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Tr. Măgurele a atins cota finală. Tubul de 
aspirație al acestei construcții metalice — cea 
mai înaltă realizată pînă acum în țara noas
tră — a fost ridicat la 177 de metri. Prin 
acest uriaș „plămîn“, fabrica de amoniac va 
înghiți zilnic din atmosferă zeci de mii de 
metri cubi de aer pe care îi va folosi în pro
cesul tehnologic de preparare a amoniacului.

Construcția este formată din două părți: 
un turn confecționat din profile laminate de 
oțel, sprijinit pe patru stîlpi și un tub metalic 
cu un diametru de circa 3 m.

în ciuda condițiilor grele de lucru impuse 
de timpul nefavorabil de la începutul 
acestui an, constructorii au reușit să ajungă 
la cota finală în termenul stabilit în grafic.

Montorii de pe șantierul Termocentralei din 
Borzești au realizat un nou succes de presti
giu. Ei au încheiat cu aproape patru luni mai 
devreme lucrările de montaj la cel de-al 6-lea 
turbogenerator de 50 000 kilowați. Acum se 
lucrează intens la izolarea termică a conduc
telor și corpurilor turbinei, se face verifica
rea circuitelor de aburi și apă, precum și a 
circuitelor electrice ale generatorului.

în timp ce montorii grăbesc punerea 
funcțiune a grupului nr. 6 constructorii 
pregătesc ca în următoarele zile să toarne 
primii metri cubi de beton la fundația celui 
de-al 7-lea grup a cărui putere instalată va fi 
de 200 000 kilowați.
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La invitația Consiliului de Stat al Republicii 

Socialiste România și a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, președintele 
R. S. F. Iugoslavia și secretarul general al 
U.C.I., Iosip Broz Tito, cu soția vor face o 
vizită oficială în Republica Socialistă Româ
nia în a doua jumătate a lunii aprilie a.c.
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asemenea abateri unii tineri reușeau 
să înțeleagă în ce constau greșelile 
lor, alții nu. Am înțeles atunci că 
pentru a avea eficacitate în această 
acțiune trebuie să desfășurăm o 
muncă diferențiată. în cazul lăcătu
șului Constantin Oprea, care nu era 
utecist, am socotit necesar mai întîi 
să discutăm cu el. I-am explicat de 
ce insistăm și noi și conducerea să-și 
folosească rațional timpul de lucru, 
să nu mai absenteze. Adevărul e că 
după această discuție — la care am 
invitat și pe tovarășul secretar al 
organizației de partid — Oprea s-a 
îndreptat.

în alte cazuri de indisciplină avu
te, am acționat în colaborare cu 
maiștrii. Metoda aceasta a dat cele 
mai bune rezultate. Și iată de ce. 
Maiștrii, în calitate de organizatori 
principali ai producției, au o viziu
ne de ansamblu asupra activității 
fiecărui tînăr. Ei sînt în același 
timp cei care formulează cerințele 
în muncă pentru fiecare tînăr. In
vităm, de aceea, maiștrii la dezba
terile despre disciplină atît atunci 
cînd discutăm asemenea probleme 
în adunările generale, cît și cînd 
discutăm individual cu tinerii. Ion 
Iosif, Cornel Uea, Vasile Cep care 
la început constituiau „probleme" 
pentru sector — și pentru că nu-și 
foloseau rațional timpul de lucru, și 
pentru că nu aveau pregătire profe
sională corespunzătoare — se nu
mără acum, datorită ajutorului pri
mit din partea maiștrilor Emil Tu- 
dura și Emil Surugiu, printre cei 
mai buni muncitori din secție.

i pentru noi, ca și 
pentru alte organiza
ții U.T.C., este actua
lă sarcina întăririi 
disciplinei în produc
ție a tineretului. Cînd 
spun aceasta am :n 
vedere nu existența 
unor abateri de la 

disciplină cu caracter de masă, ci 
faptul că prezența acestora în pro
cesul de producție — chiar atunci 
cînd sînt foarte rare — se resimte 
în „pulsul“ uzinei.

Să ne oprim, de pildă, în secția 
montaj. Aici se finalizează prin a- 
samblarea zecilor de repere — mun
ca întregii uzine. O „defecțiune“ în 
mecanismul montajului poate fi, în 
același timp, o defecțiune în meca
nismul uzinei. Trebuie să recunoaș
tem că într-o vreme am avut ase
menea „dereglări“ la montaj. Ștefan 
Farcaș, de pildă, își făcuse un obicei 
din a absenta la începutul fiecărei 
luni.

„Lipsesc o zi-două — spunea el — 
apoi îmi suflec mînecile și-i ajung 
din urmă pe ceilalți“. „Sistemul“ a- 
cesta avea de multe ori consecințe 
asupra calității produselor care se 
reflectau în numărul mare de reme
dieri și remanieri.

Asemenea atitudini existau în sec
ția montaj și din partea altor tineri. 
Ele afectau de două ori procesul de 
producție. O dată, absențele împie
dicau, pe ansamblul sectorului, rea
lizarea ritmicității. A doua oară, 
încercarea de a recupera zilele ab
sentate prin eforturi sporite ducea la 
creșterea volumului de remedieri și 
remanieri.

Ce-am făcut în acest caz ? S-ar 
părea, desigur, că cel mai bun lucru 
ar fi fost să discutăm cu toți acești 
tineri. Am încercat așa la început. 
Dar am observat, că, tratînd global

In ultimii 
ansamblul producției 
și al veniturilor coo
perativelor 
de producție 
ionul Oltețu, 
nea Oltenia, 
rea pomicultura și vi. 
ticulturii a fost deo
sebită. In 
veniturile 
din acest 
prezentau 
din întreaga produc
ție agricolă a coope
rativelor amintite.

Acum cîțiva ani 
existau în raion peste 
25 000 hectare tere
nuri în pantă, pro
ductive sau slab pro
ductive. Oamenii au 
hotărît să cîștige a- 
ceste terenuri, astăzi 
adevărate comori
pentru pomicultură și 
viticultură. Pentru 
acțiunea de valorifi
care a terenurilor în 
pantă, Consiliul agri
col raional Oltețu a 
inițiat un studiu a- 
mănunțit, în fiecare 
unitate, în legătură cu 
dezvoltarea sectoru
lui vitipomicol. Au 
fost consultați nume
roși specialiști, pre
ședinți și țărani coo
peratori cu experien
ță, fapt ce a permis 
o justă orientare de 
perspectivă în dezvol
tarea acestui sector.

An de an, primă
vara sau toamna, mii 
de oameni împînzeau 
costișele pentru des
țelenirea pămînturi- 
lor. Pînă în 1962, rit
mul de plantare era 
doar de 150 hectare a- 
nual. In ultimii 4 ani, 
însă, în locul pămîn- 
turilor acoperite cu

arbuști și mărăcini au 
fost plantați 500 000 
pomi pe o suprafață 
de 3200 hectare; 800 
hectare au început 
deja să producă, ală
turi de cele 1 500 hec
tare plantații mai 
vechi. Edificator e și 
faptul că în 1965 
plantațiile intrate pe 
rod au adus 
rativelor venituri 
circa 14 milioane

Intensificarea 
mului de folosire 
țională a dealurilor, 
prin plantări de pomi 
și viță de vie, a găsit 
un larg ecou în rin- 
durile cooperatorilor. 
Organizațiile U.T.C. 
și-au adus o impor
tantă contribuție la 
transpunerea în viață 
a hotărîrilor adopta
te. La Valea Mare, 
Puiești, Giulești, Do- 
zești, Murgașu, Tăl- 
pașu, Zătreni, organi
zațiile U.T.C. au mo
bilizat zilnic sute de 
tineri la lucrările de 
desfundat, terasat și 
plantat. Peste 6 000 de 
uteciști au luat parte 
zi de zi la lucrările 
de punere în valoare 
a acestor terenuri, 
ficțiuni importante au 
întreprins organizați
ile U.T.C. pentru spo
rirea fertilității te
renurilor în pantă. 
Numai în această 
primăvară tinerii au 
transportat 200 tone 
gunoi de grajd.

