încă această disciplină o „mate
rie secundară“. La această con
sfătuire tovarășa Tincuța Lăcă- 
șan arăta în cuvîntul său un

însemnări de la consfătuirea profesorilor 
de educație fizică din regiunea Brașov
publican și la concursul școlilor 
cu program special de educație 
fizică. Dintre rezultatele obținu
te amintim Concursul de gimnas
tică al școlilor medii cu program 
special, desfășurat la Rm. Vîlcea, 
unde brașovenii au cîștigat lo
cul I (băieți) și locul II (fete).

La obținerea acestor succese 
au contribuit în mare măsură și 
profesorii de educație fizică : 
Viorel Papuc, Nicolae Sebeșan, 
Ileana DiaConescu, Dumitru Co- 
libaș, Aurel Coman, Dumitru 
Stroe și alții care au depus o ac
tivitate susținută și metodică. 
Succesele au fost asigurate de a- 
semenea, și de o preocupare aten
tă pentru asigurarea unei baze 
materiale corespunzătoare.

Dar atît referatul cît și nume
roși participant! la discuții au 
arătat că succesele obținute sînt 
încă mult inferioare condi
țiilor existente și a cerințelor im
puse de dezvoltarea sportului în 
țara noastră. în multe școli ale

exemplu edificator : la Școală de 
8 ani nr. 10 din Brașov, unde 
funcționează ca profesoară, ca
tedra de educație fizică este îm
părțită în cinci părți — pentru 
completarea normelor unor pro
fesori fără pregătirea de speciali
tate necesară, pentru că, după 
părerea conducerii școlii, oricine 
poate da din mîini... Dar lipsa 
de înțelegere în practicarea 
sportului școlar se manifestă nu 
numai în unele școli. Este cu
noscut faptul că în multe orașe, 
unde școlile nu dispun încă de 
săli și terenuri de sport, se află 
la dispoziția elevilor bazele spor
tive ale diferitelor asociații. Dar 
la Sibiu, după cum sublinia în 
consfătuire profesorul Ștefan Ho
rea, multe terenuri de sport 
din oraș, stadioane sînt închise 
pentru elevi.

La nivelul nesatisfăcător la 
care se desfășoară activitatea 
sportivă în unele școli, contribuie 
și slaba preocupare a asociațiilor

sportive din școlile respective. 
Asociațiile sportive școlare nu 
au devenit încă unități vii, care 
prin secțiile lor pe ramură de 
sport să asigure nemijlocit pre
gătirea fizică multilaterală și 
perfecționarea sportivă a elevi
lor. Este și aceasta o cauză pen
tru care la campionatele republi
cane (în faza pe școală) nu au 
participat decît 17 000 din cei 
150 000 de elevi. Iar unor ramuri 
sportive de importanță deosebi
tă, cum ar fi atletismul și gim
nastica, care au dealtfel o pon
dere mare în programele de edu
cație fizică, nu li se acordă im
portanța cuvenită. Selecționarea 
elevilor pentru diferite ramuri 
sportive se desfășoară în multe 
locuri cu superficialitate, ceea ce 
face ca rezultatele obținute să 
fie mediocre.

Rezultate nesatisfăcătoare s-au 
obținut în ultima vreme în spor
tul de performanță deși în regiu
nea Brașov există un liceu cu 
program special de educație fi
zică, cu 400 elevi și opt profe
sori de specialitate, două școli 
sportive de elevi și cinci secții 
de performanță cu un număr to
tal de 21000 elevi. Recordurile 
iegionale existente sînt în majori
tate „bătrîne“, de 4-5 ani, ceea 
ce dovedește că nu s-a muncit 
cu suficientă grijă, temeinic, pen
tru selecționarea și pregătirea 
unor elemente tinere, cu perspec
tivă.

Atît în sportul de masă cît și 
în cel de performanță din regiu
nea Brașov se cete să se realizeze 
acel salt calitativ de mult aștep
tat.

Ceea ce se impune în primul 
rînd pentru continua îmbunătă
țire a activității sportive este o 
colaborare mai strînsă între or
ganele U.C.F.S., organizațiile 
U.T.C. și secțiile de învățămînt, 
creșterea pasiunii profesorilor de 
educație fizica. Există toate con
dițiile că sportul școlar să se 
ridice și în regiunea Brașov la 
nivelul cerut de etapa actuală, 
să dea elemente care să apere cu 
Cinste, culorile asociațiilor spor
tive din care fac parte.

