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Noilor obiective
cadre temeinic pregătite!
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„Gheorghe Gheorghiu-Dej“ - Galați

peste lacul de acumulare de
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LEONIDA CAZACU 
directorul Uzinei de sîrmă și produse din sîrmă 

Buzău

Hidrocentrala

regătirea cadrelor pentru obiectivele industriale 
aflate acum în construcție, care vor fi dotate eu 
utilaje de înaltă tehnicitate, are o importanță 
deosebită pentru punerea lor în funcțiune la timp 
și îndeosebi pentru atingerea în termen cît mai 
scurt a parametrilor proiectați. Astăzi ne vorbesc 
beneficiarii obiectivelor industriale de la Galați 
și Buzău.

în legătură cu pregătirea cadrelor care vor lucra
atît la Combinatul „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ Galați, cît și la 
celelalte unități economice aflate în construcție, ziarul nostru va 
publica materiale semnate de conducătorii unităților respective, 
de specialiști etc.
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e suprapun a- 
cum în agricul
tură două lu
crări deosebit 
de importante : 
culesul porum
bului și semă
natul culturilor

de toamnă. Volumul mare de 
muncă, impus de încadrarea 
lor în epoca optimă, necesită 
' organizare deosebită în fie- 
are unitate agricolă. Aseme

nea preocupare, care a dus la 
rezultate bune, am întîlnit în 
multe cooperative agricole, 
gospodării de stat și brigăzi de 
tractoare, cu ocazia raidului 
pe care l-am întreprins recent 
în raionul Buzău.

La G.A.S. Stîipu culesul po
rumbului se face cu noi
le combine CT 2 R. Tova
rășul Constantin Chivu, ingi
nerul șef al gospodăriei, ne re
lata :

— Am primit patru mașini 
de acest tip. Pentru ca ele să 
fie folosite cu întreaga lor ca
pacitate, mecanizatorii care 
le mînuiesc le-au luat în pri- 
nire pe baza unui concurs 
oropus de organizația U.T.C. 
și comitetul sindicatului. Am 
putut astfel să le repartizăm 
celor ce le cunoșteau mai bine. 
Mașinile lucrează excelent. Pă
cat însă că pentru două încă 
nu ne-au venit depănușătoa- 
rele și benzile transportoare. 
Din cauza aceasta nu putem 
realiza viteza de lucru plani
ficată. Pînă acum am strîns

La uzina „Unio" din Safu Mare

O nouă stație de compresoare
La uzina „Unio“ din Satu 

Mare, a intrat zilele acestea în 
funcțiune o modernă stație de 
conexiuni și compresoare. Prevă
zută cu mașini și aparatură mo
dernă cea mai mare parte fa
bricate în țara noastră, stația asi
gură producția necesară de aer 
comprimat utilajelor acționate 
de energie pneumatică.

Tumul de răcire, care de ase
menea intră în componența sta
ției, determină îmbunătățirea

Inlr-un pat germinativ bine pre
gătit, mecanizatorii care lucrea
ză pe ogoarele cooperativei a- 
gricole din Lehliu, regiunea 
București, pun semințele viitoa

rei recolte de grîu
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recolte de pe numai 150 de 
hectare în loc de 300. Culesul 
trebuie urgentat pentru că pe 
300 hectare ocupate acum cu 
porumb vom însămînța grîu.

—• înseamnă că veți amîna 
începerea semănatului pînă 
cînd vă vor fi livrate utilajele 
amintite ?

— Bineînțeles că nu ne per
mitem să pierdem atîta timp. 
De fapt, am și început însă- 
mînțarea griului. Brigăzile 
conduse de Nicolae Ștefănes- 
cu, Dumitru Bran și Neagu 
Popescu lucrează cu toate ma
șinile. Realizări „la zi“ : 150 
de hectare însămînțate eu 
grîu.

Această lucrare a început și 
la cooperativele, agricole Scu- 
telnici, Gherăseni, Căldărăști 
și altele.

La Căldărăști se bucură de 
multă apreciere o propunere a 
comitetului organizației U.T.C., 
aprobată de consiliul de con
ducere al cooperativei agri
cole. Este vorba de permanen
tizarea în această perioadă a 
tuturor tinerilor țărani coope
ratori la o singură lucrare. De 
pildă, numai la culesul po
rumbului sau numai la trans
porturi. Se creează astfel po
sibilitatea bunei organizări â 
muncii în fiecare brigadă, în 
fiecare echipă, în perspectivă, 
pînă la sfîrșitul lucrării.

—- Sînt și excepții impuse

N. BARBU

(Continuare în pag. a lll-a) 

consumului de apă industrială ăl 
uzinei la un debit optim. Apa
rate de înaltă precizie contri
buie și la asigurarea consumu
lui de energie electrică și ur
mează ca în curînd stația să fie 
racordată la sistemul energetic 
național. Caracterizată printr-o 
înaltă eficiență economică, stația 
de conexiuni și compresoare va 
amortiza investițiile în numai 24 
luni de funcționare.

V. MOINEAGU

Ritmul sporit al construcției, pe de o parte și pe de altă parte, 
înaltul grad de tehnicitate al combinatului nostru au impus 
atenție și exigență deosebită în recrutarea și pregătirea cadrelor, 
la toate nivelurile. Am întocmit un plan minuțios de pregătire 
a cadrelor în funcție de etapele de execuție. Pepiniera de cadre 
o formează pentru început școlile profesionale, urmînd ca pe 
parcurs, în funcție de creșterea capacității de producție, să înce
pem pregătirea cadrelor de muncitori și prin cursul de scurtă 
durată.

Ne-am orientat în așa fel, încît la laminor — și mai tîrziu 
îți toate celelalte secții — fiecare echipă să fie formată din 2—3 
muncitori cu experiență și din 3—4 tineri.

In acest an, pe porțile noului combinat au intrat peste 300 de 
absolvenți pregătiți la școlile de specialitate din Hunedoara, Re
șița, Oțelul Roșu, Medgidia, Săcele, Galați etc. Fiecăruia dintre ei 
i-a fost stabilit locul de muncă. Lăcătușii și electricienii, bunăoară, 
care vor lucra la întreținerea agregatelor au și trecut, alături 
de constructorii montori și de specialiștii firmelor furnizoare, la

montarea agregatelor laminorului de tablă groasă. Ceilalți vor fi 
trimiși în serii la Hunedoara și Reșița pentru specializare.

Cursurile practice de specializare vor dura patru luni. Vor 
urma apoi două luni de teorie și demonstrații „pe viu“ la noile 
agregate, care se deosebesc mult de cele dc la Reșița, și chiar do 
cele de la Hunedoara. Această nouă perioadă de pregătire se va 
face sub îndrumarea celor 52 de ingineri, muncitori și maiștri 
care își încheie perioada de specializare la firmele furnizoare de 
utilaj și agregate.

Căile adoptate de conducerea combinatului în pregătirea cadre
lor sînt multiple. La ora actuală o largă răspîndire o au și schim
burile de experiență, care dau astfel posibilitate inginerilor să 
aprofundeze o scamă de amănunte în legătură cu funcționarea 
instalației existente la Hunedoara, Reșița sau în alte uzine.

Avînd în vedere înaltul nivel de automatizare a procesului teh
nologic — prin care se va asigura realizarea unei producții 
de calitate superioară — ne-am gîndit să pregătim încă de pe 
acum — cînd încă nu au fost montate aparatele — electroniștii. 
Și recent, în urma recrutării și angajării a 12 electricieni — toți 
tineri, dar cu o înaltă calificare, cu studii medii și tehnice și cu 
cîțiva ani de producție — a fost înființat un curs de electronică 
și telecomandă pentru instalațiile de pe fluxul tehnologic, A.M.C.- 
uri și televiziune industrială.

în trimestrul IV al anului viitor, trăgătoria de oțel moale și 
secția zincare, vor intra în rodaj la rece, urmînd ca în trimestrul 
următor uzina să intre în producție cu 30 la sută din capacitatea 
trăgătoriei nr. I, și cu 50 la sută din cea â secției de zincare. 
In secțiile auxiliare și în cele de întreținere va lucra un număr 
relativ mare de muncitori în comparație cu secțiile productive, 
tocmai datorită înaltului grad de automatizare a locului de muncă.

sim- 
panou 

de 
al 

au 
de

manevră 
plă la 
și în corpul 
beton și oț«l 
hidrocentralei 
loc un șir 
operații compli
cate care se în- 
încheie cu admi- 

sia apei în palete. Din această 
clipă la sistemul energetic națio
nal se conectează o nouă hidro
centrală — cea de la Racova.

Pentru a se ajunge la mane
vra simplă de pornire automată 
a hidrocentralei — I.C.H. Bistri- 
ța-aval, care a construit noul 
obiectiv, împreună cu șantierul 
de montaje „Bistrița“ din Bacău, 
au executat un important volum 
de lucrări. Astfel, pe o distanță 
de 
un canal de aducție căptușit cu 
plăci din beton în grosime de 
15 centimetri. De asemenea, a 
fost necesară amenajarea unui 
lac de acumulare cu o suprafață 
de cîteva sute de hectare.

De remarcat că cele mai multe 
din aceste lucrări au fost execu
tate mai devreme decît prevedea 
termenul stabilit în plan, ca ur

1100 metri a fost construit

La Combinatul chimic din Tirnăveni, in timpul elaborării unei noi șarje de carbid
Foto: AGERPRES

NEMAIPOMENITUL LITIGIU
Uzina „Fierarul“ 

din Arad, dato
ra I.C.R.M.-ului 
Craiova suma 
de 8,60 lei. 
Bun! O proble
mă ușor de re
zolvat. O simplă 
convorbire tele

fonică între două întreprin- 
leri, o operație contabilă cu
noscută și litigiul se lichidea
ză. Dar, pentru că este un lu
cru mărunt și simplu, pot oare 
conducerile întreprinderilor 
să-și piardă timpul cu așa ce
va ? Există organe superioare, 
să le rezolve ele.

Drept urmare, un juriscon
sult de la I.C.R.M.-Craiova s-a 
apucat r” întocmească dosarul 
pe care l-a înaintat Arbitraju- 

mare, în primul rînd, a creș
terii productivității muncii pe 
șantier. O mare efioacitate a 
avut aplicarea unor procedee 
și soluții constructive noi. La 
execuția batardoului de la stăvi- 
larul hidrocentralei, bunăoară, la 
etanșările pe diguri, brigada lui

de la Racova

cu
a-
Pe 

dus

Nicolae Poenaru a aplicat 
succes gel-betonul, procedeu 
plicat pentru prima dată 
șantierele Moldovei, care a 
la creșterea ritmului de execuție 
și la scăderea prețului de cost, 
față de procedeul execuției etan- 
șărilor cu palplanșe. Tot la etan- 

lui Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini.

„Pirita —scria acolo juris
consultul — 'ne-a livrat di
ferite produse dintre care și 
3(trei) sortimente de zăvoare 
pentru uși necorespunzătoare 
calitativ (n-am înțeles dacă 
ușile erau necorespunzătoare 
sau zăvoarele dar, mă rog) 
fapt care l-am constatat prin 
procesul verbal nr...

Drept urmare am refuzat la 
plată zăvoarele, încunoștiințînd 
pe pîrîta de această împreju
rare cu scrisoarea nr...

„...am restituit piritei zăvoa
rele rămînîndu-ne datoare 8,60 
lei cu titlul de ambalaj și 
cheltuieli de transport.

Cu scrisoarea nr. 18093/9 
am somat-o pe pîrîta ca să ne 

Dumitru Rotaru, Vereș loja 
și Emil Țigănuș, trei dintre 
tinerii evidențiați in între
cerea socialistă la lucrările 
de construcții — Hidrocen

trala Bacău 1 

șare a fost experimentat peretele 
continuu, mult mai avantajos atât 
ca preț de cost cît și ca durată 
de execuție, decît sistemul de e- 
tanșare cu piloți secanți folosit, 
de pildă, la construcția hidrocen
tralei de la Bîtca Doamnei.

Creșterea debitului Bistriței — 
ca urmare a ploilor căzute în u- 
nele perioade — a pus, nu o dată 
la încercare nu numai forța ma
șinilor ci, și mai ales, priceperea 
și abnegația constructorilor care 
au ieșit însă de fiecare dată vic
torioși. Întrecîndu-șe între ei în 
muncă, constructorii au reușit să 
supună —• forța rîului dezlănțuit. 
Cîteva sute dq tineri de pe șan
tier, mobilizați de organizația 
U.T.C., n-au lipsit de la această 
confruntare. Cu această nouă 
victorie, constructorii s-au apro
piat foarte mult de confluența 
Bistriței —• de-a lungul căreia 
scînteiază salba hidrocentralelor 
construite în anii șesenalului —■ 
cu Șiretul, căruia, programul de 
10 ani al dezvoltării bazei ener
getice a țării, elaborat de partid, 
îi pregătește o salbă asemănă- îi pregătește o salbă 
toare,

C. NANCU

achite debitul dar (vai!) fără 
rezultat.

In sprijinul prezentei acți
uni invocăm îndrumarul co
mun etc etc“.

După ce a muncit o jumă
tate de zi ca să conceapă cit 
mai expresiv, cit mai „tare“ și 
mai exact această plîngere, 
jurisconsultul a cerut conta
bilului acte. Contabilul s-a 
așezat la masa de lucru și a 
întocmit cu scris caligrafic, cu 
o răbdare demnă de toată in
vidia, fel de fel de copii după 
facturi, după procese verbale, 
după dispozițiile de livrare și 
după fel de fel de alte acte, 
a muncit, a căutat în clasoare, 
mape și arhive... a întocmit 
totul cu exactitate... 

R ar eon ești pus 
în situația să în
tâlnești un om 
vesel, respirînd 
a sănătate, plim- 
bîndu-se dega
jat ca orice om 
în a cărui viață 
—- albă ca un

ecran întins — nici cel mai mio 
punct întunecat nu poți zări, și, 
totuși, să te cuprindă o reală, o 
profundă durere și părere de rău 
pentru el. In seara în care am 
cunoscut-o, eroina însemnărilor 
de față pe care o vom numi 
Monica T.,

asemenea
arăta intr-adevăr

om ; ni-

dau sugestia 
și a poveștilor

că un
mic, dar absolut nimic n-avea 
ce-i întuneca privirile ochilor, ni
mic n-avea să-i rețină zîmbetul 
tineresc. Bine strînsă în talie, 
îmbrăcată într-o 
bluză deschisă 
de vară, purtînd 
pantofi albi și 
părul arămiu 
(vădit oxigenat) 
— totul îi stătea 
bine.

O fată ca Mo
nica e la vîrsta 
frumoasă a iubi
rii și ea arată ca 
acele fete care-ți 
purității depline 
celor mai f rumoase.