După multe tatonări — ba ploaie și nin
soare, ba cer senin cu raze calde de soare — 
primăvara a sosit, totuși. Dovada cea mai vie 
sînt arborii și peluzele înverzite, florile po
milor, care-și împrăștie mireasma purificind 
aerul. Dincolo de aceste atribute, care vizea
ză frumusețea apariției anotimpului, primă
vara a sosit cu o invitație irezistibilă. Pe ti

neri îi cheamă frumusețile pa
triei, poenile cu umbră deasă, 
potecile și cabanele din răs- 
pîntia munților, pitoreștile văi 
care traversează Carpații, ora
șele țării cu haina lor mereu 
întineritoare. Garnituri de 
tren, coloane de autocare și 
automobile, pînă și vasele flu
viale, ne duc în orașele țării, 
în împrejurimile acestora unde 
vom putea vizita monumente 
și locuri istorice, monumente 
de artă, muzee, case memo
riale. Ne așteaptă pe fiecare 
din nou Parîngul și Retezatul, 
lacul Bîlea și pietrele Babelor, 
Poiana Narciselor și Castelul 
Bran, Cheile Ponorului, Gheța-

produs
ritmul

printre
largă

dezvolta o tura- 
ture pe minut, 
în producția a- 

pînă la 2 800 ture
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TIMIȘOARA (de la corespon
dentul nostru). — 20 000 este o 
cifră care pentru constructorii de 
strunguri din Arad spune multe. 
Ea arată drumul colectivului de 
muncă parcurs în cei 17 ani de 
activitate. Este suficient să amintim 
de cele 16 tipuri de strunguri fa
bricate din care 10 sînt în 
producția anului acesta, că au fost 
realizate strunguri revolver cu ax 
vertical și cu ax orizontal, că de 
la an Ia an caracteristicile au 
fost îmbunătățite. Fată de tipul 
de strung care 
tie de 600 
cele care sînt 
cestui an ajung
pe minut. De asemenea, s-au rea
lizat : prinderea hidraulică, coman
dă de Ia distanță, cuplaje elec
tromagnetice cu un gabarit redus 
și arhitectonică aspectuoasă. Aces
te înfăptuiri se datoresc 
altele introducerii pe scară 
a tehnicii noi.

Cel de-al 20 000-lea strung 
de curînd la Arad, arată
intens în care se dezvoltă produc
ția de strunguri de la noi din tară.

rul Scărișoara și tîrgul de fete de pe Muntele 
Găina; ne așteaptă cetățile străvechi ale 
Moldovei, Bicazul contemporan, Delta Dună
rii, cetățile noi ale industriei socialiste de la 
Hunedoara și Brașov, de la Craiova și orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, de la Galați, Argeș 
și Porțile de Fier; ne așteaptă litoralul înso
rit cu palatele lui de cleștar și oțel, cu plaja 
și nisipul fierbinte, cu apele de azur ale 
mării și luminile ivorii ale dimineților ma
rine. Vom face, în drumul nostru, popasuri 
la importantele obiective economice construi
te în anii socialismului. Tinerii muncitori și 
țărani, elevi și studenți (cit de îmbietoare e 
imaginea grupurilor de turiști înarmați cu 
rucsacuri și corturi I) de pe drumurile țării 
se vor întoarce, la locurile lor de muncă, mai 
plini de vigoare și energie, cu imaginea des
pre frumusețile țării și roadele muncii lor, 
mult amplificată.

Acum, la început de primăvară, vă dorim, 
dragi tineri, drum bun pe marile trasee ale 
turismului.

Pentru studenții anului l de 
la Institutul de mine din 
Petroșani, drumul spre vii
toarea profesiune de inginer 
electromecanic trece și 
prin... orele de desen tehnic.

TIMPI MORTI IN TIMPUL LIBER
P U RAI DU L

NOSTRU
Prin colectivele studențești

ale anilor I din Timișoara și Cluj

rimul popas I-am făcut Ia Institutul de medicină 
din Timișoara. Stăm de vorbă cu patru studente, 
membre ale biroului U.T.C. din anii I Medicină 
generală și Pediatrie.

Rodica Cincă — secretara biroului U.T.C. al 
anului I — Pediatrie; Ileana Pîrligros— membră 
în biroul U.T.C. al anului I — Medicină generală; 
Irina Țurlea — membră in biroul U.T.C. al anu
lui I — Pediatrie ; Ioana Zosin — membră în

biroul U.T.C. al anului I — Medicină generală.
Sintetizînd cele aflate, putem spune : „Viața și activitatea 

organizațiilor de bază U.T.C. ale anilor I din Institutul de 
medicină din Timișoara ridică mereu probleme noi, care cer 
o grabnică rezolvare. îndrumate cu grijă și atenție, birourile 
organizațiilor de bază U.T.C. ale anului I își perfecționează 
formele organizatorice și metodele de muncă, Ie fac cores
punzătoare îndeplinirii sarcinilor de fiecare zi". Ne-am pus 
însă întrebarea : își află aceste cerințe reflectarea în reali
tate ?

ajoritatea studenților 
anului I sînt căminiști. 
I-am vizitat într-o sîm- 

bătă, seara.
In calendarul studenției, în 

dreptul serii de sîmbătă e 
trecut cu majuscule : TIMP 
LIBER. Intr-adevăr, căminul

începea să se golească. Am în- 
tîlnît studenți grăbiți spre sala 
de concerte a Filarmonicii, 
spre sala Teatrului de Stat, 
spre Casa de cultură a stu
denților, spre sălile de cinema
tograf ; mulți aveau drept țin
tă reuniunea studențească de

la Institutul politehnic. Și to
tuși, pe studenții din anul I 
i-am găsit în camere : depă- 
nau amintiri, își împărtășeau 
impresii sau cîntau.

Discutăm cu studenții anu
lui I despre viața și activita
tea celor două organizații de 
bază U.T.C. din care fac par
te, despre cei care au fost 
aleși să conducă activitatea 
acestor organizații. Constanța 
Albu, Aurelia Braneț, Hermi
na Willeger, Maria Craiovea- 
nu, Mircea Berceanu, Paul 
Iancu, Constantin Tudor etc., 
vorbind despre membrii birou-

Iul U.T.C. al anului I-Medicină 
generală și ai biroului U.T.C. 
al anului I-Pediatrie au ară
tat că au de spus despre ei 
numai lucruri frumoase : „Sînt 
cu toți studenți fruntași la în
vățătură, 
dau dovadă de entuziasm 
îndeplinirea sarcinilor ce 
revin în cadrul 
U.T.C.“. Dar...

Entuziasmul nu 
de el experiența, 
face ca uneori acțiunile iniți
ate de membrii biroului U.T.C. 
să nu răspundă preocupărilor 
studenților, să nu fie pe măsu-

sînt conștiincioși, 
în 
Ie 

organizației

are alături 
Fapt care

ra exigențelor și dorințelor 
acestora.

Ni s-a spus : „Rezultatele 
la învățătură sînt bune“. Da, 
sînt bune dacă ne referim la 
cei 14 studenți care au trecut 
toate examenele cu 10; sînt 
bune dacă ne referim la cei 40 
de studenți care au obținut 
numai note între 7 și 10 ; dar 
nu mai sînt bune dacă ne re-

ADRIAN VASILESCU
ION TRONAC
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și au lăsat-o

'SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

PĂRINȚI
CU „INIMA
LARGA“
— In seara asta să lăsați 

ușa deschisă 1 Să n-o-ncu- 
iați I S-ar putea să mă în
torc mai tîrziu.

Bătrînii n-au spus nimic 
(s-ar fi cuvenit s-o întrebe 
măcar unde se duce) căci ea 
își îmbrăcase deja „fîș-fîșul" 
și acum închidea ușa pe din
afară.

Era o fetișcană mărunțică, 
(nu împlinise încă 15 ani) 
dar așa cum arăta parcă, 
avea 17. Purta ciorapi negri, 
în picioare avea cizmulițe 
noi, fustă strimtă, iar pe 
deasupra „fîșul“ care-i venea 
minunat, era strîns cu cordo
nul peste talie.

— îmi place s-o văd bine 
îmbrăcată, zicea mama. 7’oa- 
tă pensia mea și a bărbatu
lui i-o dăm ei. Și ei îi place 
să fie elegantă. Nu vrem să-i 
lipsească nimic. E singurul 
S,.... ............................. T ......

bine, 
dar a 
rămas

nostru copil. O lăsăm să 
distreze cum îi place.

— Și școala 1
— La școală învață 

Nu e prima din clasă, 
trecut în toți anii; n-a 
nici o dată repetentă.

Nu rămăsese repetentă, dar 
nici nu se omora cu firea. De 
multe ori pleca de la școală 
fără să spună nici o vorbă. 
Dacă i se făceau observații... 
găsea ea un „motiv“. Și-apoi... 
tovarășei diriginte dacă-i spu
nea c-a fost bolnavă, o ierta 
și n-o mai întreba nimic.

Seara se întorcea „mai tîr- 
ziu", sau, mai bine zis, venea 
dimineața mai devreme.

„Fusese la o prietenă" și 
părinții știau asta fiindcă le-o 
mai spusese și altă dată cînd 
se întîmplase să întîrzie după 
miezul nopții. Așa că nu i-au

zis nimic 
doarmă liniștită.

Intr-o dimineață, 
trei și jumătate, se 
cam obosită, dar bine

—■ Unde-ai fost ? 
mama s-o întrebe.

— Mamă, dacă-ai ști ce fru
mos m-am distrat 1 Am fost 
la bar — Ce muzică, mamă 11

— Bine 1 Du-te și 
nește 1

Mama, în tinerețea 
prea avusese vreme 
dar fiindcă odorul ei 
țea fericit a zis „treaba ei' 
și-a tras plapuma peste cap.