VIOREL TONCEANU
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Panorama orașului

Hunedoara

Foto : VIRGIL ONOIU

Televiziune
VINERI 17 SEPTEMBRIE

M 17,15 Mitingul organizat cu 
prilejul vizitei delegației de 
partid și guvernamentale a 
Republicii Socialiste România 
în R.P. Bulgaria — transmi
sie de la Sofia ; 19,00 Jurnalul 
televiziunii (I) ; 19,20 Pentru 
lineretul școlar „Tineri gim-

(Urmare din pag. I)

Multe sînt deja aplicate. Fie
care din cele 15 linii ale secției 
sînt analizate de două ori pe 
săptămînă. Deși procedeul se a- 
plică numai de la 1 septembrie 
s-au și obținut unele rezultate. 
Au fost astfel identificate și în
lăturate multe cauze ale rebu
turilor. La bancurile de probă, 
de pildă, se semnalau dese gri- 
pări ale motoarelor. Explicația ? 
A dat-o comisia care a analizat 
procesul tehnologic de la linia 
arborelui-motor. S-a stabilit că 
suprafața palierelor și manetoa- 
nelor prezenta o grosime de 
cîteva miimi de milimetru de- 
călită, care prin frecarea cu 
biela producea griparea. Pentru 
înlăturarea suprafeței necălite 
s-a introdus o operațiune sim
plă, dar foarte importantă de 
superfinisaj, executat pe 
un strung adaptat.

S-au mai introdus, apoi, la di
ferite repere, operațiuni noi 
cum ar fi broșarea la capacul 
bielei și la bielă, datorită căreia 
productivitatea muncii sporește 
cu 30 la sută la acest reper, iar 
calitatea sa se îmbunătățește 
foarte mult. La capacele palier 
s-a introdus eboșarea în locul 
uzinării brute, pentru reducerea 
sarcinii la așchiere etc. în ve
derea creării unor condiții op
time de muncă pentru munci
tori, s-a pus în funcțiune, la 
atelierul de ascuțit și întreținut 
al sculelor, dispozitivelor și ve
rificatoarelor, un dispozitiv de 
ventilație pentru purificarea ae
rului.

Aspectele acestea din secția 
motor au corespondente simi
lare în fiecare din restul secții
lor uzinei de tractoare.

Eforturile comune ale între
gului colectiv se înmănunchea
ză în fiecare din cele peste 50 
de tractoare care ies zilnic pe 
poarta uzinei, mai bune, mereu 
mai bune.

INFORMAȚII

naști“ ; 20,00 Săptămînă ; 21,00 
Avanpremieră ; 21,10 Pastel
de toamnă ; 21,30 Selecțluni 
din programul celui de-al 
III-lea Festival Internațional 
al Teatrelor de păpuși și ma
rionete ; 22,30 întîlnire cu 
Magda Ianculescu ; 23,00 Jur
nalul televiziunii (II) și bule
tin meteorologic.

• Joi după-amiază s-a îna
poiat în Capitală delegația gu
vernamentală a Republicii 
Socialiste România care a 
participat la deschiderea Tîr.- 
gului internațional de la Brno, 
condusă de Mihai Marinescu, 
ministrul industriei construc
țiilor de mașini.

• După vizitele făcute în 
Danemarca și Marea Britanie, 
ca invitat al municipalității 
orașelor Copenhaga și Edin- 
burg, președintele Comitetu
lui executiv al Sfatului Popu
lar al Capitalei, Ion Cosma, 
s-a înapoiat joi după-amiază 
în București.

• Continuîndu-și vizita în 
țara noastră, delegația Parla
mentului din Danemarca, con
dusă de Julius Bomholt, pre
ședintele Parlamentului, în
soțită de deputății în Marea 
Adunare Națională prof. Tu- 
dor Ionescu și C. Paraschi- 
vescu-Bălăceanu, a sosit joi 
seară în orașul Brașov.

Pe drum, oaspeții danezi au 
făcut un scurt popas în ora
șul Sibiu, unde au vizitat Mu
zeul Bruckenthal și Pa cui 
Dumbrava, precum și orașul 
Victoria.

(Agerpres)

CINEMATOGRAFE
Un cartof, doi cartofi, com

pletare — Lecție în infinit, ru
lează la Patria orele ; 9,30; 11,45; 
14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21. Grivița 
orele- 10; 12,15; 16; 18,15;
20.30 — completare Simetrie. 
Capitol orele : 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
16.30 ; 18,45 ; 21. De la 15 sep
tembrie. Runda 6, completare — 
Suită bănățeană, rulează la Re
publica orele : 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
16.30 ; 18,45 ; 21 ; Cineva acolo 
sus mă iubește — completare, 
Știați că..., rulează la Luceafărul 
orele : 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21 ; Festival orele : 8,45 ;
11.15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ;
21.15 ; grădină ora 20 ; Fe
roviar orele : 10,30 ; 13,15 ;
16 ; 18,45 ; 21,30 ; Stadio
nul Dinamo ; orele : 19,30 ;
Excelsior orele : 9,15; 12; 14,15; 
16,30; 18,30; 20,15; Hoțul de pier
sici — completare Fata de pe 
Someș, rulează la Floreasca o- 
rele : 10,30; 12,30; 14,30 ; 16,30 ; 
18,30; 20,30; completare Și atunci: 
Dansul etern, rulează la Car
pati orele : 10 ; 12; 14; 16; 18,15;
20.30 ; Flamura, completare
Sport 4/965 orele : 10 ; 12,30 ;
15.30 ; 18 ; 20,30 ; Samba — com
pletare — Invenția epocii, rulea
ză la București orele : 9 ; 11,30 ; 
14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15 ; — Totnis 
orele: 8,45; 11,15; 13,30; 16;
18.30 ; 21 — completare A cui

e vina ?; Melodia orele : 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,30; Grădina 
„Progresul“ orele 20; Aport, 
Muhtar! — completare cinema
scop, Acolo unde Carpații întîl- 
nesc Dunărea — rulează la Vic
toria orele : 10 ; 12 ; 14 ; 16 ;
18,15 ; 20,30 ; Arta orele : 16 ;