In seara în care am cunoscu
t-o (în fața fostului „Circ“ din 
București), tînăra aceasta frumoa
să se afla în tovărășia alteia, o 
brunetă cu rîs brutat. Urcată pe 
niște vantofi cu tocuri cui, bru
neta lansa priviri „sugestive" de 
jur-împrejur, făcea „haz“ la trece
rea cîte unui bărbat mai naiv, 
care se prindea în jocul de-a 
privirile, se scălămbăie mișcîn- 
du-și agasant picioarele îmbrăca
te în niște subțiri ciorapi negri. 
„Vezi, Monica 1 Acum te las cu 
domnu’!...“ o „amenința“ brune-

A muncit mult dar a me
ritat... 1

In cele din urmă dosarul a 
fost expediat la București... 
(Să vadă ei 1)

Dar pirita ? Ce-a făcut pi
rita cînd a aflat ?

„Ce face ? — și-a zis eă — 
8 lei și șaizeci de bani ? Bine ! 
Vom protesta“. Juristul piritei 
nu s-a lăsat mai prejos. A 
scris o întîmpinare... în litigiul 
cu reclamanta I.C.R.M.—Craio
va pentru acțiunea cu suma 
de 8,60 lei.

„Recunoaștem pretențiile re
clamantei pentru această 
sumă. Pretențiile reclamantei 
n-au fost însă achitate nepri
mind din partea ei concili
erea.

Deoarece la acțiunea aceasta

dumitale

ta cu voce tare căutînd cu -ochii 
către vreun trecător.

Fiind pe-aproape am intrat în 
vorbă cu ele.

„Numai pentru cîteva minu
te“, le-am spus.

„Unul sau mai multe, fapt 
este că noi n-o să stăm de vor
bă aici, în stradă. Ne dor picioa
rele..., a răspuns ostentativ bru
neta. Și apoi vă știm noi pe dum
neavoastră, bărbații... a comple
tat tot ea. Intîi o vorbă, dar pe 
urmă...“.

Le-am invitat într-o cofetărie. 
N-am făcut însă doi-trei pași, 
și ne apar în fața cîțiva bărbați. 
Le văd pe însoțitoarele mele, 
salută: „servus“, „servus“.

„Scuzați-mă“, zice bruneta, 
s-a repezit spre ei.

le

Ș‘

TINERETE 
EDUCAȚIE 

RĂSPUNDERI
„E prietena vreunuia am în

trebat-o pe blondă.
„Mm... așa si așa. Cel cu care 

vorbește e chitarist, a cîntat la 
Mamaia. A găzduit-o la el cîte
va zile, a fost o poveste întrea
gă... dar s-a cam terminat...“.

Bruneta s-a întors, mergem 
mai departe. Alți bărbați, alte 
„servus“-uri, de data asta cea 
care stă în cumpănă dacă să se 
ducă sau nu este Monica.

„Du-te, tu, îi zice bruneta. Ce 
ești proastă

Și, înghiontită din spate, Mo
nica s-a dus.

„Este prietenul ei ?“ întreb.

!
I
I

reclamanta depune o copie de 
pe adresa nr. 18 093 din 9 VII 
pe care noi nu am primit-o și 
prin care după afirmațiile re
clamantei ar fi făcut concilie
rea, vă rugăm să obligați la 
dovada comunicării recoman
date a acestei concilieri. Pre
zenta se comunică în copie cu 
pîrîta prin adresa alăturată“...

Și reclamanta 1 Ce face re
clamanta în acest caz 1

Reclamanta scoate un stri
găt de indignare și apoi ex
clamă : „Nu-i nimic, mergem 
mai departe". Astfel că după 
ce au fost întocmite cu și mai 
multă răbdare alte și alte

MIHAI CARANFIL

(Continuare în pag. a IIl-a)

„Ei, prieten... li dă băiatul tîr- 
coale și ea facă rpe mironosița“

Pînă la „Scala“ asist la 10-1,8 
asemenea opriri. De fiecare dată, 
însoțitoarele se întorc cu cîte un 
aranjament — o oră cînd așteptă 
telefon, o întâlnire etc. etc.

„Ne distrăm și noi...“, explică 
ele. Le întreb dacă sînt îndrăgos
tite : spun ca nu. Nici măcar 
n-au fost vreodată, nu știu cum 
e aia să fii îndrăgostit.

O înghețată este de natură să 
le dezlege mai mult limba: vor
besc din nou despre iubire •— 
n-o cunosc. Au avut, și au ltprie
teni“, dar nu „concep“ să se în
drăgostească.

„Dar ce, sînt proastă ? se miră 
blonda cea frumoasă. Să ajung 
să sufăr ? Vai...!“.

„Totuși relații
le acestea, une
le soldate cu 
găzduiri la cuta
re și cutare, ce 
înseamnă ?“

„Distracție...“ 
Și, ca să-mi 

demonstreze că 
e „mai bine așa“, 
să nu-ți angajezi 
inima în nici o

iubire adevărată, îmi 
niște întâmplări de la mare, de 
anul acesta. Intr-o 
în troleibuz cînd 
reau cu o mașină niște necu- 
noșcuți. Au coborît, mașina era 
plină, au stat pe genunchii lor.

„Erau toți beți, povestește Mo
nica. Merită să te îndrăgostești 
de asemenea bărbați ? Dar ne-am 
distrat grozav la ei...“.

„In seara asta ce făceați
„Ieșisem și noi... In oraș...“.
Dialogul a fost mai lung, cu 

mai multe amănunte și povești 
mai picante, dar îl rezumăm la 
atît, convinși fiind că și cele po
vestite spun destul despre viața 
acestor două tinere. Cum au a- 
juns ele aici ? Povestea brunetei 
n-am prea aflat-o (a refuzat- cu 
încăpățînate să povestească ceva), 
dar prietena ei se arăta mai sin
ceră : o vreme învăța bine prin 
liceu, dar a întîlnit-o pe cealaltă 
și a început, sfătuită de ea, „dis
tracția“. După părerea Monicăi,

povestesc

zi erau 
le urmă-

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a lll-a)

în pag. a Il-a :

în pag. a IlI-a :

Grupajul nostru de 
SPORT
Veleitățile unei arte 
tinere

Sîntem generația as
pirațiilor împlinite 
(Adunarea tineretu
lui din Timișoara)



Festivalul internațional

CICLISM: Secvență clin campionatul republican de semiîond cu antrenament mecanic

PE SCURT
„CURSA SCÎNTEII

După întîlnirea de fotbal de la Praga

OPTIMISMUL „OPTIMIȘTILOR
NECONFIRMAT

PRAGA. — (de la trimisul 
nostru special).

Oricît de bizar ar părea, așa 
s-au petrecut lucrurile, cu evo
luția formației noastre de fotbal 
la Praga. Optimismul cu care a 
sosit aici, împreună cu conducă
torii și antrenorii nu s-a con
firmat. Pe stadionul praghez 
Strachov, fotbaliștii noștri au 
„reușit performanța“ de a pier
de cu 1-3 returul care ne-ar fi 
sporit șansele pentru turneul de 
la Londra. Au pierdut în com
pania unei formații tinere, de 
perspectivă, fără pretenții deo
camdată, dar care, dacă s-a ivit

Campionatul
european de hr

COMPION AȚELE EUROPENE
DE TIR : Bogdan Marinescu — 
clasat al II-lea in proba de 

sheet juniori

Ieri au continuat la poligo
nul Tunari întrecerile din ca
drul Campionatului european 
de tir.,

Titlul de campioană euro
peană la proba de armă cali
bru redus — 60 focuri culcat 
femei, a fost cîștigat de spor
tiva sovietică Tamara Koma- 
ristova.

Proba de pistol precizie in
dividual masculin a dat loc la 
o luptă echilibrată. La sfîrșitul 
întrecerii, sovieticul 
Kosîh și-a adjudecat 
de aur.

Astăzi începînd de
se desfășoară proba de armă 
liberă calibru redus 3x40 
focuri individual și pe echipe.

ocazia unei victorii, a știut s-o 
fructifice în dorința de a-și apro
pia zilele consacrării. Deocam
dată, cu această victorie nescon
tată, cehilor le revin speranțele 
pentru finala din 1966.

Evoluția de duminică a echipei 
dovedește deocamdată criteriile 
antrenorilor, ale celorlalți specia
liști rămîn în continuare sterile, 
iar atunci cînd obținem o victo
rie (destul de palidă, de altfel) 
ne amăgim, trecem cu 'ușurință 
peste nivelul modest al fotbalu
lui nostru, peste calițatea spec
tacolului.

Așa s-au petrecut lucrurile și 
după victoria cucerită în com
pania1 echipei cehoslovace la 
București, și, mai ales, după me
ciul cu Portugalia, cînd înfrînge- 
rea s-a transformat în victorie(?!). 
Urmarea s-a văzut duminică pe 
stadionul Strachov. In vreme ce 
pentru returul acesta cehii au 
hotărît și au luat măsuri radica
le, rcnunțînd la „senatorii“ de 
drept, promovînd în locul aces
tora elemente de perspectivă, 
care se pregătesc de pe acum 
pontru confruntările anului 197(1, 
după cum declara antrenorul 
Marko, fără a mai vorbi de sanc
ționarea lui Horvath cu o zi 
înaintea meciului pentru acte de 
indisciplină în ultima etapă de 
campionat, noi am 
ția consacrată cu doi „debutanți“ 
M. Ionescu și Lereter, în vîrstă 
de 29 și 32 de ani-

Reprezentativa noastră s-a a- 
rătat pe parcursul meciului, ex
ceptând finalul de cîteva minu
te al primei reprize, o echipă de 
debutanți, lipsită de experiență, 
ai cărei componenti au săvîrșit 
greșeli elementare în 
(autogol Hălmăgeanu în 
tul 3), ca și în atac unde Sorin, 
Sasu, Ionescu și chiar Pîrcălab 
au ratat copilărește. Linia noas
tră de atac practic nici nu 
existat. Cei patru atacanți 
vorbit fiecare altă limbă, cum se 
afirmă aici. Au jucat nervos, re- 
proșîndurși unul altuia interven- 
ții neinspirate, ratări repetate. In 
ansamblu, componenții întregii 
echipe au confirmat această afir
mație. Surprinși de autogol, apă
rătorii au intrat în derută, iar li
nia de mijloc s-a dovedit incapa
bilă să alimenteze extremele,. a- 
tacul în întregime. în asemenea

na etap; 
eîrpit forma-

apărare 
minu-

a 
au

condiții, între apărare și atac a 
existat în permanență cîmp liber 
care a permis fotbaliștilor ceho
slovaci să-și organizeze atacuri 
eficace. O primă concluzie : for
mația noastră nu a funcționat ca 
o echipă bine sudată pe compar
timente și între compartimente 
așa cum era, înaintea meciului, 
convins că se va întîmpla, antre
norul Covaci. De asemenea, nu 
a putut beneficia de aportul unui 
coordonator, deși în intenția an
trenorilor ar fi trebuit să fie 
debutantul Lereter.

Unsprezecele românesc a avut 
și de astă dată o formulă neinspi
rată, cu fotbaliști într-o formă 
mult prea modestă și adunați de 
pe la toate cluburile : Sorin, Sasu, 
Greavu și Hălmăgeanu au pus 
semne de întrebare încă de la 
începutul campionatului.

A doua concluzie : tactica im
pusă echipei — jocul de presing 
—- s-a dovedit din capul locului 
compromițătoare : adoptată în 
ultimele zile de pregătire, ea a 
fost experimentată de abia în
tr-un meci cu asemenea miză. 
Era lesne de înțeles „succesul“ 
noii tactici ; de vreme ee ea nu 
este folosită în jocurile de cam
pionat, nu a oferit titularilor de 
duminică o perioadă corespunză
toare de acomodare, deci de 
însușire a elementelor solicitate 
de presing. De bună seamă, se 
mai impun concluzii. N-am epui
zat aici expunerea cauzelor care 
au determinat o asemenea CA
TEGORICĂ înfrîngere. Specia
liștii și antrenorii trebuie, de astă 
dată, să dovedească răspunderea 
cuvenită pentru pregătirea for
mației noastre, pentru obținerea 
succesului atît de mult dorit de 
miile de pasionați ai fotbalului 
din țara noastră.

înaintea meciului „seniorilor“, 
am văzut evoluînd formația noas
tră de juniori care ne-a amintit 
de jocurile interesante ale ju
niorilor noștri în cadrul turneului 
UEFA. Rezultatul de 0-0 nedrep
tățește pe juniorii noștri, care au 
practicat un fotbal de bună ca
litate. Pentru ei un sincer bravo 
din toată inima. Și o dorință : 
Să nu fie molipsiți și ei de „ine
ficacitatea“ care caracterizează 
ATACUL seniorilor.

• Ast&zi după- 
amiază încep pe 
podiumul specișl 
amenajat în par
cul sportiv Di
namo,. întrece
rile „Dinamovia- 
dei" la baschet.

La actuala e- 
diție, participi echipe masculine 
din R.P. Bulgaria, R.S. Cehoslova
că, R.P. Chineză, R.D. Germană, 
R.P. Polonă, 
și Republica 

Astăzi, cu 
15,00, au loc 
riilor preliminare.

R.P Ungară, U.R.S.S. 
Socialistă România, 
începere de la 
jocuri în cadrul

ora
șe

în® Continuîndu-și turneul
R.D. Germană, echipa de fotbal 
Dinamo Pitești a întîlnit dumini
că selecționata secundă a R.D. 
Germane. Meciul s-a încheiat cu 
scorul de 3—2 (1—0) în favoarea 
gazdelor. Golurile echipei piteștene 
au fost marcate de Matache și ... 
Țîrcovnicu.

« în primul îneci al turneului 
pe care-1 întreprinde în Republi
ca Arabă Unită, echipa braziliană 
de fotbal Sao 
vinșă eu 2—1 
Sportjng Club

CristQvao a fost în- 
(1—0) de National 
din Cairo.

VASILE RANGA

Rugbiștii de la Steaua au cîștigat turneul 
„Trofeo di Napoli“

Grigor 
medalia

la ora 9

(Agerpres)

Comportare
nesportivă

De la începutul returului 
campionatului republican de 
rugbi, spectatorii, în special cei 
bucureșteni, sînt nevoiti să a- 
siste la o serie de acte și 
comportări nesportive din par
tea unor jucători.

După meciul Grivița Roșie— 
Gloria, care s-a încheiat, du
pă cît se știe, într-un mod cu 
totul străin terenurilor noa
stre de sport, o altă partidă, 
recent disputată, ridică proble
ma comportării pe teren a ju
cătorilor din punct de vedere 
educativ. Este vorba de me
ciul derbi, disputat sîmbăta 
trecută, între echipele Dinamo 
și Grivita Roșie. La o grămadă 
deschisă în apropierea tușei, 
profitînd de învălmășeală, ju
cătorul dinamovist Zlătoianu

NOTĂ
l-a lovit cu piciorul în cap pe 
grîvițeanul Doru Pavel. Arbi
trul V. Vardella, atent pe fa
ză, a sesizat infracțiunea și a 
procedat la eliminarea jucăto
rului vinovat. Iată, de altfel, 
părerea lui : „Lovitura a fost 
intenționată și destul de dură 
(n.n. Doru Pavel a jucat pînă la 
sfîrșitul partidei bandajat la 
cap, cu pansamentul sîngerînd) 
fapt pentru care am procedat 
conform regulamentului. Cîte- 
odată „litera“ regulamentului 
ni se pare prea indulgentă 
față de unele atitudini“.