— De ce nu-ți tapezi pă
rul ? i-a zis într-o noapte la 
„Continental“ o prietenă mai

VASILE RÄVESCU
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întoarse 
dispusă.

Cuteză

ei, nu 
de bar, 
se sim- 

i" .' și

te odih-
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LUCIAN BLAÇA

Criticul
Matei Calincscu

va prezintă:
„Viața lui Macedonschi“ de 

Adrian Marino, excelentă bio
grafie în tradiție călinesciană, 
cu o documentare care poate 
fi considerată exhaustivă, scri
să cu un evident talent literar 
și izbutind să reconstituie por
tretul moral al animatorului 
revistei „Literatorul“.

Din păcate, în afara recentei 
ediții Blaga, nimic relevabil în 
domeniul poeziei și prozei 
ginale în ultimele două, 
luni.

Cîteva remarcabile cărți 
proză și poezii apărute, însă nu 
foarte recent i „Francisca" de 
Nicolae Breban, „Sufereau îm
preună“ de Ion 
nente ascunse“ 
Hagiu.

Sînt așteptate 
teres cîteva cărți ale tinerilor 
Petre PopesCu, Gheorghe Pituț, 
Sînziana Pop, Iulian Neacșu.

O nouă ediție din operele Iul 
Ion Barbu care oferă o imagine 
mai completă a acestei fasci
nante personalități va trece 
prin librării peste cîteva zile.

ori- 
trei

de

Băieșu, „Conti
de Grigore

cu deosebit in-

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Lucian Blaga:
Eveniment editorial de dimensiuni majore, recenta ediție 

„Poezii“ de Lucian Blaga, apărută la Editura pentru literatură 
(și epuizată in numai cîteva ore) însumează ansamblul crea
ției marelui poet. Volumul totalizează 348 titluri— respectiv 
184 reprezentând, cu cîteva excepții, creația cuprinsă în edi
ția definitivă din 1942 și Nebănuitele trepte, apoi 164 titluri 
reprezentând pe cele 95 ale volumului din 1962 la care s-au 
adăugat alte 69 postume. O Introducere de 78 pagini și un 
ciclu de Note și referințe, totalizînd alte 56 pagini, comple
tează această importantă operă de punere în valoare a unuia 
din cei mai prestigioși scriitori ai noștri.

Mărturii prețioase despre travaliul critic căruia-i datorăm 
acest eveniment de cultură ne-a prilejuit o scurtă convorbire 
cu GEORGE IVAȘCU, sub a cărui îngrijire a apărut ediția.

— Nădăjduiesc — ne-a spus 
d-sa — că acest volum l-ar fi 
bucurat pe însuși Blaga, de-ar 
fi trăit, întrucîț el a fost rea
lizat în linia designată de poet 
în acele neuitate întrevederi 
pe care le-am avut la Cluj, 
încă din primăvara lui 1959, 
cînd marele scriitor a devenit 
colaborator al Contemporanu
lui, și după aceea, cînd, su
ferind, și-a dăruit încrederea 
de a ne osteni pentru a-i adu
ce în lumina tiparului creația 
sa literară. O primă etapă a 
acestei osteneli o întruchipea
ză volumul de Poezii apărut 
în 1962 : o a doua este cea de 
față.

— Chiar și cititorul mai pu
țin avizat este desigur plăcut 
surprins atît de bogăția apa
ratului critic care însoțește 
poeziile incluse în volum, dar 
mai ales de studiul — modest 
intitulat Introducere — care 
deschide lectorului porțile 
unui tainic univers liric. E- 
vident, ați optat pentru o for
mulă editorială în bună parte 
inedită. Care este aceasta ?

— îndelunga activitate liri
că a lui Blaga realizată în- 
tr-un context 
complex, tezele sale teoretice

de o reală tensiune intelectuală 
generatoare de nu puține 
controverse, raritatea edițiilor 
anterioare ale operei sale, în 
sfîrșit, propria mea experien
ță de la Universitatea unde

POEZII“
cadru, am încercat, mai ales, 
să pun în evidență ceea ce 
vastul material bibliografic o- 
ferea ca document dc epocă : 
opiniile cele mai autorizate, ca 
reflex direct Ia succesiunea de 
valori poetice pe care Blaga 
le-a oferit de la Poemele 
minii, din 1919, pînă 
curțile dorului, din 1938. 
la Sextil Pușcariu — care
cel dinții merit al descoperi
torului, la Nicolae lorga care 
în 1919 scria acele entuziaste 
„Rînduri pentru un tînăr“, 
apoi la E. Lovinescu, T. Via- 
nu, M. Ralea, G. Călincscu, 
Perpessicius, Șerban Ciocu- 
lescu, Pompiliu Constantines- 
cu, alături de care un Ion 
Barbu avea să scrie acel arti-

lu- 
La 
De 

are

Interviu cu George Ivașcu

studierea operei lui Blaga so
licită eforturi ieșite din co
mun — toate acestea au de
terminat o formulă mai gene
roasă. Pentru a fi cit mai fidel 
publicului căruia-i este desti
nată ediția, studiul introduc
tiv este o confluență a unui 
Blaga „prin el însuși“ cu un 
Blaga „prin contemporanii 
săi“. Altfel spus, am crezut de 
datoria editorului să înles
nească — în deplină exigență 
științifică — plasarea cititoru
lui pe ecranul epocii în care 
poetul și-a elaborat și dezvol
tat creația, într-o strinsă in
terdependență a fenomenelor 
de ordin ideologic și estetic, în 
cadrul istoric-llterar al epo
cii interbelice, străbătută de 
atîtea interferențe. în acest

col despre „Legenda și som
nul în poezia lui Blaga“, pînă 
la propriile mărturii ale poe
tului, — iată ceea ce ne-a so
licitat luarea aminte și ne-a 
călăuzit în desfășurarea firu
lui călăuzitor de-a lungul a 
4 decenii la a căror reverbe
rație lirică Blaga a contribuit 
atît. In această modalitate am 
năzuit, deci, să reconstitui și 
epoca și să recreez portretul 
moral și intelectual al scrii
torului. La capătul studiului, 
datele calendaristice semnifi
că un an de lucru. Dacă se 
înregistrează cifra — uriașă 
— a circa 2 000 de extrase bi
bliografice parcurse și con
fruntate, explicația apare de 
la sine...

— Care este locul acestui

volum în munca de reeditare 
a întregii opere a lui Blaga ?

— Mai întîi, să menționăm 
că în cursul acestei luni în vi
trina librăriilor va apare 
amplul studiu de elevată eru
diție și de interpretare consa
crat Gîndirii românești în 
Transilvania în secolul al 
XVIII-lea, — aceasta prin 
strădania competentă a Editu
rii științifice. Editura pentru 
literatură are in lucru o edi
ție din Teatrul lui Blaga în
grijită de Eugen Todoran și o 
Antologie 
întocmită 
lustrată 
re sub 
editor al 
mentul de față, procedez 
confruntarea textului cu 
nuscrisul „original“ pus 
cent la îndemînă de soția 
tului, doamna Cornelia Blaga, 
devotata colaboratoare din 
totdeauna a scriitorului).

Aceste scrieri — rod al ti
parului din 1966, urmind Hro
nicului și cîntecuiui vîrstelor 
din 1965 — vor constitui tot 
atîtea puncte cîștigate pe dru
mul editării ansamblului o- 
perei lui Blaga, din care, de 
altfel, un studiu despre Expe
rimentul științific, un ciclu de 
conferințe și articole, un al
tul de aforisme, un altul de 
Opinii despre artă, — unele 
inedite, ca și încă un număr 
important de traduceri din li
rica universală, ca și vreo alte 
cîteva zeci de poezii originale 
demonstrează prin ele însele 
vastitatea efortului solicitat în 
continuare.

de poezie populară 
de Blaga, care, i- 

de Demian, va apa- 
îngrijirea aceluiași 
Poeziilor. (în

poe-

Combinatili de ingrà^àminte 
azoioase din TirgtT Mure?. 
Vedere dm fabrlca de oxiger, 
in sala bloculuì de separare 

a aerului

Dealurile și au deschis

cont propriu la venituri
(Urmare din pag. I)

Plecînd. de la avantajele te- 
rasării, cooperatorii din Ove- 
selu, Giulești, Bugiulești, Iri- 
mești, Dejoiv au cultivat cu 
furaje intervalele dintre rin- 
durile de pomi. Agroppmicul- 
tura a început să ciștige teren. 
Experiența cooperativelor 
menționate s-a extins și la 
celelalte unități agricole. S-au 
terminat cultivările de mazăre, 
borceag pe mai mult de ju
mătate din terenurile pomico
le. In următoarele săptămîni 
întreaga suprafață va fi însă- 
mînțată cu fasole, cartofi, pă
mântul fiind deja pregătit.