18,15; 20,30; grădină: orele
19,30 ; Lira orele : 15,30 ; 18 ; 
completare, Gosko mincinosul; 
Evadatul — completare — Mu
zeul Zambaccian, rulează la Cen
tral orele: 9,30; 11,45; 14;
16.15 ; 18,30 ; 20,45 ; Romulus și
Remus — cinemascop, completa
re — Melodiile străzii — cinema
scop, rulează la Lumina orele : 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45;
21.15 ; Dacia orele : 8,45 ; 13,30, 
continuare 16 : 18,30 ; 21 ; Gră
dina Festival ora 19,45; Șofe
rii iadului, rulează la Union o- 
rele î 15,30 ; 18 ; 20,30 ; Femeia 
necunoscută, rulează la Doina o-

rele : 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21, programe pentru copii Ora 10 ; 
La carnaval — Poveste din Tan- 
ganica — Grădina Doina: Cli
mate orele 20 ; Ana Golubkina, 
la Timpuri noi orele: 10—21 con
tinuare ; Marșul asupra Romei — 
completare — Lucrările Marii A- 
dunări Naționale, rulează la Giu- 
lești orele : 16 ; 18,15 ; 20,30 ; în
frățirea între popoare orele:
10.30 ; 15,45 ; 18 ; Prietenul meu
Max, 20,15 ; A IX-a ediție a jocu
rilor olimpice de iarnă — com
pletare 180 de zile în Atlantic, 
rulează la Cultural orele : 16 ;
18,15 ; 20,30 ; Viață dificilă t ru
lează la Buzești orele : 14,30 ; 17 ;
19.30 ; Modern orele : 9 ; 11,30;
14 ; 10,30 ; 19 ; 21,30 ; Căpitanul 
din Tenkes — ambele serii — 
rulează la Ferentari orele: 
16 ; 19,30 ; completare, Lucrările 
Marii Adunări Naționale; Cos
mos orele ; 16 ; 19,30 ; Pensiu
nea Boulanka, rulează la Crîn- 
gași orele : 16; 18,15; 20,30; La
leaua neagră — cinemascop, ru
lează la Bucegi orele: 10;
12.30; 16; 18.30; 21; Dom
nul, cinemascop — rulează 
la Unirea orele : 16 ; 18,15; Dru
mul Sării orele 15,30 ; 18 ; 20,15 ; 
Banda — completare Pionieria 
nr. 4, rulează la Vitan orele: 
16 ; 17 ; 19 ; 20,45.
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Vizita în R. P. Bulgaria a delegației
de partid și guvernamentale

(Urmare din pag. I)

pancarde pe care erau înscrise 
cuvinte de salut la adresa po
porului român, a Partidului Co
munist Român, a prieteniei trai
nice dintre cele două popoare.

Membrii delegației și persoa
nele oficiale bulgare care o în
soțesc au urcat mai întîi pe Co
lina Eliberatorilor, un loc pito
resc de unde se poate admira în
treaga panoramă a orașului.

Președintele Sfatului popular 
orășenesc 1. Panev, a făcut o 
scurtă prezentare a orașului si a 
vorbit despre planul privind sis
tematizarea lui în anii viitori.

Oaspeții români s-au îndreptat 
apoi spre Combinatul de metale 
neferoase „Dimităr Blagoev“. 
însoțiți de inginerul șef al 
combinatului, Gheorghi Abrasev, 
membrii delegației au vizitat 
principalele secții de producție, 
luînd cunoștință de procesul teh
nologic de obținere a zincului și 
plumbului. Peste tot pe unde au 
trecut, membrii delegației româ
ne au fost salutați cu căldură de 
muncitori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru primirea prie
tenească făcută și a urat munci
torilor, tehnicienilor și ingineri
lor, tînărului colectiv al combi
natului spor în muncă și multe 
bucurii în viața personală. Mem
brii delegației au semnat apoi în 
cartea de onoare.

Comitetul regional Plovdiv al 
P.C. Bulgar și Comitetul execu
tiv al Sfatului popular orășenesc

au oferit un prînz în cinstea 
membrilor delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii So
cialiste România. Prînzul s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească.

Tovarășii Konstantin Ghiaurov,

prim-secretar al Comitetului re
gional de partid Plovdiv, și Nico
lae Ceaușescu au rostit toasturi.

La înapoierea spre Sofia, mem
brii delegației au făcut un scurt 
popas la stațiunea de odihnă 
roveț din Munții Rila.