Așadar, din nou o comporta
re nesportivă. Ce părere are 
jucătorul în cauză și cînd n-o 
să mai fim nevoiți să consem
năm asemenea lucruri neplă
cute în coloanele ziarelor ?

Simpla eliminare din joc 
socotim că nu este suficien
tă. O asemenea comportare pe 
terenurile noastre de sport 
este inadmisibilă și așteptăm 
cele mai severe măsuri 
partea clubului, a celor 
se ocupă de educarea și 
marea jucătorilor.

din 
care 
for-

S. u.

al teatrelor de păpuși și marionete

Deși sîntem la mijlocul festivalului, surprizele în scară valorică 
și în concepțiile artistice, în această competiție de respirația ma
ratonului, continuă. O mare diversitate de stiluri și viziuni, colo
rează această confruntare internațională. Din sena unor spec
tacole care au impus, în primul rind, prin ineditul mijloacelor pre
luate s-au reliefat în ultimele zile prezența artiștilor maghiari și 
bglgari.

® Dțipă ce în 
drul turneului 
rugbi „Trgfeo 
Steaua București surclasase echi
pa italiană Rovigo cu scorul de 
4—0 (9—0), duțninică, Ia capătul 
unui joc echilibrat, rugbiștii

primul joc din ca- 
internatjonal de 

di Napoli" echipa

mâni au dispus de Parthenope Na- 
p.pii cu scorul de 17—14 (6—8).

Din. echipa noastră s-au remar
cat în mod special Penciu, Ciobă
nel și Popa.

în urma acestui rezultat, Steaua 
a cîștigat cea de-a H-a ediția, 
trofeului pus în joc.

• După o zi de 
repaus, turneul 
internațional de 
șah de la Havana 
a continuat cu 
disputarea parti
delor cuprinse 
în cea de-a 17-a 
rundă. Maestrul 

Ciocîltea a jucat cu 
împotriva marelui 

Bora Ivkov. 
la

român Victor 
piesele negre 
maestru iugoslav 
Partida s-a terminat remiză 
mutarea 32. Rezultatul de egalitate
a fost consemnat și în partidele 
Smîslov — Robatsch și Donner — 
Holmov. Parma a cîștigat la Wa- 
de în 35 de mutări.

în fruntea clasamentului se află 
Ivkov și Smîslov cu cîte 13,5 
puncte fiecare. Ciocîltea ocupă 
locul 9 cu 8,5 punețe,

• La Riga, a început meciul fi
nal pentru campionatul mondial 
feminin de șah diptre deținătoarea 
titlului, Nona Gaprihdașvilf (Tbili- 
si) și Ala Kușnir (Moscova). Pri
ma partidă, din cele 16 prevăzute 
de regulament, s-a întrerupt la 
mutarea 41-a, cu avantaj pentru 
partea campioanei. Conștatînd la 
analiza poziției că nu mai are șan
se să salveze partida, Ala Kușnir 
s-a recunoscut învinsă țâră să mai 
rața jocul.

(Agerpres)

La 27 septembrie se 
va da startul în tra
diționala competiție c.i- 
clistă „Cursa Scînteii“. 
Aflată Ia a 
ediție, 
trage 
său i 
prin inedit. Pentru pri
ma oară, 
existentei 
vor lua 
provincie 
si 
sprintul iinal 
rești.

Lungimea 
constituie pentru ruti
eri un adevărat cam
pionat de mare fond. 
Cei 1 174 de km ai 
cursei vor ii împărțifi 
în 7 etape, care stră
bat, de asemenea, 7 
regiuni ale țări. Tra
seul va fi următorul ■ 
Baia Mare—Cluj (175 
km) ; Cluj—Oradea
(154 km); Oradea—
Timișoara (165 km) ; 
de la Timișoara la Re
șița timp de odihnă și 
apoi 
Herculane 
Herculane 
(semi-etapă 
contratimp, 
al); Turnu Severin— 
Craiova (a doua semi- 
etapă cu plecarea în 
bloc, 115 km) ; Cra
iova—Rm. Vîlcea—Că- 
limănești (145 km) si 
Rm. Vîlcea—Bucureș
ti (175 km). Sosirile 
la Cluj, Oradea, Timi
șoara și București vor 
fi făcute pe stadioane, 
iar, în primele trei 
orașe, ele vor fi pre
cedate de concursuri 
de dirt-track, cu par
ticiparea membrilor lo
tului republican.

Organizatorii au 
Vital la ediția 
acest an sportivi 
8 țări : Austria, Ceho
slovacia, Elveția, Fran
ța, R. D. Germană, 
Italia, Olanda și Po
lonia, care au confir
mat — unii de princi
piu, alții nominal — 
participarea și, care 
alături de sportivii 
noștri, vor face ca la 
start să se prezinte 55 
de cicliști.

O privire retrospec
tivă asupra celorlalte 
17 edilii, ne arată că 
alături de clșligătorii 
consacrati si oarecum 
scontați ai întrecerii 
s-au aflat printre în
vingători și cicliști a 
căror victorie a consti
tuit o revelație și o 
confirmare a afirmării 
precedente. Recordul 
în cîștigarea trofeului 
îl deține Marin Nicu- 
lescu cu 3 victorii 
(1948, 1949, 195?) ur
mat de C. Dumitrescu 
și L. Zanoni cu cîte 
două victorii finale in 
1957, 1958 și, respec
tiv, în 1959, 1960. Cei
lalți clștigălori, în, or
dinea edițiilor, au fost: 
Gh. Negoescu (1950),

XVIlI-a
, întrecerea ci

pria caracterul 
international și

de-a ■ lungul 
sale, cicliștii 
startul din 
(Baia-Mare) 

lși vor disputa 
la Bucu-

traseului

Caransebeș— 
(215 km| ; 
— Orșova 

30 km 
individu-

N. Maxim (1951), 1. 
Constantinescu (1953), 
C. Șandru (1954), Beno 
F unda 
1955), 
(1956),
(1957), A. Șelaru (1961), 
Waller Ziegler (1962), 
C. Ciocan (1963) și G. 
Moiceanu (1964). De 
refinut este faptul că 
cele 17 edilii de pînă 
acum ale „Cursei Sein- 
teii“ a dat 18 cîștigă- 
tori; ediția din 1957 a 
revenit la egalitate 
de timp cicliștilor C. 
Dumitrescu și Șt. Pore-

• (R.D.G. in 
Gh. Calcișcă 
Șt. Poreceanu

lowșki și Szumlakow- 
ski), R. S. Cehoslova
că (J. Mahac, J. Ku- 
cefa și V. Kubes) și 
Austria (K. Kranister, 
ii. Mitteregger și H. 
Manfred). Se așteaptă 
ca în zilele care au 
mai rămas pină la pri
mul start să sosească 
și celelalte contirmări 
nominale.

Cicliștii noștri, pen
tru a da 6. frumoasă 
replică invitatilor, s-au 
pregătit 
atenție, 
plnd la

cu deosebită 
unii partici- 
întreceri peste

< Ì96S

■ “ s'diikț o XVȘ-Ș

Însuflețirea lemnului și a car
tonului au fost printre primele 
deziderate ale acestei arte. Dat 
de aici și pînă la a ataca două 
capodopere coregrafice c"m sînt 
Petrușca de Igor Stravi.. !<i și 
Prințul de lemh aparținînd cla
sicului maghiar Bela Bartok este 
o distanță rîvnită, parcursă însă 
de puțini temerari. Cele două 
balete au prilejuit budapestani- 
lor pretextele unor ambițioase 
înscenări. Insumînd, pe lingă 
mînuirea impecabilă a păpușilot 
expresiv realizate, un decor fee
ric într-un ecleraj cu abundență 
cromatică, mizanscena păpușari
lor maghiari la Prințul de lemn 
a oferit un*spectacol care a re
liefat cu mijloace proprii valen
țele simbolice ale libretului. A- 
necdotica simplă, de basm fol
cloric, a dat posibilitate realiza
torilor să-și concentreze atenția 
pe ilustrarea partiturii muzicale 
cu un dans aerat. Realizată to
tal această dorință ar fi dat oca
zia punerii în valoare a altor re
surse nebănuite ale păpușilor. 
Dar spectacolul a fost adesea 
greoi și trenant în ciuda atmos
ferei de rară poezie și faptul se 
datorează realizării mijlocite a 
mișcării coregrafice care prezin
tă pe lingă un plus — ineditul 
situației —■ și un minus : mono
tonia, efect al numărului redus 
de mișcări posibile. Obiecția ar 
fi mai puțin justificată în cea
laltă partitură atacată, Petrușca 
datorită atit rezolvării mai in
genioase a umanizării materia
lului folosit dar și faptului 
baletul lui Stravinski este 
factură burlescă. în această 
doua parte a prezenței maghia
re la festival sînt cîteva secvențe 
antologice: numerele de bilei 
(în special „înghițitortil de flă
cări“ și „Aruncătorul de cuțite“) 
ca și moartea sublimă a lui Pe
trușca. Realizate cu 
umor discret, ele au 
tite cu binemeritate 
scenă deschisă.

Deși pe o altă 
n-au avut acoperire totală, meri
tul principal al celor două mon
tări e de a deschide noi ferestre 
spre perspective neexplorate frec
vent în această artă unde virtuo
zitățile mînuitorilor să fie doar 
implicate.-

și

că 
de

a

inspirație și 
fost răsplă- 
aplauze la

coordonată,

„vîrst- 
a tost 
(37 de

ceanu. Cel mai 
nic" cîștigător 
Gh. Negoescu 
ani), iar cel mai tlnăr 
C. Ciocan (20 de ani).

Pentru stimularea 
participanlilor, anul a- 
cesta se vor întocmi 
mai multe clasamente. 
Afară de clasamentele 
pe etapă și general 
individual, pe baza 
unor puncte acordate 
primilor 10 clasați în 
ordine descreșc)ndă, 
se vor întocmi clasa
mente pentru ciclistul 
cel mai bine sosit care 
va purta tricoul vio
let. De asemenea, se 
va alcătui și un clasa
ment pe baza unor 
puncte atribuite la 
sprinturile intermedia
re, cătărare și 
dări, pentru cel 
activ ciclist.

Dintre. țările pârtiei, 
pante, patru și-au tri
mis pînă în prezent 
lista nominală a în
scrierilor : Italia (M. 
Beretta, M. Campigli și 
P. Franchini). R.
Polonă (Parka,

hotare: „Cupa Mecsek" 
și cursa tradițională 
de la Torgan (R.D.G.), 
jar alții au concurat, 
alături de pistarzl, pe 
velodromul Dinamo. 
Nu vor lipsi de la 
start „consacratii' C. 
Dumitrescu, G. A 
eeanu, C. Ciocan, 
Zanoni, I. Ardeleanu, 
I. Braharu, Ș. Ariton, 
C. Ciobanu, iar alături 
de ei cicliști tineri, 
dornici de afirmare : 
N. Virgil, Fi. Moldo- 
veanu, frații Gh. și 
Șt. Suciu, C. Grigore, 
S. Mihălfeanu și alții. 
Un nume nou pe șose
le : vi tezistul V. 
lacu, recentul ciștigă- 
tor al probei de demi- 
lond.

Sîntem convinși 
întrecerea va fi aprig 
disputată și „vetera
nii" vor face cu greu 
fată „noului val“, iar 
în iinal va învinge 
pregătirea și tenacita
tea.

... și un spectacol pentru 
cei foarte adulji!

Deși pe la altă coordonată, 
spectacolul bulgar cu Ceasomi-

carul se înscrie pe linia acelorași 
eforturi de a anexa genului mo
dalități de expresie devenite bu
nuri deja cîștigate de teatrul cult 
consacrat. Conjugînd ironia și 
tristețea, bucuriile mărunte, co
tidiene și durerea, intr-o viziune 
scenică iu atribute hrechtiene : 
libret parabolic, cîntece epice la 
avanscenă, efecte de distanțare 
obținute prin concursul manifest 
al mânuitorilor deveniți actorf și 
dansatori, în fine, prin suflu X- 
cuzat agitatoric și demonst > 
al montării, spectacolul bu * 
a cucerit. Alăturarea uneia din
tre concepțiile moderne a tea
trului epic la recuzita teatrului 
de păpuși reprezintă o noutate 
in acest festival. De fapt inova
ția face din păpușe un pretext 
în acest spectacol in care mânui- 
torul apare la rampă ca artist po- 
sedînd complexe mijloace de ex
presie.

Parabola transparentă e de un 
didacticism potențat: într-un 
orășel în care trecerea inexora
bilii a timpului nu produce dra
me, totul, derulîndu-se cu aceiași 
monotonie de cînd lumea, va 
crește omul fără identitate (pro
dus al aceșței atmosfere care de
personalizează). In conflagrația 
absurdă și distrugătoare a răz
boiului micul om ajunge belico
sul cuceritor de însemne și glo
rie. Răsturnarea tablei de valori 
umane pe care o produce tăvălu
gul necruțător al războiului este 
obiectul demonstrației artistice 
brechtiene, al urmărilor nefaste 
iraționale ale războiului.

Bine ritmat (în prima parte 
consumarea unei zile de tabie
turi monotone și încremenite, se 
face ostentativ in rotirea lentă, 
fără seisme a acelor de ceasor
nic ; partea a doua e concepută 
antitetic), punctat, nu atît pen
tru a sublinia momentele cheie 
ale parabolei ci pentru a obține 
efecte de detașare afectivă, cu 
intermezzo-uri vooale și de ba
let modern cu o ilustrație muzi
cală bine aleasă, spectacolul bul
gar s-a impus ca una dintre cele 
mai îndrăznețe momente ale 
festivalului. Totuși, reducînd 
funcția păpușilor ele au devenit 
simple accesorii in acest specta
col hibrid, mai mult revuistic, 
în fața plusurilor pe care le a- 
duce acest spectacol în căutările 
sale și a numeroaselor momen
te artistice veritabile această o- 
biecție nu anulează valoarea pre
zenței artiștilor bulgari.

V. ARACHELIAN

S. UNGUREAN U

fi va
ntai

HANDBAL : Fază din partida Rapid — Școala medie 4 Timișoara (scor 5—6)

al curățe-

tehnologice
N

e-am propus un 
scurt raid prin 
cîteva licee bu- 
cureștepe pen
tru a constata 
în ce măsură a- 
menajarea și în
treținerea baze
lor sportive din 
școli au trecut „examenul de 
admitere“ în noul an școlar.