Cooperatorii și-au pus însă 
întrebarea, n-ar fi 
dealurile cu expoziții însorite 
din sudul raionului să fie fo
losite la plantările de vii ? In 
raion existau 3 000 hectare de 
vie bătrînă, mozaicată cu hi
brid și altoi, fărîmițată însă in 
parcele mici. In cooperativele 
agricole din Oveselu, Bugiu
lești, Tălpașu s-au făcut pro
puneri pentru crearea unor 
mari masive de viță de vie 
prin cooperare. Și propunerile 
au început să prindă contu
ruri : oamenii au început să 
vorbească despre bazinul viti
col Dealurile Cernei.

„Pentru plantările de vii am 
fost nepregătiți — ne spunea 
tovarășul Nicolae Tanislav, 
vicepreședintele Consiliului a- 
gricol raional. Prin tradiție și 

experiență raionul Oltețu a fost

bine ca

bazin pomicol. Cooperatorii 
și-au dat seama că se pot crea 
premizele unei tradiții și in vi
ticultură Din 1960 am început 
să producem material săditor 
viticol. De la 500 000 butași in 
1960 am ajuns, în 1966, la 4 
milioane. Ritmul anual de 
plantări era pină acum de 
25—50 hectare Anul acesta 
insă cooperativele și-au pro
pus 100 hectare“ Dar și a- 
ceastă prevedere a fost depă
șită. Cooperatorii au plantat in

■ primăvara aceasta 150 hectare 
cu viță de vie.

Am văzut trei porțiuni, de 
circa 50—80 hectare fiecare, 
din bazinul viticol Dealurile 
Cern'ei; șpaherii pentru susți
nere dau impresia unui imens 
amfiteatru de beton. Ter.asă- 
rîle pentru păstrarea apei in 
sol, oprirea eroziunii solului, 
ușurarea lucrărilor mecaniza
te, au fost terminate pentru 
întreaga suprafață viticolă.

Astfel, raionului Oltețu i 
s-au deschis noi posibilități de 
valorificare superioară a tere
nurilor în pantă, pînă de curînd 
aproape neproductive. Nu e 
departe timpul cînd se va putea 
consuma Riesling sau Ottonel 
din podgoria Dealurile Cer- 
nei. Și, poate, vreo mostră se 
va întoarce cu medalia de 
aur de la vreun concurs in
ternațional. In același timp, se 
pregătesc variate soiuri de 
struguri de masă — Cardi
nal, Regina Publia, Hamburg.

Concursul gastronomilor

Ieri, în Capitală, a avut loc 
un concurs cu totul neobiș
nuit: o competiție culinară la 
care au participat maiștrii 
bucătari vestiți de la restau
rantele „Ambasador", „Doina“, 
„Pescăruș“, „Moldova", „Uni

rea", „Carpați“, precum și 
bucătari de pe vasele oceanice.

Este primul concurs de a- 
cest fel, pe tema preparatelor 
culinare realizate din peștele 
oceanic adus dm largul apelor 
sărate, de pescadoarele noas
tre. După cum ne spunea to
varășul Gheorghe Ștefan, de 
la Direcția Generală Comer
cială a Capitalei, odată cu in
troducerea pescuitului oceanic 
au apărut în circuitul alimen
tar de Aprovizionare, însem
nate cantități de pește oceanic 
ce trebuiau consumate după 
un rețetar special. Pentru a 
veni Un sprijinul gospodinelor 
nefamiliarizate încă cu „pro
dusele oceanului“, în Capitală 
și în orașele cu tradiție în 
prepararea peștelui: Con
stanța, Galați, Brăila, Tulcea, 
Turnu Severin, Giurgiu, trus
turile dc alimentație publică 
au reunit pentru omologarea 
unor preparate pe cei mai pri- 
cepuți maiștri gastronomi.

V. ARACHELIAN
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sea Basarab 
seara tn sala 
lui vom putea 
marea 
cor),
din cei mai Înzestrați 
tineri artiști români 
— clarinetistul Aure
lian Octavian Popa, și 
spectacolele Teatrului 
de Operă care ne o- 
feră o săptămînă mu
zicală unică prin 
frecvența programării 
unor artiști străini : 
„Aida" și „Faust" di
rijate de Edgar Do- 
neux, „Tosca" cu Zu
rab Andjaparidze (prim 
solist al Operei mos
covite), „Fidelio" di
rijat de Fritz Mahler 
(dirijorul principal al 
Filarmonicii din Penn
sylvania) și „Boris 
Godunov" cu basul Al. 
Ognițev (solist al O- 
perei din Moscova).

I. S.

sului „Marquerit» 
Long-Jacque« Thi- 
baud“).

Mai interesant deelt 
concertul Filarmonicii 
este simfonicul de joi 
seara al Radiotelevi- 

țziunii, dirijat de Iosif 
Conta, unde alături de 
„Eroica" beethovenia
nă și „Coloana fără 
sfîrșit’ a lui Tiberiu 
Olah — un omagiu 
adus operei lui Brân- 
cuși, fără îndoială una 
din cele mai intere
sante lucrări ale origi
nalului tînăr compozi
tor întîlnim și o re
marcabilă surpriză : 
un concert pentru 
„unde Martenot" (un 
instrument inventat în 
1947 de Maurice Mar
tenot) scris de Andre 
Jolivet și pe care-1 va 
interpreta artista fran
ceză Jeanne Loriot 
(strălucită elevă a lui 
Lazare Levy și M. 
Martenot la Conserva
torul parizian, laureată 
a două mari premii 
ale discului).

Din 
minii 
timul 
ciul
Beethoven pentru 
denti dirijate de

și începem microa- 
vancronica noastră cu 

I cîteva informații des
pre simfonicul din 

I săptămîria aceasta al 
■ prirhei orchestre a 

țării.
Sub conducerea di

rijorului Em. Elenescu 
vom putea asculta în 
cadrul ciclului de sim
fonii mozartiene pre
zentate în această 
stagiune, impunătoa
rea simfonie purtînd 
nr. 41, intrată în isto
ria muzicii (datorită 
plinității conținutului 
ei emoțional, robuste- 
ței construcției) cu 
numele de „Jupiter", 
Simldnietta nr. 3 a lui 
Mihail Andricu — (ca
racterizată prin clari
tatea și prospețimea 
proprii de altfel celor 
mai multe dintre crea
țiile compozitorului) 
și al doilea concert 
Bralims, datat 1882 — 
o lucrare de ample 
dirtiensiuni care con
centrează toată creația 
și profunzimea gîndirii 
brahmsiene. Solist : 
pianistul sovietic . Di- 
mitri Bașkirov — (elev 
al lui Al. Goldepwei- 
sser, laureat al mare
lui premiu al concur- ,

I. M.

P.S.

ECRANUL

spectacole la 
vor da concur- 
mai buni stu- 
Conservatoru-

ci
lul 

stu- 
Mir-

agenda săptă- 
mai amintim ul- 
concert din 
simfoniilor
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Cadru din filmul „Corăbiile lungi“
CORĂBIILE LUNGI — Un nou film american despre îndrăzneții 

navigatori nordici — Wikingii — în care mitul linii de aur elin sau 
al lanțului de aur al incașilor e înlocuit cu un fabulos clopot turnat 
din metal prețios. Firește, de aici nenumărate peripeții pentru găsi
rea și capturarea imensului tezaur Intr-un film de aventuri 
își dau concursul Rossana Schiaffino, Sidney Poitier, Russ 
toți cunoscut! Spectatorilor noștri.

__ O mențiune 
specială pentru Festi
valul studențesc de 
artă, care pe tărîm mu
zical oferă iubitorilor 
artei sunetelor un cu
mul de 
care își 
sul cei 
denti ai 
lui bucureștean.

I
I
i

PE TEME

ȘTIINȚIFICE

B iochimia este 
știință care pro
gresează astăzi cu 
pași de uriaș. Fi
rește, oamenii știu 
de mult că trupul 
lor este alcătuit 
iintr-un mare nu
măr de substanțe

chimice. Mai mult, chiar, unii 
chimiști au calculat că aproa
pe toate elementele din tabe
lul lui Mendeleev se află pre
zente, în cantități mai mari 
sau mai mici, în corpul uman, 

în ultimii ani, însă, s-a a- 
rătat că substanțele chimice 
nu constituie numai cărămi
zile din care sînt clădite ce
lulele și țesuturile corpului 
nostru. Rînd pe rînd, s-a de
monstrat rolul pe care-1 au 
diferitele substanțe ce se în- 
tîlnesc în organismul nostru, 
subliniindu-se dependența 
dintre viață și unele produse 
chimice ale corpului.

în rîndurile de mai jos, vom 
aminti despre cîteva din cele 
mai recente descoperiri în a- 
cest domeniu.

Reacțiile organismului nos
tru nu sînt dictate, toate, de 

Iîntîmplările din mediul în
conjurător. Oamenii și-au dat 
seama de mult că ei posedă 
înăuntrul corpului lor, un fel 
de „mecanisme cronologice“, 
care fac ca somnul să apară

Elevi din clasa a Xl-a a Li
ceului nr. 30 din Capitală In 

vizită la Muzeul tehnic
Foto: prof. 