RECEPȚIE ÎN CINSTEA
DELEGAȚIEI ROMANE

Bo-

Ședința Consiliului

pentru comerț 

și dezvoltare
MIERCURI noaptea Ia Pala

tul Națiunilor din Geneva a avut 
Ioc ultima ședință a Consiliului 
pentru comerț și dezvoltare al 
O.N.U. Cu această ocazie a fost 
adoptat un raport care va fi pre
zentat viitoarei sesiuni a Adunării 
Generale.

La 28 octombrie va avea loc la 
New York o sesiune extraordinară, 
de o zi, a Consiliului pentru a se 
lua o hotărîre în privința sediului 
definitiv al Consiliului pentru co
merț și dezvoltare al O.N.U. Cea 
de-a treia sesiune a Consiliului va 
avea loc Ia sfîrșitul lunii ianuarie 
Ia New York.

Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Bulgar și Consiliul 
de Miniștri al Republicii Popu
lare Bulgaria au oferit joi seara 
o recepție în cinstea delegației 
de partid și guvernamentale a 
Republicii Socialiste România, în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

La recepție au participat tova
rășii Ion Gheorghe Maurer, Ale
xandru Bîrlădeanu, Alexandru 
Drăghici, Virgil Trofin, Ioan Bel- 
dean, precum și persoanele care 
însoțesc delegația.

Din partea bulgară la recepție 
au participat tovarășii Todor Jiv
kov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.B., președintele Consiliului 
de Miniștri, Gheorghi Traikov, 
președintele Prezidiului Adunării 
Populare a R. P. Bulgaria, Jivko 
Jivkov, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.B., prim-vice- 
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Ivan Mihailov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.B., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Encio Staikov, membru

Biroului Politic al C.C. alal
P.C.B., președintele Consiliului 
Național al Frontului Patriei, Bo- 
ris Velcev, membru al Biroului 
Politic și secretar al C.C. al 
P.C.B., Pencio Kubadinski, mem
bru supleant al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.B., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Lîcezar 
Avramov și Ivan Prîmov, secretari 
ai C.C. al P.C.B., Ivan Bașev, 
membru al C.C. al P.C.B., 
ministrul afacerilor externe, 
Gheorghi Bogdanov, ambasadorul 
R. P. Bulgaria la București, mem
bri ai C.C. al P. C. Bulgar, mem
bri ai guvernului, conducători ai 
organizațiilor obștești, generali și 
ofițeri superiori, oameni <" 
știință și cultură.

Erau prezenți, de asemenea, 
șefi și membri ai i 
plomatice acreditați în R. P. Bul
garia, ziariști bulgari și străini.

în timpul recepției, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, prietenească, tovarășii To- 
dor Jivkov și I 
au rostit toasturi.

Pretelle împotriva intervenției

Mesajul tinerilor 

luptători pentru 

pace din Belgia

COMITETUL național al mar
șului împotriva armei atomice din 
Belgia a adresat o scrisoare tine
retului din Statele Unite în care 
se spune : „Toate manifestațiile 
tineretului american pentru ca ra- i 
țiunea să învingă fanatismul și 
violența au produs o impresie 'de
osebită asupra opiniei publice din 
Belgia". Mii de tineri belgieni, j 
care participă din 1963 la marșu- i 
rile împotriva armei atomice, sa- j 
Iută cu căldură bărbăția acelor | 
tineri americani care se pronunță ! 
împotriva actualei politici de a- | 
mestec a Statelor Unite în Viet- I 
nam, se spune în scrisoare.

Sesiunea Comisiei mixte de colaborare 
economică româno-ungară

In zilele de 15 și 16 septem
brie a.c., a avut loc la Budapesta 
sesiunea a 6-a a Comisiei mixte 
guvernamentale de colaborare 
economică și tehnico-științifică 
româno-ungară.

Comisia a examinat modul cum 
au fost îndeplinite principalele 
prevederi ale protocolului sesiu
nii precedente și a examinat re
zultatele discuțiilor dintre orga
nele centrale de planificare din 
Republica Socialistă România și 
Republica Populară Ungară, pri
vind dezvoltarea în continuare a 
colaborării economice bilaterale 
și a livrărilor reciproce de măr
furi dintre cele două țări pe pe
rioada 1966—1970.

Lucrările sesiunii au decurs în
tr-o atmosferă de prietenie și în
țelegere reciprocă.

Protocolul încheiat la sfîrșitul 
sesiunii a fost semnat din partea 
română de Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, iar din partea ungară 
de Antal Apro, vicepreședinte al 
guvernului Revoluționar Munci
toresc Țărănesc Ungar.

La semnare au fost de față 
membrii și experții celor două 
delegații, precum și Mihail Ro- 
șianu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Budapesta, 
■și membri ai ambasadei.

Declarațiile lui Kim Ir Sen

ALGERIA. — Recent la 
Alger a avut loc deschi
derea celui de-al II-lea 
Tîrg internațional la care 
participă numeroase țări 
printre care și Republica 
Socialistă România. In fo
tografie: Vedere exteri
oară a standului românesc

Instabilitatea politică 
din Peru

Trupele americane, australiene, 
sud - vietnameze și neozeelan
deze, care întreprind începînd 
de marți o operațiune combinată 
în regiunea Ben Cat n-au reușit 
nici miercuri noaptea să ia con
tact cu forțele patriotice.