LICEUL NR. 34 „C. A. RO- 
SETTI" are o frumoasă bază 
sportivă. Pe un loc viran, pe 
care în urmă cu 3—4 ani nil 
erau decît niște gropi și ierburi, 
prin munca elevilor și părinți
lor acestora, sub îndrumarea 
profesorilor de sport ai școlii, 
a fost amenajat aici un adevă
rat stadion care cuprinde un 
teren de fotbal, înconjurat de 
o pistă de atletism sectoare de 
aruncări și sărituri, un teren 
de handbal, două de volei și 3 
de baschet. în această acțiune, 
școala a fost sprijinită de co
mitetul de părinți care a ajutat 
la procurarea materialelor ne
cesare amenajării și, îndeosebi, 
a zgurei roșii.

Datorită grijii conducerii șco
lii și a profesorilor de educație 
fizică, liceul este bine înzestrat 
cu materiale sportive : mingi, 
aparate de gimnastică, trenin
guri, tricouri, stîlpi și ștache
te pentru atletism și altele. De 
comun acord cu părinții elevi
lor, acestora li s-au confecțio
nat costume de sport uniforme

prin cumpărarea materialelor și 
comandarea truselor, compuse 
dintr-un chilot și două tricouri, 
la una din cooperativele de 
croitorie. Această inițiativă a 
aparținut tovarășului profesor 
Florin Matei, care s-a îngrijit, 
de altfel, și de realizarea ei. Ga 
o concluzie a atenției acordate 
sportului, la această școală și 
rezultatele obținute sînt bune. 
Sportivii școlii se pot mîndri 

. cu locul I la atletism cucerit pe

(unul dintre aceștia l-am recu
noscut numai după stîlpii de 
metal „răsăriți“ dintre bălării) 
ne-au convins că o mînă de 
gospodar nu a mai trecut peste 
ele cam demult. De ce ?

Al doilea popas l-am făcut la 
LICEUL NR. 13 „MIHAI VI- 
TEAZU". Aici terenurile de 
baschet, handbal și volei, ame
najate în curtea asfaltată în 
ultimii ani, erau de curînd mar
cate în culori diferite, dove-

din punct de vedere 
niei și întreținerii. Nedorită de
monstrație de discordanță I Li
ceul mai posedă (fericit pose
sor !) și un mic bazin, care, mai 
bine amenajat, ar putea servi 
activității sportive nu ca în 
prezent, cînd dă impresia unui 
fel de depozit de diferite ma
teriale.

LICEUL NR. 3 „ION NECUL- 
CE", ne-a primit, de asemenea, 
și cu noutăți dar și cu

Bur-

curtea interioară (curată și ea, 
de altfel) este înzestrată cu 
zgură neagră, fără însă să fie 
folosită, bănuim, la practica
rea sportului, ci pur și simplu 
pentru recreierea elevilor ? Este 
drept că pe un zid din fundul 
curții a fost desenat conturul 
unei porți dar acest lucru nu 
ne poate convinge că spațiul 
este folosit și ca teren de hand
bal, mai ales că această „poar
tă" se află- in spatele unei gropi

NTcMlR", a 
situații nu I 
Mei. toam- ■

„Examenul de admitere
al bazelor sportive ale

raion și cu cîștigarea diferitelor 
campionate și competiții de 
cros organizate în Capitală în 
ultimii ani.

Dar sîntem nevoiti, vorbind 
de întreținere, să prezentăm și 
două aspecte regretabile. Zgu
ra roșie care a fost adusă pen
tru reîmprospătarea terenurilor 
și pistelor stă încă în grămadă, 
fără să fie împrăștiată, expusă 
capriciilor acestei toamne, iar 
terenurile de fotbal și volei

dtnd că n-au fost uitate. Intr-o 
perfectă stare se prezintă și 
cele două săli de gimnastică 
ale școlii. Alături de acestea, 
cele patru vestiare și ele cu 
„toaleta“ făcută, îi așteaptă pe 
tinerii sportivi.

Prin grija conducerii școlii și 
aici au fost amenajate o fru
moasă pistă de atletism și un 
sector de aruncări și sărituri, 
dar care, din păcate, fac notă 
discordantă cu celelalte baza

spunem „eurio- 
cum a reieșit 

cu tovarășul

unele, să le 
zități". După 
din discuțiile 
profesor Victor Constantinescu, 
sala de sport a fost reamenaja- 
tă și înzestrată în vară cu noi 
materiale sportive. Terenurile 
existente în curtea școlii au 
fost întreținute și curățate iar 
panourile de baschet consoli
date. Ne punem însă întreba
rea de ce terenurile de volei 
și baschet sînt asfaltate, iar

elevilor
care se vrea de sărituri (spu
nem acest lucru, deoarece, deo
camdată este numai o groapă, 
care, amenajată, ar putea de
veni de sărituri).

Cuvinte frumoase se pot spu
ne deșpre LICEUL Nr. 32 unde 
am găsit, toate bazele în per
fectă stare de funcționare și sa
la de sport pregătită 
mească oaspeții din 
toamnă.

Un ultim popas la

să-și pri- 
această

LICEUL

Nr. 11 „DIMITRIE CANTEMIR" 
ne-a pus în fața unei i 
prea îmbucurătoare, Aici, toam
na i-a surprins pe cei ce se. în
grijesc, de ame.najarea bâzelor 
sportive. Sala, care de altfel 
estg foarte spațioasă, era cu 
parchetul desfăcut și crșdem că 
și acum, duPă începutul anu
lui școlar, ește încă, „restanție- 
ră". Tovarășa directoare ne-a 
informat că vina o poartă 
întocmirea intîrziată a devizu
lui, dar mai există și un 
teren în curtea școlii care, fără 
să aibă nevoie de deviz, nu a 
fost însă pus la punct nici pînă 
în prezent, cu toate că e vorba 
de cîțiva metri pătrati de pa- 
mînt. Aici se așteaptă ca să-și 
aducă contribuția de muncă 
clubul „Progresul" avînd în ve
dere nu știu ce înțelegere in
tervenită între acesta și școa
lă. Deocamdată zgura și nisipul 
așteaptă să fie împrăștiate pe 
un spațiu cam de dimensiunile 
unui obișnuit teren de volei și 
ale unei gropi nici mai mult 
nici mai puțin decît de sărituri. 
Prea multe probleme pentru 
trei palme de teren !

Să sperăm că deficientele 
care ne-au întîmpinat in acest 
scurt raid prin cîteva din licee
le Capitalei vor fi în curînd 
remediate, iar frumoasele rea
lizări constatate vor constitui 
exemple de urmat.

U. SOCRATE

o
Cristobald, protagonis- 
uneia din piesele ro

mânești

I
8
I
i

BACĂU. — (de la corespon
dentul nostru)

încă ungi din obiectivele șese- 
nalului a fost înfăptuit. La rafi
năria din orașul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej a intrat în probe teh
nologice, una din cele mai mo
derne instalații de prelucrare a 
țițeiului, instalația de reforma
re catalitică. Proiectul instalației 
cît și cea mai mare parte din 
cele 17 000 tone de utilaje mon
tate au fpsl realizate în țară. 
Cele 6 secții cu o capacitate de 
producție de 600 tone anual vor 
produce benzine cu o cifră octa
nică ridicată. Prin intrarea în 
funcțiune a noii instalații, ca ur
mare a valorificării superioare a 
țițeiului producția globală a ia- 
finăriei aproape se dublează.
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Încheierea lucrărilor reu
niunii reprezentanților 

conducerii universităților 
din țările regiunii Balca
nilor și Mării Adriatice

Luni s-au încheiat lucrările re
prezentanților conducerii universi
tăților din țările regiunii Balcani
lor și Mării Adriatice, care s-au 
desfășurat la București între 18 
și 20 septembrie.

In cadrul acestei reuniuni, prof. 
univ. Gheorghe Ștefan, membru 
corespondent al Academiei, deca
nul Facultății de istorie, și acad. 
Gheorghe Mthoc, rectorul Univer
sității din București, au susținut 
referatele „Tradițiile legăturilor 
universitare în zona Balcani — 
Marea Adriatică" și „Perspective
le de dezvoltare a legăturilor in- 
teruniversitare în zona Balcani — 
Marea Adriatică". .

Au luat cuvîntul prof. Khaieman 
Jilli. rectorul Universității din 
Tirana, prof. Hristo Ivahov Hris- 
tov. prorector al Universității din 
Sofia,' prof. A. Daskalakis, rtepre, ' 
zentant al Universității din' Ate
na, prof. D. Delivanis, prorector 
al Universității din Salonic, prof. 
Branimfi .Taukovici, prorector al 
Universității din Belgrad, prof. 
Suat Bilge, rector al Universității 
dip Ankara. prof. Ekrețn Șerif 
Hgeli, decan al Facultății de medi
cină din cadrul Universității din 
Istambul. Participanții la discuții 
au subliniat necesitatea extinderii 
colaborării între universitățile 
cestor țări, prin organizarea 
reuniuni științifice, schimburi 
studenți și cadre didactice, de 
blicații de specialitate, 
de lucrări științifice 
de specialitate din țările respecti
ve, precum și prin alte forme de 
colaborare.

Reuniunea, care s-a desfășurat 
țptr-un spirit de înțelegere și res
pect reciproc, a prilejuit un rod
nic schimb de păreți și de expe
riență în problemele organizării și 
perfecționării învățămîntului uni
versitar. Participanta au fost ani
mați de dorința de a-și aduce con
tribuția la dezvolțarea unui climat 
de înțelegere și colaborare, la în
tărirea păcii și prieteniei între 
popoare.

a- 
de 
de 

pu- 
tipărirea 

în revistele

★
între 13—20 septembrie a 

avut loc la București o consfă
tuire, organizată de Ministerul 
Învățămîntului, la care au luat 
parte cadrele didactice de la ca
tedrele de marxism-leninism din 
învățămîntul superior din întrea
ga țară. Au fost dezbătute do
cumentele celui de-al IX-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român.

Consfătuirea a prilejuit un bo
gat schimb de experiență pentru 
perfecționarea continuă a predă
rii marxism-leninismului și cer
cetării științifice în învățămîntul 
superior, a muncii cadrelor di
dactice în educarea tineretului.

Al V-lea Salon interna
țional de artă fotografică

la sala Dalles din Capitală s-au 
deschis luni la amiază cel de-al 
V-lea Salon internațional de artă 
fotografică al Republicii Socialiste 
România și cea de-a lV-a Bienală 
color a Federației internaționale 
de artă fotogratică.

In sălile salonului sînt expuse 
aproximativ 650 de fotogratii ar
tistice selecționate de juriu, din 
cele peste 5 000 trimise din 49 
de țări. România este reprezenta
tă de 107 artiști fotografi, cu tot 
atîtea lucrări. In cadrul bienalei, 
șlnt prezentate 204 fotografii și 
peste 400 de diapozitive din 27 de 
tari.

în urma unei riguroase selecții, 
juriul Salonului internațional a 
acordat 4 premii 1, 8 premii II și 
12 premii 111 celor mai valoroase 
lucrări.

La vernisaj a luat cuvîntul Sil
viu Comănescu, secretar al Aso
ciației artiștilor fotografi din Ro
mânia, și dr. Van de Wyer, pre
ședintele Federației internaționale 
de artă fotogratică.

Au participat Virgil Florea, 
cepreședinte 
Stat 
Petru 
ral în 
terne, 
tură.

Au ----
corpului diplomatic și oaspeți de 
peste hotare sosiți în tara noas
tră cu acest prilej,

4t
La invitația Uniunii Scriitori

lor au sosit în Capitală scriitorii 
greci Ritta Boumi Pappa și Ni- 
kos Pappas, pentru a ne vizita 
țara timp de două săptămîni. 
Ritta Boumi Pappa este autoarea 
unor traduceri din operele 
Mihail Eminescu și Tudor 
ghezi.

al Comitetului 
pentru Cultură și 

Burlacu, secretar < 
Ministerul Afacerilor 
numeroși oameni de

vi
de 

Artă, 
gene- 

Ex- 
cui-

fost prezent! membri

lui 
Ar-

din
*

La Casa Universitarilor 
Capitală au început luni lucră- | 
rile colocviului internațional de _ 
fonetică cu tema „Formă și, sub- 9 
stanță“, organizat de Academia fi 
Republicii Socialiste România și 
Ministerul Învățămîntului, sub | 
egida Societății internaționale de | 
științe fonetice.

Participă academicieni, cadre | 
didactice, cercetători științifici | 
români, precum și specialiști în 
lingvistică din mai multe țări ale fl 
lumii. g

(Agerpres)

în ziua de 20 septembrie, to
varășul Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Execu
tiv și secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit delegația zia
rului „Jenminjibao“, condusă 
de Wuan I, redactor șef ad
junct, care la invitația ziarului 
„Scînteia“ a făcut o vizită în 
tara noastră.

Au participat tovarășii Du
mitru Popescu, redactor șef al 
ziarului „Scînteia“. și Bujor 
Sion, șeful Secției presă și edi
turi a C.C. al P.C.R.

Și-au îndeplinit angajamentele anuale
Din Tg. Mureș ne-a sosit ves

tea că alte întreprinderi indus
triale din regiunea Mureș-Auto- 
nomă Maghiară și-au îndeplinit 
angajamentele luate în întrecerea 
socialistă pe întregul an. Fabrica 
de mobilă „23 August“, una din 
cele mai mari întreprinderi pro
ducătoare de mobilă, a realizat 
pînă în prezent, peste plan, 1 600

Concert memorial George Georgescu
Nu există și nu va exista pe 

glob lucrare închinată muzicii vea
cului XX, care să nu menționeze 
Ia Ioc de frunte numele lui Geor- 
ge Georgescu, unul din cei mai re
marcabili șefi de orchestră ai lu
mii contemporane. Timp de aproa
pe jumătate de veac, George 
Georgescu a dus în marile săli de 
concerte ale lumii arta sa dirijorală 
profund novatoare, care pătrun
dea în miezul capodoperelor artis
tice, recreîndu-le în toată frumuse
țea lor.

Cinstind memoria ilustrului ei 
dirijor, Filarmonica bucureșteană a 
programat, în preajma deschiderii 
stagiunii, in zilele comemorării 
unui an de la moartea maestrului 
— un concert memorial, în care 
au fost incluse doua din piesele 
de prestigiu ale marelui dirijor ro
mân — poemul lui Richard Strauss 
„Don Juan" (Strauss îl socotea pe 
Georgescu, un interpret ideal al 
poemelor sale) și Simfonia IlI-a 
a compozitorului care a constituit IOSIF SAVA

’s.

i i IFoto : ION POPOVKSI

In noul laborator pentru studii și cercetări privipd psihologia limbajului de la Institutul de 
Psihologie al Academiei

ÎI» anul școlar 1965—1966 în cadrul GRUPU
LUI ȘCOLAR PETROL CHIMIE DIN FĂGĂRAȘ, re
giunea Brașov, va funcționa o Școală tehnică 
pentru personal tehnic, care pregătește cadre în 
specialitatea : tehnician electromecanic pentru 
aparate de măsură și automatizare.

Se primesc absolvenți al școlilor medii de cul
tură generală, cu sau iară examen de maturitate.