SERINCU ȘTEFAN

Cine sini mecanicii
uman“?

8,30 Ora exactă. Cum va 
vremea astăzi ? 8,32 Rețeta
gospodinei. 8,50 Curs de croi
torie. 9,00 Emisiune pentru 
copii și tineret. 10,30 Emisiu
ne pentru sate. 12,00 închi
derea emisiunii de dimineață. 
19,00 Telejurnalul de seară. 
19,15 Film documentar: 
„Gara“. 19,30 Aventurile lui 
Robin Hood. 20,00 Varietăți. 
22,30 Telejurnalul de noapte. 
22,40 Tele-sport. 23,10 închi
derea emisiunii.

I
I
I
I
I

DUPĂ MINE, CANALII 1 — Un titlu cam ciudat pentru 
farsă realizată de studiourile Defa—Berlin pe tiparele filmului 
epocă și în care, după ce toate încurcăturile s-au limpezit, răsufli 
ușurat. Rămii însă cu amintirea hohotelor de rîs care punctează ade
seori cele aproape două ore de proiecție.

Pe scurt despre reluări
FIF1 ÎNARIPATUL — Cel de al treilea tilm al lui Albert Lamotisse 

(am mai văzut realizate de acesta filmele ..Balonul roșu" și „Călăto
rie în balon“) reușește să ne cucerească fără drept de apel. Poezia 
cea mai autentică stă în acest film la braț cu cele mai nebunești 
momente de comedie bulă. Este un poem sublim despre om Și frumu
sețea sa interioară. Este, în ultimă instanță, filmul pe care pentru 
nici un motiv nu trebuie să-l pierdeți.

LUMINA VERDE — O inedită călătorie cinematografică prin pe
isajul citadin al capitalei sovietice care se vădește a fi nu o simpla 
consemnare a primei zile de muncă a unui tînăr șofer de taxi, , ci 
mai ales o tentativă de a surprinde oameni, sentimente, atitudini.

Dacă mergeți la cinematograf însoțiți de copii puteți viziona ur
mătoarele filme : Unchiul meu. Fiii înaripatul, Winnetou. Ultimul mi
liardar. ,

Nu pierdeți aceste filme : Răscoala, Fiii înaripatul. Tom Joneș, 
Unchiul meu, Depășirea, Beata, Procesul alb. Gustul mierii.

A. T.

I
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cine-

■(orei»
18,45)

CORĂBIILE LUNGI — 
mascop

rulează la Patria 
8,30; 11; 13,30; 16; 
21,15).

RĂSCOALA — cinemascop — 
completare — Țara Hațegului 

(orele 
18,30; 
9,30) 

18,30;

rulează la București 
8,45; 11) 13,30; 16;
21), Grivita (orele 
11,45; 14; 16,15;
20.45) .

PORȚILE PĂMÎNTULUI 
cinemascop — completare 

— Un bloc neobișnuit 
rulează la Republica 
10; 12) 14.15; 16.45;
21)

FINALA BUCLUCAȘĂ 
rulează la Luceafărul 
9,30; 11.45; 14; 16,15;
20.45) .

LUMINA VERDE — cinema
scop

LA

(orele
18,45)

(orele
18,30)

rulează la Rahova (orele
16. 18.15; 20.30) — com
pletare — Au fost salvați).

la o anumită oră, în fiecare 
seară, sau care ne determină 
să ne trezim la anumite ore 
dimineața.

De cîțiva ani, biologii se si
lesc să ajungă la înțelegerea 
naturei și funcționării aces
tor mecanisme. Doi cercetă
tori americani, Salomon H. 
Snyder și Julius Axelrod, au 
constatat, pe șobolani, că rit
mul de douăzeci și patru de ore 
— așa numitul „ritm nicteme- 
ral“ — este în strinsă legă
tură cu cantitatea de seroto
nina prezentă în glanda pi- 
neală, din creier.

Așa dar, un mecanism cen
tral pare să acționeze asupra 
cantității de serotonină din 
glanda pineală. Controlul a- 
eestui mecanism ar fi asigu
rat grație unor hormoni.

Cunoașterea intimă a aces
tor procese va putea permite, 
eventual, în viitor, reglarea 
„vitezei“ ceasornicului corpu
lui nostru, după dorință ?

★
Biologii afirmă astăzi că 

nele animale care în mod 
bișnuit nu hibernează — 
de pildă șobolanul, clinele 
pisica — ar putea fi făcuți
intre în „iernat“ prin injecta
rea unei substanțe chimice, 
extrase din creierul anima-

lelor ce hibernează (ca ham- 
sterul auriu sau nevestuica). 
Substanța nu a fost încă iden
tificată, dar extrasele de creier 
au permis să se pună în hi
bernare, timp de 48 de ore, 
animalele de experiență, după 
o singură injecție.

în timpul acestei hibernări 
provocate, animalele de ex
periență se comportă exact 
ca niște adevărate hibernan- 
te : temperatura lor scade și 
devine variabilă, ele nu mă- 
nîncă, iar respirația și bătăile 
inimii lor se răresc. Totul re
vine la normal 
această stare.

Aplicarea la 
fi posibilă —
servicii. Diferite 
chirurgicale, tratarea anumi
tor turburări mintale, călăto
riile interplanetare ar bene
ficia destul de mult. în sfîrșit, 
dat fiind că în stare de hi
bernare activitățile 
sînt mult încetinite, 
nirea este la rîndu-i 
tă de vre-o zece ori, 
10 ani de calendar nu ar mai 
corespunde decît cu un an de 
îmbătrînire. Dar aici se pune 
întrebarea : preferați să trăiți 
zece ani ca o marmotă 
un an ca toată lumea ?

„Sîntem pe calea care

după ce ies din

om — dacă ar 
ar aduce mari 

intervenții

u- 
o- 
ca 
și 

să

celulare 
îmbătrî- 
încetini- 
așa încît

sau

ne

va perjnite să înțelegem cum 
se păstrează memoria în cre
ierul uman", a declarat Lor
dul Adrian de la Universita
tea din Cambridge (Anglia), 
într-adevăr, în lumea întrea
gă se efectuează astăzi lucrări 
importante în vederea înțele
gerii mecanismelor prin care 
acizii nucleici din celulele 
corpului și mai cu seamă din 
celulele noastre nervoase 
stochează informațiile ce joa
că un rol esențial în memoria 
și în transmiterea caractere
lor ereditare.

în asemenea condiții — a- 
daugă omul de știință englez 
— putem spera că medicina 
viitorului va fi capabilă să 
acționeze asupra anumitor 
maladii ereditare în mod pre
ventiv. în ce privește sistemul 
nostru nervos, ne apropiem 
de momentul în care ne va fi 
descoperită constituția memo
riei.

Noile cercetări făcute cu 
microscopul electronic ne dau 
posibilitatea de a observa 
schimbări chiar foarte mărun
te, ce apar la nivelul celule
lor și al marelor molecule.

Aceste observații reunite 
indică specialiștilor că la o 
anumită schimbare a stării 
chimice a unei molecule, co-

respunde o variație a proprie
tăților sale fizice. Acest mod 
de cercetare ne-a condus la 
actuala dezvoltare cu caracter 
exploziv al biologiei molecu
lare.

Au trecut numai vreo pa
truzeci de ani de cînd, la con
gresul din Edinburgh din 1923, 
Magnus propunea bazele pen
tru înțelegerea comportamen
tului ; apoi, savantul rus Pa- 
vlov a analizat funcționarea 
sistemului nervos, pe baza re
flexelor condiționate.

Iată-ne acum ajunși la o 
altă etapă : cercetarea activi
tății creierului nostru pe baza 
jocului, dintre diferitele com
binații ale substanțelor chi
mice !

CINEMATOGRAFE
FIFI ÎNARIPATUL

rulează la Capitol (orele
9.45) 12) 14,15; 16,30; 18,45; 
21 — completare — Politețe? 
Tomis (orele 9; 11; 13) 15; 
17; 19; 21 — completare — 
Pasiuni), Modern (orele 
10; 12> 15; 17; 19; 21).

TRANZIT — cinemascop 
rulează la Festival (orele
10; 12; 14; 16,15; 18,30;
20.45) , Feroviar (orele 9,30;
11,45; 14; 16,15; 18,30;
20.45) .

TOM JONES
rulează la Victoria (orele 
9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30 
— completare — Tirguri și 
iarmaroace), Lira (orele 15; 
17,45; 20,30 — completare
— Vizita conducătorilor de 
partid și de stat in 
nea Crișana).

UNCHIUL MEU
rulează la Central 
9,30; 11,45; 14; 16,19) 
20,45).

regiu-

(orele
18,30)

DEPĂȘIREA — completare — 
Lucrările primei Consfătuiri 
pe țară a lucrătorilor din con
strucții

rulează la Lumina (orele 
9,30) 11,45) 14) 16,15) 18,30) 
21).

DE LEGHE PE AMA- 
completare

800
ZOANE — completare — Lu
crările primei Consfătuiri pe 
țară a lucrătorilor din con
strucții

rulează la Union (orele 
15,30) 18; 20,30).