Referindu-se la știri sosite la 
Saigon, agenția France Presse a- 
nunță că în patru localități din 
provincia Quang Nam, din apro
piere de Da Nang, au avut loc 
miercuri demonstrații ale popu
lației, care a protestat împotriva 
operațiunilor efectuate de infan-

încheierea vizitei

teriștii marini americani 
în această zonă și 
pozițiilor guvernului privind mo
bilizarea de noi contingente de 
tineri. In una din aceste localități, 
arată agenția, coloanele de de
monstranți s-au îndreptat spre 
tabăra trupelor guvernamentale. 
Acestea au deschis focul împotri
va demonstranților. S-au înregi
strat morți și răniți.

Citind un comunicat al coman
damentului patrioților sud-vietna- 
mezi, agenția de presă Eliberarea 
anunță că în timpul operațiunilor 
desfășurate în luna august, for
țele patriotice au scos din luptă 
peste o mie de militari ameri
cani.

Kim Ir Sen, premierul Cabine
tului de Miniștri al R.P.D. Core
ene, a acordat un interviu unui 
grup de ziariști din R.AU., care 
au făcut recent o vizită în 
R.P.D. Coreeană. Răspunzînd la 
întrebările puse, Kim Ir Sen a 
vorbit despre căile de rezolvare 
a problemei coreene.

El a reafirmat poziția guver
nului R.P.D. Coreene, după care 
unificarea Coreei trebuie înfăp
tuită de însuși poporul coreean, 
fără nici un amestec din afară, 
întrucît S.U.A. și autoritățile de 
la Seul se opun formării unui 
guvern central unificat, a arătat 
el, guvernul R.P.D. Coreene a 
propus crearea unei confederații 
a celor două părți ale țării, ca

măsură de tranziție în vederea 
realizării treptate a unificării. 
Kim lr Sen a subliniat că prin
cipalul obstacol în calea rezolvă
rii problemei coreene este ocupa
ția americană în Coreea de sud. 
De aceea, condiția preliminară 
a unificării țării rămîne retrage
rea tuturor trupelor americane 
din Coreea de sud.

în continuare, Kim Ir Sen a 
precizat poziția R.P.D. Coreene 
în problema Vietnamului. El a 
condamnat energic agresiunea 
imperialistă americană în Viet
nam și a exprimat hotărîrea po
porului coreean de a sprijini 
lupta eroică a poporului vietna
mez.

Peru are un nou guvern. Schimbarea 
din fotoliile ministeriale nu semnifică 
însă o reală schimbare politică. Ea re
flectă frămintările din cercurile condu
cătoare peruvlene care încearcă să gă
sească o ieșire din actuala criză.

lui J. Cyrankiewicz in Franța
In Ultima zi a vizitei sale în 

Franța, J. Cyrankiewicz, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone, a avut o convorbi
re cu ziariștii în cadrul căreia a 
răspuns la întrebări privind pozi
ția Poloniei în diferite probleme 
internaționale.

La întrebarea privind concep
ția poloneză asupra securității eu
ropene, I. Cyrankiewicz a răspuns: 
„Planurile și propunerile polone
ze urmăresc un singur țel —- 
destinderea încordării în Europa, 
înaintarea treptată, pas cu pas, 
în direcția unei mai mari secu
rități, a coexistenței statelor nu 
pe baza echilibrului fricii, ci a 
echilibrului acordurilor... Sîntem 
totdeauna gata, a spus el, să 
discutăm orice alte propuneri 
urmărind același țel“...

Răspunzînd unei alte întrebări, 
primul ministru polonez a decla
rat : „Rolul S.U.A. în discutarea 
problemelor europene, în special 
a problemei germane, ar fi pro
porțional cu rolul pe care-l au 
Statele Unite în Europa și mai 
ales în Germania. Este de la sine 
înțeles că la tratativele pe aceas

tă temă ar participa toți cei in
teresați“.

La o întrebare referitoare la re
lațiile dintre Polonia și R.F.G. 
el a răspuns: „Polonia nu a fost 
împotriva normalizării relațiilor 
cu R.F.G. Relațiile economice 
dintre țările noastre se dezvoltă 
normal, ele fiind marcate prin 
tendința de dezvoltare, bineînțe
les în anumite limite condiționate 
de posibilitățile țării noastre. Pe 
plan politic nu sîntem împotriva 
normalizării relațiilor cu R.F.G... 
Platforma acordului politic din
tre Polonia și R.F.G. trebuie să 
o constituie recunoașterea statu- 
quoului, recunoașterea frontierei 
Oder-Neisse“.

★
în dimineața zilei de 16 sep

tembrie, după vizita oficiala de 
o săptămînă în Franța, J. Cyran
kiewicz a plecat spre patrie.

Pe aeroportul Orly premierul 
polonez și persoanele care-l înso
țesc au fost conduși de ministrul 
afacerilor externe al Franței, 
Couve de Murville, și de alte 
persoane oficiale.