înscrierile se fac Ia secretariatul școlii pînă la 
23 septembrie 1965.

Concursul de admitere începe în ziua de 
septembrie 1965

TEMEINIC
PREGĂTITE !

în cazul uzinei, noastre, în pro
cesul de pregătire se ridică o sea
mă de probleme dintre care aș re
leva două mai importante. Una ar 
fi durata investiției. Dacă la 
Combinatul siderurgic „Gheorghe 
Gheorghiu - Dej“ din Galați — 
timpul necesar construcției fiind 
mai lung — s-a creat posi
bilitatea pregătirii nucleului de 
muncitorii în școli profesio
nale și tehnice, la noi, durata 
investiției fiind mică, nu se poate 
pune baza pe aportul absolvenți 
lor școlilor profesionale în vede
rea punerii în funcțiune 
Cum ne-am gîndit să pro
cedăm ? Vom recruta ca metalur 
giști, muncitori din orașul Buzău 
care în prezent lucrează în alte 
unități metalurgice, iar pentru a- 
nul viitor absolvenți ai liceulir 
și chiar absolvenți ai 
mecanici și lăcătuși — 
toarele. de întreținere.

După selecționarea 
vom organiza cursuri 
re, specifice fiecărui sector de 
producție.

școlilor d< 
pentru sec-

oamenilor, 
de pregăti-

A fost de față, de asemenea, 
Liu Fan, ambasadorul' extraor
dinar și plenipotențiar al R. P. 
Chineze la București.

Primirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, priete
nească. Apoi a avut loc o masă 
tovărășească oferită în cinstea 
delegației.

★

în seară aceleiași zile, redac
torul șef al ziarului „Scînteia“ 
a oferit o recepție în cinstea 
delegației ziarului ^nminji- 
bao“.

garnituri de mobilă, iar Trustul 
minier „Mureșul“ și-a depășit 
planul producției globale cu 3,5 
milioane lei. Economiile la pre
țul de Cost realizate pînă acum 
do întreprinderile industriale din 
regiune se ridică la peste 25 mi
lioane lei.

(Agerpres)

Carnet muzical

decenii în șir fierbintea preferință 
a dirijorului — Iohannes Brahms.

Amintirea dirijorului a fecun
dat fiecare pagină, fiecare măsură 
cînlată cu pasiune în stilul impus 
orchestrei, decenii în șir în inter
pretarea Iui Straușs și Brahms. Fi
del interpretării maestrului. Mir- 
cea Basarab, stăpînind la perfecție 
partiturile, a oferit un Straușs ma
gistral, strălucitor, și un Brahms 
adlrtc, cu majestoase rezonante 
beethoveniene (minunat, personal, 
au sunat părțile mediene cu pa
ginile lor uneori patetice, alteori 
senine, străbătute de întreg fio
rul brahmsian).

Solistul concertului — pianistul 
maghiar Gabor Gaboș — ne-a dă
ruit cu înțelegere mi bemolul lui 
liszt, 1ntr-o manieră originală, in 
care erau puse mai mult în va
loare paginile lirice decît cele 
uneori exterioare, de pură bravadă 
tehnică.

începînd din martie, timp de 
trei luni va urma pregătirea teo
retică de specialitate. Această pe
rioadă coincide cu montarea uti
lajului tehnologic și pregătirea va 
fi axată tocmai pe cunoașterea a- 
cestuia. în iulie și august 1966, 
vor pleca toți la Cimpia Turzii 
cu șefii de seoții, cu tehnologii, 
cu maiștrii, învățînd cum se exe
cută trefilarea uscată, trefilarea în 
emulsie etc.

Cum recondiționarea filierelor 
impune o atenție deosebită — 
aceste ateliere vor fi adevărate 
laboratoare — ne-am gîndit să 
recrutăm pentru această meserie 
mai mult fete. După practica de 
specializare la Industria Sîrmei 
Cimpia Turzii, va urma examenul 
de calificare și încadrarea, astfel 
ca în octombrie 1966 fiecare 
muncitor să-și ocupe postul de 
lucru în vederea începerii roda
jului.

A doua problemă este pe ce 
utilaje vom pregăti cadrele de 
bază ale uzinei care vor deveni 
..profesorii" viitorilor muncitori ? 
Deocamdată primul grup de spe
cialiști este format din cei doi in
gineri șefi ai viitoarelor secții — 
uteciștii Eugen Sandu și Emanoil 
Cosor — doi tehnicieni, patru tre- 
filatori și un electrician de înaltă 
calificare, toți aflîndu-se acum la 
Cimpia Turzii. Ei lucrează ală
turi de specialiști) străini pe două 
mașini identice cu cele care vor 
fi montate la noi. Este o măsură 
foarte bună luată de conducerea 
ministerului nostru, care a soli
citat aducerea în tară mai devre
me a acestor utilaje.

Primul Curs 
internațional privind 

„Ameliorarea 
producției viticole"
Luni s-a deschis în Capitală, 

primul Curs internațional pri
vind „Ameliorarea producției vi- 

. ticole“ organizat sub egida 
F.A.O., la care iau parte specia
liști din 11 țări.

La ședința festivă de deschi
dere au luat parte reprezentanți 
ai Organizației Națiunilor Unite 
pentru alimentație și agricultură 

, (F.A.O.), ai Consiliului Superior 
al Agriculturii, Ministerului Afa
cerilor Externe, ai unor institute 
de cercetări d,e specialitate.

După cuvîntul de deschidere 
rostit de acad. prof. Gherasim 
Constantinescu, directorul cursu
lui, participanții au fost salutați 
de prof. Nicolae Giosan, preșe
dintele Consiliului Superior al 
Agriculturii. Au luat apoi cuvîn
tul Istvan Moskovits, reprezen
tant regional adjunct al F.A.O. 
pentru Europa și George Piquer, 
co-director al cursului, care, 
după ce au salutat pe specialiștii 
români și străini, au exprimat 
mulțumiri guvernului român 
pentru ospitalitate și condițiile 
optime create desfășurării cursu
lui. Ei au subliniat posibilitățile 
largi pe care cursul le oferă par- 
ticipanților de a cunoaște princi
palele realizări și preocupări în 
domeniul viticulturii pe plan 
mondial, precum și de a face un 
schimb rodnic de experiență în 
domeniul viticulturii.

Au fost prezentate apoi pri
mele prelegeri. Cursul are o du
rată de o lună.

(Agerpres)

URMĂRI DIN PAQ. I
TIMPUL OPTIM

NU ADMITE HALTE
tot de buna organizare a mun
cii și de respectare a epocii 
optime — precizează, tovară
șul Gheorghe Mandache, se
cretarul organizației U.T.C. 
De exemplu, pînă acum două 
zile toți tinerii erau la culesul 
porumbului și la transport. 
Cînd am început însămînță- 
rile, 8 dintre ei, care au fost 
recomandați să lucreze ca în
soțitori de semănători, au tre
cut la noul loc de muncă.

La Scutelnici tovarășul pre
ședinte al cooperativei agricole 
sublinia contribuția adusă de 
organizația U.T.C. la rezolva
rea unei probleme importan 
te: cu aceleași mijloace — 
transporturi mai multe.

O propunere — aproba
tă și pusă în practică ime
diat — a venit din partea ti 
nerilor conductori de atelaje. 
Pentru căruțele care trans
portă coceni au fost amenajate 
platforme mari, care au dat 
posibilitatea ca încărcătura a- 
cestora să se dubleze. Astfel

în orașul de pe Bega, scăldat de luminile blînde ale în
ceputului <Je țoamijă, s-a desfășurat sîmbătă seară o entu
ziastă întîlnire organizată de Comitetul orășenesc Timișoara 
al U.T.C. Sute de tineri timișoreni — muncitori, funcțio
nari, elevi și studenți, tineri români, maghiari, germani, 
sîrbi și de alte naționalități — au primit cu multă căldură 
pe oaspeții lor : tovarășul Petru Enache, prim secretar al 
C.C. al U.T.C., activiști locali de partid și U.T.C-, cadre 
universitare precum și 
reșteni.

I
ntîlnirile acestea 
au intrat în obiș
nuința organiza
ției noastre. Ge
nerație în plin 
proces de forma
re, generație a 
aspirațiilor îm
plinite, tineretul

simte o puternică atracție pen
tru cunoașterea vremii ce s-a 
scurs, a luptelor pe care înain
tașii noștri le-au dus pentru 
ca să ajungem la prezentul lumi
nos. Întîlnirile acestea îi poartă 
pe tineri prin paginile scrise cu 
sînge și bărbăție ale istoriei și 
le deschid ferestrele timpului 
spre a privi către ziua de mîine 
a patriei așa cum ne-a fost înfă
țișată de către cel de-al IX-lea 
Congres al P.C.R.

Cu deosebit interes a fost as
cultată expunerea tovarășului 
Petru Enache. „Pentru tinerii co
muniști noțiunea de viitor are 
profunde semnificații — a spus 
vorbitorul. Ziua noastră de mîi
ne o privim în continuitatea 
unui proces istoric complex. Vii
torul nu-1 putem rupe .de trecut 
și mai ales de prezent. întreză
rind viitorul României socialiste 
peste ani, gîndurile noastre își 
au drept punct de pornire pre
zentul. Ne clădim planurile, vi
surile pe temelia de granit a rea
lizărilor de pînă acum“.

Primul secretar al C.C. al 
U.T.C. a înfățișat un sugestiv 
tablou al României socialiste. 
România, care odinioară era so
cotită un colț vitregit al Europei, 
a devenit o republică socialistă 
înfloritoare, cu o economie dina
mică, multilaterală, echilibrată, 
care cunoaște un ritm înalt de 
dezvoltare. Călăuzit de partid, de 
politica sa marxist-leninistă, po
porul român — singur stăpîn al 
țării și al avuțiilor ei — a lichi
dat pentru totdeauna exploatarea 
și asuprirea omului de către om, 
a asigurat triumful deplin ăl so
cialismului pe pămîntul Româ
niei. Noi, tinerii de azi, sîntem 
o generație înconjurată cu gri
jă și dragoste de către partid 
și întregul popor, o genera
ție care trăim și ne dez
voltăm în minunatele zile ale 
socialismului victorios, avînd 
în față perspectivele viitorului de 
aur al patriei — comunismul. 
Dar noi nu uităm nici un mo
ment că sîntem fiii unui popor 
care, pentru a ajunge la realiza
rea aspirațiilor sale, a străbătut 
de-a lungul secolelor vremuri de 
restriște, a luptat cu bărbăție și 
eroism pentru demnitate, elibe
rare națională și socială.

Amintind de faptul că în vre
murile de grea încercare ale tre
cutului, români, maghiari, ger
mani, sîrbi și oameni ai muncii 
de alte naționalități au luptat 
împreună împotriva asupritorilor 
și exploatatorilor, vorbitorul a 
spus :

terenul se eliberează mai ra
pid și mecanizatorii pot pre
găti un bun pat germinativ 
pentru grîu.

Exemplele acestea nu sînt 
singulare. Preocupări asemă
nătoare, cu rezultate la fel de 
bune, am întîlnit în multe alte 
unități agricole din raionul 
Buzău.' Activitatea tinerilor se 
caracterizează în această pe
rioadă de vîrf de muncă prin 
hărnicie, răspundere față de 
îndeplinirea sarcinilor încre
dințate, disciplină.

Deși posibilitățile nu diferă 
și lucrările actuale impun 
aceeași. urgență, am întîlnit 
însă în unele cooperative agri
cole (Maxenu, Mărăcineni, 
Limpeziș) rezultate nesatisfă- 

. cătoare, rămîneri în urmă ne
justificate atît la culesul po
rumbului cît și la însărhînțări. 
Ele se datoresc și faptului că 
unii tineri vin cu întîrziere la 
lucru și pleacă devreme, iar 
conductorii de atelaje pierd 
ore întregi prin sat. Este evi
dentă, deci, necesitatea ca or
ganizațiile U.T.C. din aceste 
unități să se preocupe cu toată 
seriozitatea de întărirea disci
plinei tinerilor în procesul de 
producție, să stimuleze, prin 
întreaga muncă politică pe 
care o desfășoară, răspunderea 
lor pentru cantitatea și calita

un grup de tineri scriitori bucu-

De la tribuna Congresului par
tidului s-a subliniat că unul din 
meritețe cele mai de seamă ale 
partidului nostru constă în rezol
varea marxist-leninistă a proble
mei naționale. Baza adevăratei 
egalități și a afirmării multilate
rale a tuturor cetățenilor o con
stituie dezvoltarea economică a 
tuturor regiunilor, creșterea ar
monioasă a forțelor de producție 
pe întregul teritoriu al țării. Con
viețuind și luptînd laolaltă, oa
menii muncii români, germani, 
maghiari și de alte naționalități, 
s-au înfrățit pe veci și alcătuiesc 
astăzi, împreună, marea familie 
a României socialiste. Sîntem cu 
toții fii ai înfloritoarei noastre 
națiuni socialiste — toți cei care 
trăim, muncim și luptăm împreu
nă pentru înălțarea pe culmile 

Adunarea tineretului
din Timișoara
eBBcimiEsasannBSMaBaBMaBMmHaMMMi

socialismului a scumpei noastre 
patrii — \ Republica Socialistă

• România.
în continuare vorbitorul a sub

liniat : Cel de-al IX-lea Congres 
al Partidului Comunist Român a 
trasat direcțiile principale ale 
dezvoltării viitoare a României, 
în vederea continuării pe o treap
tă superioară a procesului de 
desăvîrșire a construcției socia
liste în toate domeniile de acti
vitate economică, științifică și 
culturală. La baza progresului 
general al societății, partidul 
pune dezvoltarea continuă a eco
nomiei. Rezoluția Congresului 
subliniază că în centrul politicii 
partidului de construire a socia
lismului rămîne și în viitor in
dustrializarea socialistă a țării, 
creșterea cu precădere a indus
triei grele și, în special, a indus
triei constructoare de mașini. în 
anii noului cincinal se va men
ține în continuare un ritm intens 
de dezvoltare industrială a țării, 
se va întări și mai mult poziția 
industriei ca ramură conducătoa
re a economiei naționale.

Tineretul nostru are fericirea 
de a se dezvolta în climatul 
prielnic pe care l-a creat victo
ria deplină a socialismului în pa
tria noastră — a spus tovarășul 
Petru Enache. în documentele 
Congresului P.C.R. și în dezba
terile purtate a fost pe larg relie
fată grija și dragostea fără mar
gini cu care partjdul, întregul 
nostru popor, înconjoară tînăra 
generație.

La cel de-al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, ac
tivității organizației noastre i s-a 
dat o înaltă apreciere. în rapor- 

tea muncii pe care o pres
tează.

Există, așa cum am arătat, 
experiențe, inițiative bune 
care au valoare de generaliza
re și pe care comitetul raio
nal Buzău al U.T.C. are dato
ria să le facă cunoscute cît 
mai operativ tuturor organiza
țiilor U.T.C. din unitățile agri
cole din raion.