PROGRAM PENTRU COPII
— dimineața de la ora 10—12 
în continuare — ANI CLO
COTITORI — completare — 
Politețe ?

rulează la Doina (orele 
11,15; 13,30) 16) 18,30, 21), 
Arta (orele 10» 12,30; 15.30; 
18; 20,30).

CĂLĂTORIE IMAGINARĂ 
Școala de la Meri — Liniște
— Comori de artă româneaî-

că — Știință și tehnică nr. 
5/1965

culeagă la Timpuri Noi (o- 
rele 10—21 în continuare). 

CEA MAI FRUMOASĂ — 
completare — Lucrările pri
mei Consfătuiri pe țară a lu
crătorilor din construcții —

rulează la Giuleșo (orele 
16) 18,15; 20,30). Moșilor 
(orele 15,30) 18; 20,30 —
completare — Scoarțe popu
lare).

BEATA
vu

completare — Pîr- 
Mutu-Zugravul

rulează la Aurora (orele 
9,45; 12; 14.15; 16,30; 18.45: 
21). înfrățirea între popoare 
(orele 11,30; 13,30; 15,45;
18; 21,15).

WINNETOU — cinemascop 
(seria II) — completare — 
Vizita conducătorilor de par
tid și de stat în regiunea Ba
nat

Dr. LEONID PETRESCU

rulează la Excelsior («rele
10) 12,30) 15,30) 18) 20,30).

în hala clasoareìor de la U- 
zina de preparate a mine

reurilor din Deva
Foto : AGERPRES



Foto: O. PLEC AN

BOX 1966aruncător de

smiom poporului um

• Deținătorul recordului 
mondial la aruncarea greută
ții, Randy Matson, (cu 21,51 
tn) este astăzi vedeta echipei 
de baschet din Dalas. Și, cul
mea, pe terenul de baschet 
el se dovedește la fel de bun 
ca și în cercul de aruncarea 
greutății. In ultimul meci 
ciștigat de echipa sa, Matson, 
a marcat 15 din cele 82 de 
puncte. E un record totuși 
pentru un,., 
greutate.

• Înaintea 
lui de fotbal 
na—Manchester United, con- 
tind pentru sferturile de fi
nală ale „Cupei campionilor 
europeni", lui Eusebio i-a 
fost înmînat trofeul „Balonul 
de aur“ acordat, de revista 
„France Foothal" celui 
hun fotbalist european 
anului. Perla neagră

returului, meciu- 
Benfica Lisaho-

mâi 
al 

din

Mozambic ar fi preferat să 
boteze cu șampanie acest ti
tlu atît de dorit, dar pentru 
aceasta trebuia ca echipa sa 
să elimine pe Manchester. 
Eusebio s-a comportat foarte 
bine pentru a ajunge la acest 
final, dar... singur contra tu
turor n-a avut sorți de izbîn- 
dă, mai ales că de partea 
cealaltă a terenului evolua 
Denis Ldw, laureatul ediției 
precedente, care a ținut să 
demonstreze că nu întotdeau
na noul învinge vechiul.

• Mexicul și spaghetele I 
Altitudinea Mexicului, orașul 
care va găzdui viitoarea 
Olimpiadă de vară, pune 
probleme nu numai atleților, 
antrenorilor și sportivilor ci 
și... șefilor bucătari. In acest 
sens intendentul delegației 
olimpice italiene, Mario Saini, 
nu-și ascunde neliniștea. Apa 
fierhînd la mai puțin de 100 
dr grade la înălțimea de 
2 000 de metri, Saini, se în
treabă cum ar putea el asi
gura o pregătire perfectă a... 
spaghet.elor.

PĂRINȚI

CU „INIMĂ LARGĂ MSB

mo-fată. 
fumeze. Ia,să

și-a datNu
bine. Dar dacă

„stu-

(Urmare din pag. I) 
în vîrstă care se dădea drept 
„profesoară“. Vai 1 Și nu ți-ai 
făcut nici unghiile !

O servi cu o țigară.
— Nu fumez.
— Se poate ? O 

dernă trebuie 
încearcă 1

Era rău ? 
seama ce era 
și alte fete fumau... O văzuse 
și pe mămica într-una din zile 
acasă trăgînd elegant dintr-o 
țigară și strecurîndu-și privi
rile prin rotocoale de fum. Nu 
i-a zis nimic. Nici tata nu i-a 
zis nimic cînd s-a întors de la 
Cluj, după o săptămînă. (Răs
punsese invitației unui 
dent“ și fusese să se întîl- 
nească cu el). Ar fi stat mai 
mult dar nu i-au mai ajuns 
banii pe care-i luase din casă.

— Dacă mi-ai fi tată, m-ai 
bate 1 a „glumit" ea la întoar
cere.

Ce s-o mai bată1 Bătrînul 
era fericit că o vede din nou 
acasă. Maică-sa a certat-o pu
țin și și-a văzut de treabă. No
roc, și-au zis ei, că n-au uitat 
să lase ușa deschisă, altfel 
biata fată rămînea pe afară în 
miez de noapte...

★
— Am lăsat-o. Ce era să-l 

zic ? Nu mai eram stăpînă pe 
ea. Făcea ce voia. Ziua dor
mea și noaptea și-o petrecea 
prin localuri.

— La școală n-ați mai tri
mis-o?

— Ba da1 Intr-o zi s-a în
tors cu un palton nou. I se 
părea mai elegant decît al ei. 
M-am rugat de procuror s-o 
ierte. Și mi-a dat-o în grijă.

Și ?...
•k
care se oprește, 

povestirea noas-
In ziua în 

deocamdată, 
tră, eroina acestor însemnări, 
sprijinită pe umărul mamei, 
suspina printre lacrimi: „Nu 
vreau să mă pedepsească 1" 
Plîngeau amîndouă așteptînd 
să intre în cabinetul judecăto
rului. Din cînd în cind, tatăl, 
un om în vîrstă. cu părul 
complet alb, se apropia fără

„Pulsul" marilor confrun
tări pugilistice ale anilor vii
tori se Simte încă de pe acum. 
Se știe că în 1967 se vor dis
puta la Roma campionatele 
europene, o mare „tatonare" 
de forțe a boxerilor de pe 
continentul nostru în vederea 
Jocurilor Olimpice din 1968. 
Este firesc, deci, ca în vede
rea acestor importante între
ceri, boxerii să-și verifice, în 
cît mai multe competiții, for
ma sp'rt.ivă. Federația noastră 
de specialitate s-a preocupat 
intens în ultimul timp de or
ganizarea unor competiții de 
verificare a pugiliștilor sus
ceptibili de selecție. Cerce- 
tînd calendarul competițional 
din acest an, am avut plăcuta 
surpriză de a constata că boxe
rii români se vor alinia la star
tul unor importante și nume
roase confruntări, atît pe rin
gurile din țară, cît și de peste 
hotare. Despre unele dintre 
competițiile majore ale anu
lui 1966 ne-a vorbit, recent, 
antrenorul principal al lotului 
reprezentativ, ION POPA.

— Se pare că federația a 
înțeles utilitatea trimiterii cît 
mai multor boxeri la întîlniri 
cu pugiliști de valoare de peste 
hotare...

— Este adevărat. Dar, în 
același timp, țin să precizez 
că sîntem sprijiniți efectiv, în 
această, problemă, de Consi
liul General al U.C.F.S., de 
biroul federal. Pentru a ajun
ge să avem din nou, cum se 
spune, individualități, trebuie 
să rodăm cît mai mulți boxeri 
tineri în confruntări interna
ționale și, ceea ce este foarte 
important, să nu... dezarmăm 
în fața unor insuccese. La a- 
ceste confruntări noi căutăm., 
după cum. veți vedea, să îm
binăm experiența unor pugi
liști mai vî.rstnici. cu dorința 
de afirmare a tinerilor. Voi 
da cîteva exemple. La 9-10 
aprilie vom participa la un 

nici o vorbă, le privea compă
timitor, apoi își urma frămîn- 
tat și neputincios plimbările 
agitate.

— Mai iertați-o o dată ! se 
ruga mama printre lacrimi. O 
să dăm magnetofonul înapoi 
și o să avem grijă de ea.

...Ce-a hotărît, sau ce va ho
tărî tribunalul este, desigur, 
foarte important pentru res
pectivii părinți și întreaga lor 
zbatere este ușor de înțeles. 
Dar revăzîndu-i, mai tîrziu, în 
sala tribunalului, ne-am adus 
aminte de-un amănunt: ușa lă
sată 
mai 
ră", 
la o 
orice tînăr, 
supraveghere atentă din par
tea familiei, a adus-o aici ?

deschisă. Nu cumva toc- 
această ușă 
necontrolată 
vîrstă cînd

care

lăsată „libe- 
și mai ales 
fiica lor, ca 
nevoie de o

în pulsul

(Urmare din pag. I)
de la 

diverse

Ritm constant

Abaterile tinerilor 
disciplină pot avea 
cauze, mai ales cele de natură 
tehnologică. în cazul acestora, 

cei în drept — 
controlor

invităm pe 
maistru, tehnician, 
tehnic de calitate — să anali
zeze în fața tinerilor cauzele 
lor, să demonstreze cum pot 
fi ele evitate. Așa am proce
dat în multe cazuri, invitînd 
pe tovarășii Nicolae Fekete și 
Ion Ocoloșeanu, controlori teh
nici de calitate să prezinte ti
nerilor cauzele diverselor aba
teri de la disciplina tehnolo
gică, să analizeze în fața lor 
piesele cu cele mai frecvente 
defecte.