R. P. BULGARIA. — Vedere din orașul Madan, important centru de prelucrare 
a metalelor neferoase

n momentul de față, 
în 9 din cele 24 de 
departamente se 
dau puternice lupte 
de guerilă între par
tizani si forțele gu
vernamentale. Par
tizanii dovedesc o 
capacitate de rezis

tență pe care oficialitățile o sub- 
apreciaseră. Starea excepțională 
durează de cîteva luni, s-au înăs
prit măsurile represive împotriva 
elementelor progresiste, a fost 
instituită pedeapsa cu moartea 
pentru insurgenți și sprijinitorii 
lor. Drasticele măsuri n-au efec
tele scontate.

Acum cîteva zile, majoritatea 
Camerei deputaților a cerut pre
ședintelui Terry — pentru prima 
oară în istoria Perului — să in
formeze pe deputați asupra si
tuației interne și externe a țării. 
Cererea semăna cu o chemare 
Ia ordine. Președintele a refuzat 
să dea curs acestei solicitări. Re
fuzul său a determinat pe mem
brii cabinetului ministerial să-și 
înainteze demisia. Daniel Bacer- 
ra de la Fior a format un nou 
guvern, în a cărui componență 
au intrat trei militari și doi mem
bri ai partidului — pînă acum 
de opoziție — democrat creștin.

Fernando Belaunde Terry a 
preluat puterea în iunie 1963 cu 
numai 39 la sută din voturi, dar 
cu sprijinul armatei. împotriva 
lui se aliaseră doi adversari po
litici redutabili: Râul Haya de 
Torre, conducătorul partidului 
APRA — partid alunecat catego
ric spre dreapta (solid subven
ționat de Departamentul de Stat) 
și Manuel Odria, fostul dictator, 
șeful partidului democrat-creștin.

îniante de instalarea sa, Be
launde Terry anunțase un vast 
program de reforme social-eco- 
nomice, pe care însă l-a abando
nat total, curind după venirea la 
putere. Cînd în urma marilor 
mișcări țărănești, guvernul a

anunțat o reformă agrară, din 
această mult trîmbițată măsură 
avea să rămînă doar un simulacru: 
cîteva petice din marile moșii au 
fost puse în vînzare la prețuri 
uriașe, cu totul inaccesibile țără
nimii. în rest, libertăți politice 
nu s-au acordat, impozitele nu 
au fost așezate pe baze mai de
mocratice, societățile petrolifere 
nord-americane nu au fost națio
nalizate. în schimb, prețurile au 
crescut, sărăcia a rămas neclin
tită.

Mișcarea insurecțională declan
șată în acest an este incontesta
bil un produs al nemulțumirii de 
masă în Peru. Opoziția încearcă 
să o înfățișeze ca o dovadă de 
„incompetență“ a actualei con
duceri în ce privește reprimarea 
împotrivirii populare. Președin
tele Terry nu trebuie însă „ne
dreptățit“ — el face tot ce îi stă 
la îndemînă : bombardează in
tens provinciile răsculate, trimite 
mereu noi trupe specializate în 
luptele antiguerilă, aruncă în în
chisori sute de oameni amenin
țați cu pedeapsa capitală. Dar 
teroarea nu poate pune capăt 
unei mișcări cu caracter popular. 
Conducătorii partidelor de opozi
ție îl învinuiesc de „slăbiciune“ 
pe actualul președinte. Și nu se 
opresc numai la învinuiri. Obser
vatorii politici latino-americani 
întrevăd posibilitatea unei lovi
turi de stat militare. Militarii ar 
turna să preia puterea pentru a 
zdrobi mișcarea de partizani și a 
instaura o conducere „forte". 
Pentru a preveni un asemenea 
curs al evenimentelor, Terry a 
procedat la schimbarea guver
nului.

Lupta pentru putere în Peru 
nu a ajuns la final : dictonul pa
radoxal potrivit căruia „provizo
ratul este cel mai stabil lucru“ 
nu se potrivește cu nici un chip 
țărilor latino-americane. .

VIORICA TĂNĂSESCU

„Triunghiul 

alb“
omnul Reeil- 
man, personaj 
ieșit fulgerător 
din anonimat, 
și-a făcut apari
ția pe aeropor
tul din Lisabo
na. încerca să 
pară destins, a-

bordînd un zîmbet larg și 
privind cu tehnica stelelor de 
cinema grupul de fotografi 
care îl așteptau. Reedman 
a fost primit cu respectarea 
unor norme protocolare 
stricte. Nu i s-au dat^pno- 
ruri de ambasador sa. de 
ministru, dar oficialitățile 
portugheze i-au rezervat o 
primire de rang diplomatic. 
Subtilitățile protocolare in
teresează totuși mai puțin. 
Faptul important este aceia 
că Reedman se află la Lisa
bona. Deci, fulgerele Angli
ei și „plîngerea" ei la 
N.A.T.O. n-au impresionat 
Portugalia. Trimisul guver
nului rasist din Rhodesia de 
sud este primit ca un diplo
mat deși țara sa are statut 
colonial și, potrivit normelor 
în vigoare, nu dispune de 
dreptul de a întreține rela
ții diplomatice cu alte state.