FIICA DUMITALE,
BLlNDULE TATĂ

bruneta, deși mai mică cu trei 
ani, fusese „mai deșteaptă“, în
cepuse viața mult înaintea ei. De 
atunci și pentru ea școala a tre
cut pe planul doi, deși pînă la 
urmă a absolvit-o („mai mult de 
mul părinților, care „a> fi omo- 
rît-o“, altfel, fiindcă mama „mun
cește săraca" și chiar și acum 
dacă ar ști ce face ea, nu se știe 
ce s-ar alege I) Visase să învețe 
mal departe, Inițial, dar. vedeți 
dumneavoastră, —. așa cum se 
exprimă Momea textual — „cînd 
guști viața prea devreme nu-ți 
mai arde de învățătură". 

tul prezentat de tovarășul Nico
lae Geaușescu, se arată că orga
nizația U.T.C. care cuprinde în 
rîndurile sale aproape 2 200 000 
membri, desfășoară o muncă rod
nică de educare a tinerei genera
ții și își îndeplinește rolul de a- 
jutor credincios al partidului. 
Raportul arată că „Uniunea Ti
neretului Comunist va trebui să 
pună în continuare în centrul 
activității sale educarea tine
retului în spiritul dragostei 
față de muncă, al înaltei 
răspunderi fată de îndatoriri
le sociale, al devotamentului ne
mărginit față de patria socialis
tă și partidul comunist, al inter
naționalismului proletar, să mi
liteze pentru promovarea în rîn
durile tineretului a trăsături
lor moralei înaintate“. Apre
cierea deosebită pe care or
ganizația noastră a primit-o a 
umplut de bucurie inimile 
tuturor uteciștilor, întregului 
tineret; . ea trebuie să consti
tuie programul concret al întregii 
noastre activități viitoare. al tu
turor organizațiilor U.T.C., în 
vederea înzecirii eforturilor pen
tru îndeplinirea eu succes a sar
cinilor ce ne revin.

Tovarășul Petru Enache a a- 
rătat că nu de mult plenara C.C. 
al U.T.M. a adoptat într-o at
mosferă de puternic entuziasm 
hotărîrea. de a schimba denumi
rea organizației revoluționare a 
tineretului, din patria noastră în 
Uniunea Tineretului Comunist. 
Această denumire reprezintă un 
puternic imbold pentru organi
zația noastră de a continua cu 
cinste minunatele tradiții utecis- 
te, luptînd cu devotament sub 
gloriosul steag al partidului.

Tineretul de la orașe și sate 
este hotărît să-și dedice cu și 
mai mult entuziasm toate forțele 
sale cauzei nobile a înfăptuirii 
obiectivelor stabilite de istoricul 
Congres al partidului, să slujeas
că cu devotament idealurile înal
te ale socialismului și păcii.

In numele C.C. al U.T.C. îmi 
exprim convingerea că și tinere
tul din Timișoara, din întreaga 
regiune Banat, va confirma încă 
odată prin faptele sale, prin 
munca sa plină de abnegație că 
este conștient de sarcinile ce-i 
revin și că pășește spre viitor cu 
încredere, sub victoriosul stin
dard al Partidului Comunist Ro
mân, stindard sub care au luptat 
și au învins generații de luptători 
pentru socialism, pentru fericirea 
ponorului.

în sală au răsunat puternice 
aplauze. în repetate rînduri re
feririle din expunerea primului 
secretar al C.C. al U.T.C- cu 
privire la minunatele realizări 
din patria noastră, la politica în
țeleaptă a partidului au fost 
subliniate prin îndelungi aplauze 
și ovații. S-a scandat numele

I„Ne distrăm ca niște nebune", 
spune ea.
Am mai avut ocazia s-o văd

Ibil, noi întîlniri, trecea mai de
parte,., O priveam pe tînăra aceea 
frumoasă și, nu știu de ce, pentru 

I prima dată văzînd un om sănătos, 
lipsit de necazuri, și de orice fel 
de alte griji, un om în fața că- 

Iruia viața se deschide în toată 
seninătatea ei — mi-a venit, to
tuși, să o compătimesc ; aveam 
același sentiment pe care l-aș fi 
avut dacă asistam la scena cînd 
o flamură frumoasă ar fi fost 
tîrîtă de cineva pe caldarîm, fă
cută una cu praful și murdăria. 

Flamura e fata asta frumoasă, 
iar culmea e că ea însăși asistă 
fără să se impacienteze la pro- 
pria-i desconsiderare.

Îmi dăduse numărul de telefon 
șl, intenționat, am căutat să vor- 
desc cu tatăl.

„Cu Monica!...“, am cerut di
rect și voit neobrăzat, ca să ob
serv reacția de părinte.

răspuns 
m că a

„Gioni!" (am ales înadins un 
nume care să șocheze).

„Bine, domnule Gioni, a răs-
■ puns. la fel de blînd, tatăl. Mo-
■ nica a ieșit în oraș cu o priete

nă... Voi informa-o la întoarce
re...".

Trecuse de 11 noaptea. A doua 
zi pe la aceeași oră am repetat 
întrebarea, spunînd tatălui alt 
nume, i-am spus că șînt o cunoș
tință de la mare, că m-am dis
trat cu fata dînsului, în vacanță.

„Mi-a povestit, mi-a povestit 
că s-a distrat frumos la mare...“ 
a repetat dînsul mulțumit.

Am închis telefonul copleșit de 
bunătatea unui tată care la mie
zul nopții 
dețe telefoane pentru fiica lui, 
aflată încă „în oraș” și nu știu 
de ce, în mulțumirea aceasta 
de părinte, mi s-a părut că ghi
cesc prima coborîre a flamurei 
frumoase pe caldarîm și începu
tul tîrîșului prin praful de pe 
drum.

înregistrează cu blîn-

NEMAIPOMENITUL
LITIGIU

copii, ele au fost anexate unui 
răspuns la întîmpinare, con
ceput și el prin multă cheltu
ială pe timp :

„Față de această susținere 
depunem alăturat in copie a- 
dresa nr 18 093 din ... către 
pirita, din care rezultă încer
carea de conciliere precum și 
copie de pe borderoul de re
comandate poștale prezentat 
de către I.CR.M la of P.T.T R 
Craiova în ziua de.. La nr. 32 
figurează recomandata nr. 

partidului iubit: Partidul Co
munist Român.

Tov. Ioan Anton, prorector al 
Institutului politehnic din Timi
șoara, s-a referit în cuvîntul său 
la dezvoltarea școlii de toate 
gradele, ale cărei porți s-au des
chis larg în fața tineretului dor
nic de învățătură. în peisajul 
orașului de pe Bega se conturea
ză siluetele noi ale clădirii Uni
versității și ale modernelor că
mine studențești. Evocînd pro
gresele rapide ale vieții uni
versitare locale, vorbitorul s-a re
ferit la realități apropiate celor 
prezenți în sală.

Trei poeți au urcat la tribu
nă : Niculaie Stoian, Ion Horea 
și Adrian Păunescu. O scurtă 
prefață în proză — doar cîteva 
fraze — și apoi ei și-au exprimat 
sentimentele în inspirate versuri: 
„Pe mări de timp el vine cu 

munții și cîmpia 
Și clipa e imensă cînd înroșind 

un steag 
Descoperă o țară bogată —

România 
Partidul Comunist Român și

Drag"
Un moment deosebit : tovară

șul Petru Enache înmînează Di
plomele de onoare pe care C.C. 
al U.T.C. le-a acordat unor or
ganizații U.T.C. din regiunea 
Banat. Tineri emoționați, încon
jurați de aplauzele tovarășilor 
lor, s-au apropiat de tribună snre 
a primi înalta distincție. Au fost 
acordate Diplome de onoare or
ganizațiilor Uniunii Tineretului 
Comunist din : Uzinele mecanice 
din Timișoara, Institutul de me
dicină, Liceul nr. 1 din Timi
șoara, Școala profesională de 
Construcții, Cooperativa agricolă 
de producție Sînmartinul Sîrbesc 
din raionul Timișoara, DSAPCB, 
Fabrica de mobilă din Arad, 
în numele organizațiilor distinse 
a vorbit Conteșcu Dumitru, se
cretarul organizației U.T.C. de 
la Uzinele mecanice din Timi
șoara, care a subliniat că distinc
ția primită va constitui un pu
ternic stimulent în munca vii
toare. în sală domnea o atmosfe
ră însuflețită, de entuziasm, pe 
care numai tinerețea plină de 
voioșie și sigură de viitorul ei 
poate s-o genereze.

Tov. Ion Bușe, prim secretar 
al Comitetului orășenesc Timi
șoara al U.T.C., a asigurat Co
mitetul Central al organizației 
noastre că tineretul din Timi
șoara, din întreaga regiune se va 
arăta demn de importantele sar
cini ce îi sînt încredințate, în- 
registrînd noi succese în 
muncă și învățătură pentru 
îndeplinirea obiectivelor trasa
te de Congresul partidului.

întîlnirea s-a încheiat cu un 
bogat program artistic. De pe 
scenă, dansul și cîntecul — ro
mânesc, maghiar, german și sîrb 

•— au exprimat aceeași bucurie 
de viață a generației noastre, 
bucurie care ne însuflețește în 
eforturile comune pentru con
strucția socialistă.

Se înfățișa o imagine tonică s 
tineri plini de încredere în ziua 
lor de mîine, care se îndreaptă 
în deplină siguranță spre țărmu
rile viitorului, spre țărmurile 
către care ne îndrumă părintește, 
cu nemărginita sa înțelepciune —* 
partidul.

EUGENIU OBREA

simplu la care nu-i 
de ajutorul unui con- 
Cîte scrisori recoman- 
s-au trimis ? Zece 1

18 043, către pirita, Uzinele 
„Fierarul“ din Arad .

Așadar dovada concilierii a 
fost făcută !

Numai concilierea nu 1
Ce conciliere ? Nici vorbă 

de conciliere. Reclamanta și 
pirita sînt „la cuțite“. Ele aș
teaptă acum hotărîrea instan
ței și își aruncă peste gard 
priviri ucigătoare. Cine va 
triumfa ? Cine va cîștiga și 
cine va pierde ?

Intre timp noi să facem un 
calcul 
nevoie 
tabil. 
date
10,X 1,6—16. Deci 16 lei va
loarea timbrelor poștale. Se 
mai adaogă o sumă a timbre
lor fiscale.

Și mai este de calculat 
timpul.

Timpul (și deci salariul plă
tit) contabililor care au întoc
mit acte, timpul pe care și l-au 
cheltuit întocmind și formu- 
lînd acte judiciare, juriscon
sulta, contabilii și în sfîrșit 
timpul furat arbitrajului de
partamental care a fost nevoit 
șă se ocupe de „marele con
flict".

Verdictul a fost dat I A cîș- 
tigat reclamanta I

Ne închipuim bucuria, tri
umful care au umplut inimile 
reclamanților.

Desigur conflictul s-a stins, 
cei 8 lei și șaizeci de bani au 
ajuns prin poștă, (deci altă 
cheltuială) la posesor I

„Da, — își spun reclamanții 
— am procedat bine. De ce să 
fi păgubit ?"

„Da — își spune pirita, ce-i 
atît de ușor să plătești ?“

Să mai luăm un exemplu ? 
Mai sînt 1 Iată : Uzina „La
minorul“ Brăila se judecă 
cu Fabrica de textile Buhuși 
pentru o lădiță de ambalaj în 
valoare de 11 lei, marele Qom- 
binat Siderurgic de la Hune
doara se judecă cu I.C.M.-Cluj 
pentru 27 de lei...

Și aduc dovezi, se întocmesc 
acte, dosare, hârtii peste 
hîrtii...

Apoi așteaptă cu sufletul 
la gură ziua triumfului sau a 
înfrîngerii...

P. S. — Evident, litigiul mare 
sau mic trebuie rezolvat

Nu ne-am fi sesizat de „odi
seea“ de față dacă așa cum recu
noșteau tovarășii de la arbitrajul 
Ministerului Industriei Construc
țiilor de Mașini, nu ar consuma 
acestora și altor cadre tehnice 
timp prețios. Asemenea litigii — 
după cum am fost informați de 
Ministerul Finanțelor și arbitra
jele diferitelor departamente — 
ar putea fi rezolvate foarte sim
plu de conducerile respectivelor 
întreprinderi, așa cum precizează 
instrucțiunile ministerelor Ne în
trebăm de ce unele întreprin
deri nu respectă indicațiile date 
de către ministerele coordona
toare ?



*

Succese ale patrioților
sud-vietnamezi

Referindu-se la operațiunile în
treprinse de cîteva săptămîni de 
trupele americane și cele sud- 
vietnameze împotriva forțelor 
patriotice, agenția France Presse 
relevă că acestea se soldează cu 
pierderi importante pentru iniția
torii lor.

Numai în ziua de sîmbătă pier
derile materiale s-au cifrat la 
cinci elicoptere doborîte, două 
nave mari de debarcare scufun
date, un avion „C-130“ prăbușit 
în Golful Qui Nhon și un avion 
„Skyraider" al aviației sud-viet- 
nameze lovit de forțele patriotice 
la aterizare.

în cursul nopții de sîmbătă 
spre duminică patrioții sud-viet- 
namezi au continuat să hărțuiască 
cu arme automate și mortiere 
trupele celei de-a 101-a brigăzi 
de parașutiști americani în apro
piere de An Khe. după ce grosul 
efectivelor forțelor patriotice s-au 
repliat. 40 de elicoptere au fost 
puse la dispoziție pentru a trans
porta întăriri și a evacua trupele 
imobilizate de focul intens al 
mortierelor și armelor ușoare a- 
supra zonei alese chiar pentru 
aterizarea elicopterelor. Unitățile 
aeropurtate care urmau să eva
cueze trupele atacate au căzut la 
rîndul lor într-o ambuscadă — 4 
elicoptere au fost doborîte în 
zona de aterizare. Referindu-se 
la declarațiile pilotului unui eli
copter, agenția A.P. relatează că 
tirul partizanilor a fost atît de 
întins încît aproape fiecare eli
copter a fost avariat.

Un purtător de cuvînt ameri
can a anunțat că forțele patrioti
ce au atacat, de asemenea, cu 
mortiere o tabără a forțelor spe
ciale de la Dak To, provocînd 
pierderi garnizoanei.

în regiunea Ben Cat trupele a- 
mericane. australiene, sud-vietna- 
meze și neo-zeelandeze continuă 
operațiunea de „căutare și distru
gere" pe care o întreprind de 
marțea trecută fără a reuși să an
gajeze contacte majore cu patrio- 
ții sud-vietnamezi. Aproximativ 
5 000 de militari, scrie în legătură 
cu aceasta Frănce Presse, conti
nuă să urmărească un inamic 
care nu este de găsit.