Am povestit cele de mai 
sus pentru a demonstra urmă
torul fapt. Disciplina se întă
rește atunci cînd se acțio
nează prompt, cînd nu există

internațional la 
Reprezentanții 

tinerii Al. Murg

Gh. 
Ma
rile 

în

mare turneu 
Budapesta, 
noștri vor fi 
(recentul- învingător al lui V. 
Antoniu), Șt. Popoacă, A. Ma- 
jai, E. Constantinescu, 
Chivăr și „bătrînul“ V. 
riuțan. După numai 10 
vom trimite la un turneu 
Olanda doi pugiliști tineri, de 
o certă valoare : G. Gruiescu 
și N. Gîju. Spre sfîrșitul lunii 
aprilie vom întîlni, la Sofia și 
la București, reprezentativele 
Bulgariei. „Surpriza", în ceea

Convorbire
cu antrenorul

principal al lotului
reprezentativ 
ION POPA

absen- 
Oltea- 
evolu- 
în re-

ce privește alcătuirea forma
ției : va fi posibilă 
ța boxerilor Antoniu, 
nu și Covaci, datorită 
ției necorespunzătoare 
centul turneu de selecției. Vor 
urma finalele campionatului 
republican individual (17-— 
21 mai) care ne vor per
mite să selecționăm pe cei 
mai în formă boxeri în vede
rea Balcaniadei de Itț Bel
grad (sfîrșitul lunii mai). Fe
derația noastră va organiza (Agerpres)R. CÄLÄRÄSANU

(Urmare din pag. I)

ÎN PERIOADA care a trecut de la eliberare, cartea a pă
truns tot mai adînc în satele și orașele R. P. Ungare. în 
anul trecut, de pildă, tirajul cărților apărute a fost de a- 
proape 5 ori mai mare decît în 1938.

gimnastică de la 
Tineretului, spe-

în sala de
Stadionul 
ranțele noastre se pregătesc 
sub Îndrumarea atentă a pro

fesoarei Niță Elena

Foto : GR. PREPELIȚA

producției

îngăduința și toleranța față 
de abaterile mici și mari. Pu
tem spune că în uzina noastră, 
acționînd în acest spirit, s-au 
obținut rezultate foarte bune 
în întărirea disciplinei de pro
ducție. Ele se reflectă atît în 
reducerea absențelor nemoti
vate, cît și în respectarea dis
ciplinei tehnologice.

Noi sîntem hotărîți să des
fășurăm în continuare o acti
vitate susținută pentru întă
rirea disciplinei de producție, 
pentru întărirea răspunderii 
personale a fiecărui tînăr în 
muncă, pentru că aceste obiec
tive sînt deziderate care se 
înscriu în eforturile generale 
ale întregului nostru colectiv, 
consacrate îndeplinirii exem
plare a sarcinilor de plan pe 
acest an, a angajamentelor 
stabilite în întrecerea socia
listă.

în ziua de 2 aprilie, au fost 
primite la Comitetul Central 
al U.T.C. de către secretari ai 
C.C. al U.T.C. și de membri ai 
Biroului C.C. al U.T.C. dele
gația Ligii Tineretului Demo
crat din Japonia condusă de 
YOKIO MORISHITA, secre
tar al C.C. al L.T.D. și delega-

Doi dintre tinerii metrologi 
de la Combinatul de îngră
șăminte azotoase Tirgu Mu
reș : Nemeth Angela și 
Bojthe Dezideriu la masa de 

compensație 

la București, în luna iunie, un 
mare turneu internațional, la 
care și-au anunțat participa
rea boxeri din Polonia, 
U.R.S.S., R. D. Germană, R.F. 
Germană, Ungaria și Italia, 
după care pugiliștii români 
vor fi prezenți la turneul „spe
ranțelor olimpice“ de la 
Berlin.

Un program bogat se anunță 
și în lunile următoare. Astfel, 
la 15 august este programată 
întîlnirea dintre echipele Ro
mâniei și R. F. Germane, iar 
în septembrie, unii dintre 
sportivii noștri vor lua startul 
în întrecerile „Dinamoviadei" 
de la Sofia, iar alții vor fi 
prezenți la turnee în U.R.S.S. 
și Ungaria. In sfîrșit, ultimele 
confruntări ale anului sînt 
programate la București (Ro- 
mânia-Scoția) și la Londra 
(Anglia-România).

— într-adevăr, se poate a- 
precia că 
tri au un

— Așa 
care le 
boxului din țara noastră (am 
în vedere „europenele“ de la 
Roma și turneul olimpic de la 
Ciudad de Mexico) se cer pre
gătite cu maximă atenție, de 
pe acum. Datoria noastră, a 
antrenorilor, este să selecțio
năm și să pregătim pe cei mal 
valoroși sportivi, pentru ca 
boxul românesc să-și reocupe 
locul fruntaș (pe care-1 me
rită) în ierarhia mondială...

în 1966 boxerii noș- 
„an plin“...
este. Succesele pe 

așteaptă iubitorii

ferim la cei 24 de restanțieri
— dintre care 4 nu și-au luat 
nici un examen. Ni se spunea, 
de asemenea : „S-au organizat 
acțiuni care au prilejuit petre
cerea plăcută a timpului liber
— vizionări de spectacole, în
treceri sportive“. E adevărat, 
s-au organizat. Dar sporadic, 
ia întîmplare. Nu s-a căutat ca 
aceste acțiuni să aibă continui
tate, să fie organizate pe ci
cluri ; nu s-a ținut seama de 
preferințele studenților.

...Membrii birourilor celor 
două organizații U.T.C. — anul 
I Medicină generală și anul I 
Pediatrie — au primit, așa 
cum mărturiseau, sfaturi, indi
cații, îndrumări. Dar s-a pier
dut din vedere faptul că re
zolvarea mult mai temeinică 
și operativă a problemelor cu
rente din an depinde de dez
voltarea inițiativei uteciștilor 
și antrenarea lor la activitatea 
organizației. Discutînd cu stu
denții, am aflat că ei mani
festă interes pentru dezbateri 
pe problemele științei, cul
turii, eticii, moralei socialiste.

DUPĂ CÎTEVA SUTE DE 
KILOMETRI DE DRUM 
NE OPRIM LA CLUJ. 

Altă facultate — aceeași situa
ție. Convorbirea cu tov. 
FRANȚIU MILITON, secreta
rul organizației U.T.C. a Fa
cultății de matematică, ne 
confirmă persistența proble
melor de acomodare a celor 
din anul I cu viața universi
tară.

— Ce înțelegeți prin aceste 
„probleme“ ?

— Rezultatele sesiunii din 
iarnă ne-au arătat că nu toți 
„debutanții“ în viața universi
tară și-au. însușit stilul de 
muncă cel mai eficace. Nu știu 
încă să muncească metodic. 
La curs caută să noteze to
tul — unii — sau nu își iau 
notițe — alții.

Sînt desigur și alte aspecte... 

ția Tineretului Democrat din 
Camerun, condusă de JOSEPH 
TCHATCHOUA, care au par
ticipat la cel de-al VlII-lea 
Congres al U.T.C.

Discuțiile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, 
prietenească.

---- e——

Informații

• Continuîndu-și vizitele în 
țara noastră, Gunnar Lange, 
ministrul comerțului al Sue
diei a sosit sîmbătă după- 
amiază la Constanța, însoțit 
de Vasile Răuță, adjunct al 
ministrului comerțului exte
rior.

• Ministrul industriei și 
pescuitului din Ceylon, Philip 
Gunawardene, însoțit de se
cretarul general al acestui mi
nister și de alte persoane ofi
ciale a făcut sîmbătă dimi
neața o vizită la Rafinăria 
Brazi din regiunea Ploiești.

• în incinta Expoziției E- 
conomiei Naționale din Capi
tală, s-a deschis sîmbătă în 
prezența ambasadorului R. P. 
Ungare la București Jozsef 
Vince o expoziție de aparate 
și instrumente pentru măsură 
și control, organizată de în
treprinderea de Comerț Exte
rior „Metrimpex“ din Buda
pesta.

Expoziția rămîne deschisă 
pînă la 11 aprilie.