Un vînt rece, aducînd 
ceva din ghețurile polare, 
bintuie în relațiile dintre 
Londra și Lisabona. Portu
galia și-a asumat conștient 
riscurile conflictului cu An
glia, iar proiectata reuniune 
a Consiliului permanent al 
N.A.T.O. se anunță lipsită 
de o reală finalitate.

Amestecul Lisabonei în
tr-o problemă explosive pe 
care ceilalți membri ai 
N.A.T.O. o ocolesc cu grijă 
nu este fructul întîmplării. 
Lisabona este legată de Sa
lisbury printr-o viziune co
mună asupra „Africii albe". 
Din LE MONDE aflăm că, 
potrivit unor informații care 
circulă în cercurile diploma
tice din Lisabona, un acord 
secret ar fi fost încheiat 
între Portugalia, Rhodesia de 
sud și Africa de sud „pen- 
Iru apărarea Africii albe", 
adică a părții meridionale a 
continentului african care 
se mai află sub dominație 
colonială.

I
După informația reluată 
de LE MONDE, Portugalia 
ar urma să trasmită proas
peților săi aliați experiența 
„celor patru ani de luptă 
contra guerilei din posesiu

nile sale din Africa". Cu 
discreție, ministrul de răz
boi sud-african a anunțat 
pregătirea armatei sale pen
tru „lupte de stradă și gue
rilă". Probabil, Lisabona nu 
și-a întîrziat ajutorul pro
mis. „Cei trei" ar fi decis, 
în plus, să apere în comun 
granițele pentru a împiedica 
„infiltrarea de agitatori", ca 

Isi cum ideile libertății cer 
viză de intrare...

Atitudinea Lisabonei apa
re mai clară în contextul 
obligațiilor pe care și le-a 
asumat față de Salisbury și 
Pretoria. Ea culege public 
aplauzele adepților apar
theidului, deși laudele aces
tora nu sînt din cele mai 
măgulitoare. Contestatul 
domn Reedman a declarat la 
sosire că „ceea ce Portuga
lia a făcut și face în Africa 
va continua să aibă spriji
nul nostru". „Ceea ce a fă
cut și face" — sublinierea 
a fost necesară pentru a re
liefa esența raporturilor 
portughezo - sud-rhodesiene. 
„Triunghiul alb" estimp ve
ritabilă alianță a c) dam- 
naților de istorie. G il di
plomatic pe care Lisabona 11 
oferă guvernului de la Sa
lisbury nu poate să-i garan
teze acestuia viitorul.

Conflictul dintre Lisabona 
și Londra, consumat în fata 
instanțelor N.A.T.O., este în 
fond o latură secundară a 
problemei.

EUGENIU OBREANoi lupte intre trupele 
indiene și cele pakistaneze

Agențiile de presă au rela
tat joi despre noi lupte ce au 
avut loc între trupele indie
ne și cele pakistaneze.

Referindu-se la un comuni
cat oficial publicat la Delhi, 
agenția France Presse trans
mite că trupele indiene, aflate 
la 7 kilometri nord de orașul 
pakistanez Sialkot, au efectuat 
o manevră de învăluire pen
tru a ocupa calea ferată din
tre Sialkot și Pasru. Totoda
tă, comunicatul anunță că la 
frontiera dintre Pakistanul de 
est și statul indian Assam au 
avut loc puternice schimburi 
de focuri de artilerie. Agenția 
Press Trust of India a anun
țat că, în urma unor violente 
lupte de tancuri, trupele in
diene au ocupat un oraș im
portant din regiunea Jammu. 
Surse ale Ministerului apără
rii al Indiei au anunțat, po
trivit agenției U.P.I„ că trupe 
indiene au luptat joi pentru 
a trece canalul Icchogil, în

vederea înaintării spre mare
le oraș pakistanez Lahore, ele 
aflîndu-se la numai 9 kilome
tri de oraș.

Surse din Rawalpindi, ci
tate de agenția France Presse, 
au relatat că pe frontul din 
regiunea Sialkot, trupele pa
kistaneze au respins atacurile 
unităților indiene, provocîn- 
du-le pierderi. în sectorul La
hore, trupele pakistaneze au 
înregistrat, potrivit acelorași 
surse, noi progrese, iar în 
sectorul Gadro au cucerit un 
post întărit indian. Radio Ka- 
raci a anunțat că la sud de 
Lahore, trupele pakistaneze 
au pătruns joi pe o distanță 
de 9 kilometri pe teritoriul 
indian. Aviația pakistaneză a 
efectuat raiduri asupra bazei 
militare Barrackpore, situată 
la 23 kilometri de Calcutta. Ci
tind postul de radio Karaci, 
agenția Associated Press men
ționează că aviația indiană a 
bombardat din nou, joi, ora
șul Peshawar.

PE SCURT
• CONFERINȚA plenipotenția

rilor a Uniunii Internaționale de 
Telecomunicații, care s-a deschis 
la Montreux (Elveția), lși continuă 
lucrările. La conferință participă 
reprezentanți ai 127 țări ale lu
mii, printre care și o delegație din 
Republica Socialistă România con
dusă de Grigore Marin, adjunct al 
ministrului transporturilor și tele
comunicațiilor.