Citind postul de radio sud- 
vietnamez Eliberarea, agenția 
V.N.A. anunță că în primele șase 
luni ale acestui an forțele patrio
tice din Vietnamul de sud au 
scos din luptă 20 de batalioane 
ale trapelor guvernamentale, in
clusiv șase batalioane de rezervă 
ale trupelor strategice. Au dezer
tat aproximativ 20 000 de soldați 
și ofițeri ai trupelor regimului 
de la Saigon.

★

Uniunea pentru apărarea păcii 
din Belgia a organizat la 19 sep
tembrie în capitala țării o de
monstrație împotriva agresiunii 
americane în Vietnam. In timpul 
demonstrației, pe străzile Bruxel- 
les-ului au fost difuzate manifes
te, în care poporul belgian era 
chemat să se solidarizeze cu po
porul vitnamez.

din această țară se acordă oLAOS: tn regiunile eliberate 
mare atenție invățămintului, către care sînt Îndrumați toți co
piii de virstă școlară. In fotografie : la o școală primară din

Sieng Kho

Tratative
între guvernul

dominican și 0. S.A. P

Declarația ministrului

Sosirea Ia New-York

După formarea noului guvern grec

francez al industriei
După cum anunță agenția 

France Presse, ministrul francez 
al industriei, Michel Maurice 
Bokanowski, a arătat că guvernul 
Franței studiază în prezent mij
loacele de a apropia cît mai 
mult posibil regimul importurilor 
produselor provenind din țările 
răsăritene de cel care este în vi
goare în comeițul Franței cu ță
rile occidentale.

Declarația ministrului consti
tuie un răspuns la o interpelare 
scrisă a deputatului Waldeck 
Rochet, secretar general al 
P.C.F., care a cerut ministrului 
să răspundă dacă Franța soco
tește să ia măsuri pentru dezvol
tarea schimburilor sale „într-un 
cadru de cooperare cu toate ță
rile, în primul rînd cu țările Eu
ropei, fără discriminări, pe baza 
avantajului reciproc și respectîn- 
du-se principiul independenței".

Bokanowski a subliniat nece
sitatea de a spori exporturile de 
produse industriale franceze în 
țările din răsăritul Europei și în

cele ale „micii zone a liberului 
schimb“ și a arătat că volumul 
schimburilor globale cu țările 
socialiste va spori în lunile urmă
toare.

In seara zilei de 19 septem
brie a sosit la New York de
legația Republicii Socialiste 
România Ia cea de-a 20-a se
siune a Adunării Generale a 
ONU.

Delegația, condusă de minis
trul afacerilor externe, Cor- 
neliu Mănescu, a fost întîmpi- 
nată Ia aeroport de reprezen
tantul permanent al României 
la ON U., Mihail Hașeganu, 
de membrii Misiunii române 
Ia O.N.U. și ai Ambasadei 
Române la Washington, de 
reprezentanți ai unor misiuni 
diplomatice Ia O.N.U.

Vizita lui J. Cyrankiewicz 
în Austria

La invitația cancelarului 
Austriei, Josef Klaus, la 20 
septembrie a sosit la Viena 
într-o vizită oficială J. Cyran- 
kiewicz, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Po
lone.

Agenția P.A.P. arată că în 
ultimul timp s-au înviorat 
contactele dintre cele două 
țări în domeniul politic și eco
nomic. Valoarea schimbului 
de mărfuri dintre Polonia si 
Austria crește în mod siste-

matic, — de la 46,4 milioane 
dolari în 1955 la 65,4 milioane 
dolari în 1964. în prima ju
mătate a acestui an schimbul 
de mărfuri a fost de circa 37 
milioane dolari. Se dezvoltă, 
de asemenea, favorabil cola
borarea tehnico-științifică, 
precum și schimbul de expe
riență între specialiștii celor 
două țări în metalurgie și în 
industria constructoare de 
mașini.

In cadrul unui mare miting care 
a avut loc duminică la Salonic, li
derul Uniunii de centru din Gre
cia, Papandreu, a rostit o cuvîn- 
tare în care a criticat modul în 
care a fost constituit guvernul 
Stephanopoulos, 
singura soluție pentru actuala 
criză politică 
unor noi alegeri. La miting au 
participat, potrivit aprecierilor a- 
genției France Presse, aproximativ 
250 000 de persoane care au scan
dat lozinci în sprijinul organi
zării unor noi alegeri și pentru 
respectarea normelor constituțio
nale.

Puternice forțe de poliție au în
conjurat piața în care s-a ținut 
mitingul. Nu au fost semnalate 
incidente.

Observatorii apreciază că gu
vernul Stephanopoulos, care ur
mează să se prezinte miercuri în 
parlament pentru a obține votul 
de învestitură, dispune în pre
zent de 151 de voturi, adică de 
o majoritate parlamentară la li
mită. Definind programul guver
nului său, noul prim-ministru a 
declarat în cadrul unei conferin
țe de presă că cele mai urgente 
probleme sînt cele economice, 
mai ales problema stabilității 
monetare, a creșterii costului vie
ții și a balanței de plăți externe. 
El a spus din nou că va cere 
parlamentului să adopte o lege

reafirmînd că

este organizarea

privind instituirea sistemului elec
toral proporțional, dar că noi a- 
legeri parlamentare nu vor putea 
avea loc în curînd. In domeniul 
politicii externe noul guvern do
rește să continue orientarea gu
vernelor anterioare.

Președintele guvernului provi
zoriu dominican, Hector Garcia 
Godoy, a declarat presei că în 
prezent au loc tratative cu re
prezentanții O.S.A. pentru ca 
guvernul dominican să fie auto
rizat să fixeze data privind eva
cuarea trapelor inter-americane 
din țară. El a menționat că dacă 
ar avea posibilitatea *să ordone 
evacuarea forței interamericane 
din Republica Dominicană „ar 
face-o cît mai curînd posibil“.

Șeful guvernului provizoriu 
dominican s-a referit apoi la si
tuația economică precară a țării 
ca urmare a dezorganizării pro
ducției în perioada luptelor din
tre forțele constituționaliste și 
cele imbertiste la care s-a adău
gat intervenția forțelor interame
ricane. El a declarat că guvernul 
dominican va recurge la împru
muturi „cu scopul de a rezista 
perioadei critice", dar că aceste 
împrumuturi vor fi strict limitate 
pentru a nu face să crească și 
mai mult datoria publică care 
se ridică la circa 365 milioane 
de dolari.

Se anunță, de asemenea, că 
sindicatul muncitorilor și func
ționarilor de la Fabrica de zahăr 
din Rio Haina, cea mai impor
tantă întreprindere din țară, ame
nință cu declararea unei greve 
pe termen nelimitat dacă autori
tățile nu vor înlocui pe condu
cătorii acestei fabrici. Greva, care 
se pare că va fi extinsă în toate 
rafinăriile de zahăr din țară, va 
afecta aproximativ 70 000 de 
muncitori din industria zahăru
lui.

Conflictul indo-pakistanez
Ciocnirile între trupele indiene 

și pakistaneze au continuat să 
aibă loc duminică și luni dimi
neața.

Intr-un comunicat al Ministe
rului Apărării al Indiei, citat de 
agenția U.P.I., se arată că dumi
nică după-amiază trupele indiene 
au respins un atac pakistanez în 
sectorul de frontieră Kargil din 
zona Cașmirului. Duminică seara, 
adaugă agenția Reuter, mențio- 
nînd surse oficiale din Deliii, 
unități de tancuri indiene 
atacat trupele pakistaneze 
regiunea localității Burki, 
apropiere de Laliore. Aviația
diană a efectuat raiduri asupra 
unor localități din Pakistanul de 
Vest. Agenția France Presse re
latează că, potrivit unui purtător 
de cuvînt al guvernului Indiei, 
trupele indiene au ocupat locali
tăți la frontiera dintre statul in
dian Radjastan și Pakistanul de 
vest.

Surse oficiale din Rawalpindi 
au declarat, după cum relatează

au 
din 
în 

in-

ta»
Cele două mari semne de întrebare cărora întru

nirea conducerii Partidului Socialist, și ulterior, al 
36-lea congres, convocat pentru 10 noiembrie, 
urmează să-i răspundă :

1) Vor rămîne sau nu socialiștii mai departe în 
coalifia guvernamentală de centru-stînga ?

_2) Se va înainta spre contopirea cu Partidul So
cial-Democrat sau se va căuta o bază pentru o uni
ficare socialistă mai largă ?s mod absolut întregului partid so

cialist și în zilele care au trecut 
de la publicarea scrisorii deschi
se s-a cristalizat tendința de des
părțire a grupărilor care se opun

siunea unei „stingi unitare". Pe 
de altă parte din rîndurile social- 
democrației se înregistrează a- 
vansuri tot mai insistente la a- 
dresa socialiștilor. Luigi Preti. 
ministrul social-democrat al re
formei agrare, a declarat: „Con
stituirea unui partid socialist u- 
nificat este mai urgentă ca ori
cînd. Bineînțeles că președintele 
acestui partid va fi dl. Nenni. 
Social-democrații speră, și într-o 
măsură sînt siguri, că congresul 
partidului socialist va întări par
ticiparea acestui partid la gu-

diei „fărâmițării“ partidului so
cialist șovăie în sprijinirea lui 
Nenni. Grupările care se situează 
la stînga în partidul socialist cer 
retragerea din coaliția guverna
mentală și făurirea unei alianțe 
cu partidul comunist, în vederea 
creării unui front popular, care 
să promoveze o politică de opo
ziție constructivă. Totodată s-a 
conturat o nuanțare a atitudinii 
secretarului general al partidului, 
De Martino, care sprijină conti
nuarea, deocamdată, a participă
rii la guvern, dar se pronunță

crisoarea deschisă 
publicată tn „A- 
VANTI" de lidera] 
socialist Pietro Nen
ni, care deține în 
actualul guvern pos
tul de vice-preșe- 
dinte, preconiza 
subordonarea între

gii politici a partidului socialist 
continuării participării la guvern. 
Din concepția lui Nenni — așa 
cum relevă numeroși observatori 
— reiese că unificarea partidului 
socialist cu Partidul social-demo
crat ar urma să fie realizată nu 
prin consolidarea unui program 
socialist, ci prin cedarea în fața 
social-democrațiel pe un frdnt 
larg, de la sprijinirea N.A.T.O. 
pe plan extern, la renunțarea la 
reforme și măsuri preconizate pe 
plan intern. Este vorba deci de 
acceptarea tot mai deschisă a 
influenței democrat-creștine asu
pra orientării întregului guvern 
actual. Ziarul englez „TIMES“ 
scria că „rațiunea imediată" a 
acțiunii lui Nenni este căutarea 
„justificării continuării colaboră
rii cu centrul".

Cu toate că punctul de vedere 
al lui Nenni este sprijinit de cu
rentul majoritar „autonomist", 
totuși el nu poate fi impus în

Semne de întrebare

In preajma Congresului
concesiilor permanente făcute de 
miniștri socialiști partenerilor lor 
democrat-creștini. Cu doi ani în 
urmă Partidul Socialist a plătit 
ca preț al participării la primul 
guvern de centru-stînga desprin
derea P.S.I.U.P. (care și-a dove
dit viabilitatea la alegerile din 
vară) ; acum, insistența lui Nenni 
de rămînere în guvern riscă să 
provoace o nouă fărâmițare. Toc
mai pentru a o compensa este 
luată în considerare unificarea 
cu Partidul Social-Democrat.

Nenni susține că unificarea cu 
Partidul Social-Democrat ar spo
ri „dinăuntrul guvernului“ pre-

vem“. Deocamdată, în timp ce 
viitoarea unificare apare ipoteti
că, creșterea disensiunilor din 
Partidul Socialist reprezintă o 
realitate concretă.

Separarea pozițiilor înăuntrul 
Partidului Socialist este mai netă 
ca oricînd. „Stînga lombardiană“, 
condusă de deputatul Lombardi, 
care a luat în permanență atitu
dine împotriva cedării în fața 
democrat-creștinilor și gruparea 
al cărui lider este fostul ministru 
al bugetului, Giolitti, își expri
mă cu o asemenea fermitate po
ziția încît cei care iau în consi
derație caracterul real al primej

P. S. I
pentru întîrzierea unificării cu 
social-democrații, în așteptarea 
realizării unei armonizări pe un 
plan cît mai larg a ideilor cu
prinse în programele celor trei 
partide de nuanță socialistă — 
P.S.I., P.S.I.U.P. și P.S.D. Ezită
rile lui De Martino sînt demne 
de reținut, mai ales ținînd sea
mă că la precedenta întrunire a 
P.S.I. el a expus tezele autono
miste (acceptate de majoritate, 
pentru a fi supuse congresului din 
noiembrie), iar acum — după 
părerea ziarului „CORRIERE 
DELLA SERA" — „De Marti
no se situează la jumătatea dru-

mului dintre Nenni și Lom
bardi".

Disensiunile din partidul so
cialist au repercusiuni nu numai 
asupra viitorului acestui partid, 
ci a întregii vieți politice ita
liene. Chiar Nenni, în scrisoarea 
deschisă atrăgea atenția că „în 
viitoarele săptămîni majoritatea 
guvernamentală va fi supusă 
unui examen". Fie că este vorba 
de orientarea politicii economice, 
de legea cinematografiei sau de 
dezbaterea tot mai frecventă a 
cazurilor de corupție, majoritatea 
guvernamentală se realizează pe 
plan parlamentar tot mai ane
voios. Reprezentanților socialiști 
le revine în guvern tot mai greu 
să țină echilibrul creării coaliției 
guvernamentale. Ziarul vest-ger- 
man „HANDELSBLATT“ scria : 
„în cercurile politice din ca
pitala Italiei se crede că în 
toamna aceasta va izbucni o 
nouă criză de guvern, cel 
mai tîrziu după congresul 
partidului socialist. Ministrul de 
externe Fanfani a început de pe 
acum să inițieze combinații pen
tru a prelua succesiunea lui 
Moro. Deocamdată însă perspec
tiva de a pune pe picioare o 
coaliție guvernamentală cu un 
partid socialist unificat pare 
foarte îndoielnică".

Este de așteptat, deci, o evo
luție precipitată pe scena italia
nă, dependentă în bună măsură 
de situația din partidul socialist.

agenția Reuter, că trupele pakis
taneze au respins un atac al uni
tăților blindate indiene pe fron
tul din regiunea Sialkot. Se men
ționează, de asemenea, că tru
pele pakistaneze au distrus un 
post înaintat indian în sectorul 
Radjastan și au respins atacurile 
indiene lansate în regiunea Kham 
Karan, la 25 mile sud-est de 
Lahore.

Aviația pakistaneză a. atacat 
duminică după-amiază localită
țile lammu din Cașmir și lam- 
nagar din statul Gujerat. Luni 
dimineața, agenția U.P.I. rela
tează că aviația pakistaneză a 
atacat o localitate din apropierea 
orașului Deliii.

★
LA ȘEDINȚA de luni a Con

siliului de Securitate a fost a- 
doptat, cu 10 voturi și o abținere 
(Iordania), proiectul de rezoluție 
prezentat de reprezentantul O- 
landei, în care se cere Indiei și 
Pakistanului să înceteze acțiunile 
militare pînă în dimineața de 22 
septembrie la ora 7 G.M.T.