In ședința din 15 septembrie, 
au fost alese organele conducă
toare ale Conferinței și ale celor 
zece comisii de lucru. Șeful de
legației române, ing. Grigore Ma
rin, a fost ales vicepreședinte al 
Comisiei pentru relațiile U.I.T. cu 
O.N.U. și alte organizații interna
ționale.

In aceeași ședință, conducătorul 
delegației române a făcut o decla
rație în care a arătat necesitatea 
restabilirii drepturilor legitime ale 
Republicii Populare Chineze la 
U.I.T.

• INTRE 15 și 18 septembrie 
se desfășoară In Italia la Sanremo 
Congresul european de gerontolo
gie.

Din Republica Socialistă Româ
nia participă o delegație condusă 
de prof. dr. Ana Aslan.

• MIERCURI a avut loc o reu
niune a grupului parlamentar al 
partidului conservator, în cursul 
căreia s-a stabilit ca postul de 
președinte al Camerei Comunelor, 
rămas vacant ca urmare a morții 
subite a lui Harry Hylton-Foster, 
să fie încredințat unui membru al 
Partidului laburist. Este vorba de 
adjunctul fostului președinte al 
Camerei Comunelor, Horace Ring.

După cum arată agenția France 
Presse, aceasta este însă numai 
prima etapă a unui proces de con
sultări care trebuie să ducă la 
numirea noului președinte. Se 
scoale în evidență faptul că parți
alii conservator intenționează să 
nu colaboreze cu guvernul în so- 
Iu|ionarea acestei probleme. Tre 
buie remarcat însă că dacă in 
acest post va ii ales un membru 
ai partidului laburist, majoritatea 
de cate va dispune acest partid 
in parlament se va reduce la nu
mai un vot.

• MIERCURI a sosit la Washing
ton, la bordul unul avion de 
transport al companiei aeriene 
franceze „Air-France", viitorul sa
telit francez „France-1", care va 
fi lansat în S.U.A. de la baza 
„Wallaps Island”. Acțiunea de 
lansare va fi condusă de șeful pro-

gramului satelitului „France-1", 
Jean Pierr» Causse.

o NUMEROȘI studenți și profe-, 
sori ai Universității din Santo Do- 
mingo au acuzat Consiliul de con
ducere al universității de încălca
rea statutului acestui institut de 
înyățămint. superior. Ei au cerut 
înlocuirea consiliului. Cererea a 
fost formulată la un miting la care 
au participat 2 000 de studenți și 
200 de profesori.

Rectorul universității, Ramon 
Baez Lopez Penha, a cerut inter
venția guvernului provizoriu pen
tru „restabilirea ordinii".

• LA 15 SEPTEMBRIE a avut loc 
la Varșovia întilnîrea ordinară a 
ambasadorilor Republicii Populare 
Chineze și Statelor Unite ale Ame- 
ricii. întîlnirea a durat două ore 
și jumătate.

S-a anunțat că următoarea în- 
tilnire a ambasadorilor Chinei și 
S.U.A. a fost fixată pentru 15 de
cembrie a.c.

• SURSE ale Ministerului Aface
rilor interne ale Sudanului au de
clarat că unitățile de securitate 
din orașul sudic Juba au descope
rit într-o mănăstire mari cantități 
de armament, medicamente și ali
mente. Aceleași surse menționea
ză că armamentul descoperit apar
ținea unor cercuri care urmăresc 
separarea de Sudan a regiunilor 
meridionale.

9 CONSILIUL republican yeme- 
nil s-a întrunit miercuri după-amia- 
ză ia Saana, sub președinția iul Ab- 
del Rahman Iriani, pentru a discuta 
organizarea unor acțiuni populare 
pentru reglementarea situației din 
această țară și pentru a consolida 
regimul republican. La întrunire 
au participat majoritatea șefilor 
de triburi din această țară.

• ADMINISTRAȚIA Națională 
pentru probleme aeronauticii și cer
cetarea spațiului cosmic (N.A.S.A.) 
a anunțat miercuri că nava cos
mică „Mariner-4", lansată Ia 28 
noiembrie anul trecut în direcția 
planetei Marte, continuă să trans
mită date științifice despre praful 
cosmic, radiația cosmică și cimpul 
magnetic interplanetar. în prezent, 
.,Mariner-4“ se află Ia aproxima
tiv 292 milioane kilometri de Pă- 
mînt, depășind cu 500 de ore 
timpul de funcționare stabilit ini
țial.
• LA INVITAȚIA guvernului gu- 

ineez, Cen I, vicepremier al Con
siliului de Stat, ministrul aface
rilor externe al R. P. Chineze, a 
sosit la 15 septembrie la Conakry, 
într-o vizită de prietenie în Repu
blica Guineea.

PE SCURT S.U.A. — Uraganul „Betsy" a provocat pagube evaluate la 
miliarde de dolari. In iotograiie ravagiile uraganului „Betsy" 

pe o stradă din Fort Landexdale
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