Rezoluția cere, de asemenea 
guvernelor acestor țări să-și re
tragă trupele pe pozițiile pe care 
le-au ocupat la 5 august adică 
înainte de începerea conflictului.

Z. FLOREA

• CEA de-a 82-a ediție a Tîrgu- 
lui internațional de la Viena s-a 
deschis duminică. în cadrul Tîr- 
gului au expus 2 254 de firme din 
numeroase țări ale lumii. România 
a participat cu un pavilion care 
s-a bucurat de apreciere din partea 
oficialităților și specialiștilor au
strieci.

• CONSILIUL unit al partidelor 
politice din Swaziland, organiza
ție care reunește partidele afri
cane din acest protectorat englez, 
a dat publicității la Dar es Sala- 
am o declarație în care se arată 
că partidele africane nu sînt re
prezentate în Comisia creată de 
Anglia în vederea revizuirii ac
tualei constituții a Swazilandului. 
Declarația subliniază că această 
comisie se află sub controlul eu
ropenilor. care se împotrivesc in
troducerii în Swaziland a sistemu
lui electoral bazat pe principiul 
„un om — un vot”.

Recent, Consiliul unit a! parti

delor politice din Swaziland a ce
rut Marii Britanii suspendarea ac
tualei constituții și organizarea u- 
nei conferințe a reprezentanților 
tuturor partidelor. în vederea ela
borării unei noi constituții.

• LA VARȘOVIA a sosit o de
legație comercială australiană, 
condusă de Alan Westerman, mi
nistrul comerțului și al industriei, 
în vederea dezvoltării relațiilor 
comerciale polono-australiene.

Violarea spațiului 
aerian al R.P. Chineze 

de către un avion 
american

• La 20 septembrie, un avion de 
luptă american „F-104" a violat 
spațiul aerian al R.P. Chineze, 
pătrunzînd adînc deasupra insu
lei Hainan și efectuînd opera
țiuni militare provocatoare. Ri- 
postînd imediat, forțele aeriene 
locale au doborît avionul și au 
capturat pe pilotul său, căpitanul 
Philips E. Smith.

• PUTERNICE schimburi de 
focuri au continuat să se producă 
duminică între trupele guverna
mentale peruviene șl tortele de 
partizani, în regiunea platoului 
„Mesa Pelada’ din Munfii Anzi. 
Potrivit agenției France Presse, 
aviația guvernamentală a aruncat 
bombe incendiare asupra pozițiilor 
Întărite, deținute de partizani în 
această regiune. Noi detașamente 
de parașutiști au fost lansați pe 
principalele căi de acces care lea
gă platoul „Messa Pelada" de 
restul localităților din Peru.

Acțiuni ale partizanilor sau 
semnalat, de asemenea, în locali
tatea Huancayo, situată Ia aproxi
mativ 312 km de capitala tării.

• VICECANCELARUL Austriei, 
Bruno Pitterman, care a vizitat du
minică Tîrgul internațional de la 
Brno, s-a întîlnit cu O. Simunek. 
vicepreședinte al guvernului ceho
slovac. Cei doi oameni de stat, a- 
rată agenția C.T.K., au făcut un 
schimb de păreri în legătură cu 
dezvoltarea și perspectivele rela
țiilor economice cehoslovaco-au- 
striece. Ei au constatat că, deși 
schimbul reciproc de mărfuri se 
desfășoară cu succes, mai există 
încă posibilități pentru dezvolta

rea comerțului și cooperarea în 
producție.

• PREȘEDINTELE Italiei, Giuse- 
ppe Saragat, și ministrul afacerilor 
externe, Amintore Fanfani, care 
iac o călătorie în America Latină, 
și-au încheiat vizita în Chile. 
Luni după-amiază ei au plecat în
tr-o vizită neoficială în Peru, unde 
vor rămîne pînă marii după- 
amiază.

Noi atacuri 
asupra teritoriului 

R. D. Vietnam
• LA 13 SEPTEMBRIE, aviația 

americană a pătruns în spafiul 
aerian al R.D. Vietnam și a bom
bardat regiuni populate și obiecti
ve economice din provinciile Xien 
Quang, Yen Bai, Nghe An, Ha 
Tinh, Quang Binh, precum și ora
șul Vinh și insulele Bacii Long Vi 
și Con Co.

Unitățile forțelor armate viet
nameze au dat o ripostă hotărîtă 
acestor atacuri. In ultimele două 
zile, în insula Bach Lona Vi au 
fost doborîte trei avioane milita
re americane. Cu aceasta, numă

rul total al avioanelor americane 
doborîte în R.D. Vietnam începînd 
de Ia 5 august 1964 se ridica la 
573.

• MINISTRUL afacerilor ex
terne al Braziliei a dat publicității 
o declarație cu privire la convor
birile comerciale braziliano-sovie- 
tice, care au avut Ioc zilele tre
cute la Moscova, în care se arată 
că reprezentanții celor două părți 
,,s-au arătat gata să dezvolte re
lațiile comerciale economice și 
tehnice". Presa braziliană salută 
primul stadiu al convorbirilor bra- 
ziliano-sovietice. arătînd, totodată, 
că „au fost îndepărtate primele 
piedici în calea lărgirii legăturilor 
comerciale și economice între Bra
zilia și Uniunea Sovietică".

Intîlnire Gyula Kallai- 
Âlexei Kosîghin

• AGENȚIA TASS anunță că 
la 20 septembrie Gyula Kallai. 
președintele Guvernului Revoluțio
nar Muncitoresc-Tărănesc Ungar, 
care se află la odihnă în LLR.S.S., 
s-a întîlnit cu Alexei Kosîghin, 
președintele Consiliului de Miniș

rima concluzie care se degajă din rezultatele alegerilor 
de duminică pentru Bundestag este aceea că în evan
taiul forțelor politice din R.F.G. n-au survenit mo
dificări deosebit de sensibile.

O constatare inițială care se impune este existența 
unui „plus de indiferență" față de scrutin (în compara
ție cu alegerile din 1961, cînd la vot s-au prezentat 
87,7 la sută din cei înscriși, actualmente procentul a 
scăzut la 86,8 la sută). Evident, asemănarea foarte mare

a programelor principalelor partide politice, lipsa unui veritabil teren 
de opțiune, a alimentat o oarecare apatie a unei părți a corpului elec
toral.

Partidul democrat-creștin (U.C.D.), împreună cu aripa sa bavareză 
Uniunea Creștin Socială (U.C.S.) a obținut 15 392 973 voturi, adică 
47,6 la sută, față de 45,3 la sută în alegerile din 1961 ; el dispune 
de 245 mandate în Bundestag, față de 242 în vechea legislatură. Par
tidul social democrat (P.S.D.G.) a obținut 12 711726 voturi, adică 
39,3 la sută, în comparație cu 36.2 la sută în 1961 ; el deține acum 
202 mandate, cu 12 mai multe decît în legislatura precedentă. Par
tidul liber-democrat (P.L.D.) a obținut 3 062 948 voturi, adică 9,5 la 
sută, față de 12,8 la sută în alegerile din 1961 ; el și-a adjudecat 49 
mandate, pierzînd 20 de locuri în comparație cu vechiul Bundestag.

Așadar, se observă o polarizare a voturilor la cele două mari parti
de, U.C.D. și P.S.D.G. care au cîștigat mandate pe socoteala Parti
dului liber-democrat. Incontestabil, marele înfrînt al actualului scru
tin este micul partid al lui Mende. După ce la trecutele alegeri își 
măriseră influența în detrimentul democrat-creștinilor, atacîndu-1 ve
hement pe Adenauer, liber-democrații s-au „aliniat“ total programului 
guvernamental al lui Erhard. Așa încît, mulți alegători din vechea 
clientelă electorală a P.L.D. au prdferat acum să voteze direct pentru 
Partidul democrat-creștin.

In acest context, numeroși observatori remarcă faptul că reafirma
rea influenței Partidului democrat-creștin survine după ce acest partid 
„a tras concluziile pierderii de teren din precedentele alegeri 
(REUTER). înlăturarea lui Adenauer și o oarecare distanțare a con
ducerii U.C.D. 
— cel puțin pe 
plan oficial — 
față de linia ri
gidă, extrem- 
reacționară a fo
stului cancelar, 
a calmat, pare-se 
vechi nemulțu
miri în sînul a- 
legătorilor tradi
ționali ai U.C.D. 
Votul exprimat 
pentru Partidul 
democrat - creș
tin este interpretat, 
îngroparea definitivă

fără surprize

lumină, ca un vot pentru 
Adenauer". Și, în același

în această
____  _______  a „erei __ ___ ..... _____  

timp, ca un succes al tendințelor aripii Erhard-Schroeder, mai mo
derate, aripă care a promis „mai multă flexibilitate“ și o mai mare 
aderență la cerințele noilor realități internaționale.

Deși a obținut un avans, realizînd cel mai mare număr de voturi 
din istoria sa, Partidul social-democrat nu șî-a văzut înfăptuite spe
ranțele. El n-a reușit să reducă sensibil din diferența de circa 3 mi
lioane voturi care-1 distanțau de democrat-creștini. Identificarea 
aproape totală a programului P.S.D.G. cu cel al democrat-creștinilor, 
ezitarea social-democraților de a prezenta o alternativă realistă la 
programul U.C.D. au îngustat mult șansele de victorie ale partidului 
lui Willy Brandt. Pentru a nu se arăta în ochii alegătorilor conserva
tori nici pe departe socialist sau opoziționist, P.S.D.G. și-a blocat în 
mod deliberat posibilitatea de a cîștiga simpatii reale și trainice prin
tre intelectualii progresiști și de a exercita o influență mai serioasă 
asupra păturilor indiferente. De fapt P.S.D.G. n-a oferit alegătorului 
un concept realist care să se distingă avantajos de cel al democrat- 
creștinilor. „Promisiunile social-democraților — relevă agenția FRAN
CE PRESSE — n-au convins prea mult. In platforma P.S.D.G., foat- 
te asemănătoare cu cea a U.C.D., majoritatea alegătorilor au văzut o 
simplă invitație de a transforma în miniștri cîteva zeci de deputati 
obosiți de atîta lîncezeală pe băncile opoziției“.

Rezultatele scrutinului de duminică, pledează, în linii mari, pen
tru menținerea precedentei coaliții guvernamentale. Nedispunînd de 
majoritatea absolută, democrat-creștinii vor fi, pare-se în situația de 
a continua coaliția cu Partidul liber-democrat. Aceasta însă, în con
dițiile unei opoziții întărite a social-democraților. Primele luări de 
poziție ale liderilor democrat-creștini (Erhard, Gerstenmeier) indică 
dispoziția acestora pentru o reluare a vechii coaliții guvernamentale 
și pentru „o colaborare loială cu P.S.D.G.“. Schroeder a făcut chiar 
apel la „o politică externă bipartizană“ a U.C.D. și P.S.D.G.

Așa cum apreciază numeroși observatori din capitala vest-germană, 
dat fiind că social-democrații n-au reușit o egalizare a voturilor cu 
rivalii lor direcți, ipoteza unui guvern al „marii coaliții" (U.C.D. și 
P.S.D.G.) pare a fi definitiv exclusă. S-a remarcat că unul din prin
cipalii susținători ai ideii „marii coaliții" Strauss, a opinat că^,,rezul
tatele alegerilor fac imposibilă o coaliție cu social-democrații . Este 
interesant de semnalat însă că, în prima sa declarație publică după 
aflarea rezultatelor scrutinului, Willy Brandt a ținut să reia ideea că 
marile probleme ce vor fi de rezolvat, mai cu seama pe plan extern, 
impun „un punct de vedere și acțiune comun". Ceea ce poate fi in
terpretat și ca o tendință de a presa în continuare pentru „o mare 
COalitie“- EM. RUCĂR

R. P. CHINEZĂ : Un ansamblu cultural dă spectacole pentru țărani in regiunea Kongka,

tri al U.R.S.S. In timpul convor
birii au fost discutate proble
me care prezintă interes reciproc.

• DIN SEUL agențiile de 
presă anunță că două din cele 
mai mari universități sud-co- 
reene — Korea și Yonsei — 
au fost autorizate să-și reia luni 
activitatea, după ce, bine
înțeles, au satisfăcut cererile 
guvernului de a concedia un 
număr de profesori și de a 
exmatricula studenții care, 
după afirmațiile oficialități
lor, s-au făcut vinovați de re
centele demonstrații organiza
te împotriva ratificării trata
tului privind așa-zisa normali
zare a relațiilor japono — 
sud-coreene.

Anunțînd aceste măsuri, cu 
prilejul unei declarații făcute 
presei, ministrul educației a 
precizat, totodată, că măsuri 
similare vor fi luate și împo
triva profesorilor de la cele
lalte colegii și universități. 
Vor fi „puși sub supraveghe-

re“ profesorii bănuiți că ar 
fi sprijinit organizarea de
monstrațiilor studențești.

Incendii violente 
în California

• CINCI districte din statul Ca
lifornia au fost declarate dumini
că de guvernatorul acestui stat 
Edmund Brown, zone ale dezastru
lui major, ca urmare a incendiilor 
care au izbucnit în nordul Cali
forniei, în urmă cu cinci zile. In
cendiile, care se datoresc sece
tei excesive înregistrate în uiu
mul timp în California, continuă 
să producă ravagii în numeroase 
așezări din regiunile de munte. 
Potrivit agenției U.P.I., aproxima
tiv 600 de case și mari suprafețe 
de pădure și pășune au fost mis
tuite de flăcările incendiului. Pa
gubele materiale, pricinuite de 
incendiu, sînt evaluate la peste 
sase milioane de dolari. Autorități
le au trimis mai multe echipe de 
pompieri și un număr de circa 
5 000 de oameni pentru a localiza 
si stinge incendiile. Acțiunea a- 
cestora este însă foarte dificilă, 
ca urmare a vîntulni care contri-

buie Ia reactivarea incendiilor 
stinse.
• AVIOANE sudaneze, folosite 

împotriva grupurilor secesioniste 
din sudul acestei țări au bombar
dat o serie de localități situate 
în Uganda. In urma notei de pro
test adresată guvernului sudanez 
de autoritățile din Uganda, pri
mul ministru ad-interim, Abdallah 
Nagdala a declarat că a întreprins 
o anchetă oficială pentru a stabili 
cauzele care au provocat confuzia 
aviatorilor sudanezi, și că tara sa 
dorește să-și mențină relațiile de 
bună vecinătate cu Uganda.

• ÎN TIMPUL unul miting or
ganizat duminică de minerii de la 
minele naționalizate din Siglo 
Vienle (Bolivia) au avut Ioc cioc
niri între politie și inanifestan'i. 
Au fost folosite arme de for si 
bombe cu dinamită. Patru persoane 
au fost ucise și 20 au fost rănite 
Au fost arestați numeroși munci 
tori.
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