• Sîmbătă dimineața, pri
marul orașului Bruxelles, Lu- 
cien Cooremans. împreună cu 
Ion Cosma, președintele Sfa
tului popular al orașului 
București, și alți membri ai 
Comitetului executiv au făcut 
o vizită la Universitatea Bucu
rești, unde s-au întreținut cu 
acad. Gheorghe Mihoc, recto
rul Universității, și alți mem
bri ai corpului profesoral.

Seara, oaspetele belgian a 
părăsit Capitala, îndreptîndu- 
se spre patrie.

Plenara Consiliului

A.G.V.P.S

în zilele de 1 și 2 aprilie a 
avut loc în Capitală plenara 
Consiliului Asociației generale 
a vînătorilor și pescarilor 
sportivi (A.G.V.P.S.).

Tov. Tiță' Florea, președin
tele A.G.V.P.S., a prezentat 
darea de seamă asupra activi
tății desfășurate de asociație 
în anul 1965.

în legătură cu înțelegerea lor, 
cu viața culturală universita
ră, închegarea unor colective 
studențești puternice.

— Prin ce acțiuni ale orga
nizației v-ați propus sări aju
tați pe studenții anului I să 
se integreze complet în viața 
universitară ?

.Consider că oriunde sînt 
de ei, la bibliotecă, la 
uteciștii din anii mari 
să le îndrume munca, 
atunci cînd observă că 

alături 
cămin, 
trebuie 
studiul
aceștia se descurcă greu. Vom 
face în acest sens recomandări 
în adunările generale“.

Pentru alte acțiuni concrete, 
am primit sugestia de a sta 
de vorbă cu membrii biroului

Secretarul 
al facultă-

U.T.C. al anului I. 
comitetului U.T.C. 
ții nu știa nimic despre planul 
de muncă, acțiunile organiza
ției anului I.

Secretarul comitetului U.T.C. 
al Facultății de farmacie din 
Cluj, tovarășul MARIUS ROȘ- 
CA, ne-a spus :

„De comun acord cu cadrele 
didactice, noi am hotărît ca 
cei din anul I să fie examinați 
cît mai des la masa de lucru 
și să primească 
mări metodice, 
ne-am gîndit 
pentru ei, ca și 
mestru, întîlniri cu cadre di
dactice și studenți fruntași, 
unde să fie inițiați în ela
borarea unui referat sau a u- 
nei lucrări, cum să-și sistema
tizeze rhaterialul bibliografic ? 
cercetat, asupra particularită-

pe loc îridru- 
De asemenea, 
să organizăm 
în primul se-

Poporul ungar sărbăto
rește cea de-a XXI-a ani
versare a eliberării de sub 
jugul fascist. Ziua de 4 a- 
prilie 1945 a însemnat o 
cotitură de însemnătate is
torică în destinul poporu
lui ungar : a fost înlăturată 
definitiv dictatura fascistă, 
s-a deschis pagina lumi
noasă a luptei pentru 
transformări revoluționare 
pentru care au militat 
forțele patriotice din Un
garia în frunte cu comu
niștii.

în anii care au trecut de 
Ia instaurarea orînduirii 
democrat-populare, oame
nii muncii din Ungaria, 
sub conducerea partidului 
clasei muncitoare, au obți
nut realizări remarcabile 
în construcția socialistă în 
toate domeniile.

Progresele realizate în 
dezvoltarea economiei au 
contribuit la creșterea con
tinuă a venitului național, 
la ridicarea nivelului de 
trai, material și cultural, al 
celor ce muncesc.

Poporul nostru se bucură 
sincer de realizările obți
nute în construcția socia
listă de poporul ungar, 
condus de Partidul Munci
toresc Socialist Ungar.

între popoarele noastre 
se dezvoltă continuu rela
țiile de prietenie și colabo
rare multilaterală.

Cu prilejul celei de-a 
XXI-a aniversări a elibe
rării Ungariei de sub jugul 
fascist, poporul și tineretul 
român adresează un căl
duros salut poporului un
gar și tinerei sale generații 
și îi urează noi victorii 
pentru prosperitatea și în
florirea patriei sale.
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IN ANII puterii populare,
a Ungariei socialiste a crescut în mod considerabil. In 1966, 
această producție de energie electrică va fi de 10 ori mai 
mare decît în 1938, ajungînd la 13,365 miliarde kWh, față de 
1,390 miliarde kWh în 1938.

In anii care au trecut de la eliberarea Ungariei de sub 
jugul fascist, pe fața țării au apărut noi termocentrale și 
hidrocentrale electrice, cum ar fi cele de la Dunaujvăros, Ma- 
travidek, Pecs, Ajka, Tiszapalkonya, Oroszlany, Tiszalak. 
Recent, la Szazhalombata a intrat în funcțiune cel mai mare 
grup electrogen din R. P. Ungară, cu o putere instalată de 
150 MW.

RAMURA industrială care în anii puterii populare s-a 
dezvoltat cel mai rapid este ramura chimică. Numai în anii 
celui de-al doilea plan cincinal (1961—1965) producția chi
mică s-a dublat. In această perioadă s-au făcut investiții 
de peste 8 miliarde forinți pentru dezvoltarea industriei 
chimice din orașele de provincie.

REPUBLICA Populară Ungară, ocupă unul din primele 
locuri din lume în ce privește producția de bauxită. Anul 
acesta, producția de bauxită va depăși 1,5 milioane tone, din 
care aproape 300 000 tone vor fi transformate în alumină 
(oxid de aluminiu, 
miniu), iar restul

din care, prin electroliză, se obține alu- 
se va exporta.

ani, populația Budapestei a crescut cuÎN ULTIMII 15 
peste 300 000 de locuitori. In această perioadă, în capitala 
Ungariei socialiste s-au construit 30 de cvartale de locuințe. 
Numai in ultimii cinci ani, în Budapesta s-au construit 
80 000 de apartamente. In vederea accelerării ritmului de 
construcții de locuințe, s-a dat in folosință, anul trecut, o 
fabrică de prefabricate cu o capacitate de 1 400 apartamente, 
iar in perioada celui de-al treilea plan cincinal care începe 
anul acesta se vor construi alte două asemenea fabrici.

ților studiului la diferite ma
terii etc. Cu un grup de 
membri ai comitetului U.T.C. 
pe facultate, în luna aprilie, 
vom urmări, în mod special, 
activitatea organizației anului 
I. problemele, cerințele stu
denților. De asemenea, la 
toate consfătuirile de grupă 
vor participa și studenți frun
tași din anii mari“.

Dar organizarea timpului 
liber ? Dar problemele înche
gării anului I ca un adevărat 
colectiv studențesc ? N-am 
putut afla nici de data aceasta 
nimic despre asemenea preo
cupări de la secretarul unui 
comitet U. T. C. pe facultate. 
Abia la Politehnica din

TIMPI MORȚI
ÎN TIMPUL LIBER

Cluj am avut prilejul 
să cunoaștem cîteva ini
țiative interesante, o gamă 
bogată de acțiuni pe care or
ganizația U.T.C. de aici le-a 
considerat utile, necesare pen
tru o cît mai rapidă și com
pletă desăvîrșire a „inițierii“ 
în studenție. Ne-au vorbit 
despre ele tovarășii: asistent 
POP AUGUSTIN — secreta
rul comitetului U.T.C. pe insti
tut, șef de lucrări VICTOR 
CONSTANTINESCU, asistenta 
DELIA SÄBÄDEANU și GHE
ORGHE SÎRBU — secretarul 
comitetului U.T.C. al anului I 
mecanică.

„începînd 
în institutul 
și vizitele 
sînt . organizate în cadrul unui 
program eșalonat pe întreaga 
perioadă a studenției. Actua-

din anul acesta, 
nostru excursiile 

în întreprinderi

Construcție nouă 
cartier al Budapestei

producția de energie electrică

Iul an I va beneficia complet 
de el, ajungînd ca pînă la 
sfîrșitul studiilor să viziteze 
toate obiectivele social-econo- 
mice și culturale din regiunea 
Cluj. Printre cele mai intere
sante acțiuni inițiate în gru
pele anilor I, s-au dovedit 
a fi întrecerile din cadrul se
rilor distractive „Ce știi des
pre colegii tăi?“. Cu prilejul 
lor, fiecărui membru al gru
pei i se pun întrebări despre 
colegii săi, despre specificul 
economic, cultural și geogra- 
fic-turistic al orașului și re
giunii din care vin aceștia. 
Cîștigă cel care își cunoaște 
cel mai bine colegii!

în general, anul acesta co

laborăm mult mai strîns și 
mai eficace cu cadrele didac
tice îndrumători de ani și 
grupe. La anul I experiența și 
tactul pedagogic al acestora 
pot contribui substanțial la 
creșterea rolului educativ al 
acțiunilor de organizație. (Pop 
Augustin).

începînd cu acest seme
stru, în urma unei recen
te măsuri a conducerii institu
tului, de anul I mecanică se 
ocupă numai cadre didactice 
ale catedrei de „tehnologia 
metalelor“. împreună cu bi
roul U.T.C. de an am hotărît 
să organizăm, în aceste semes
tre, două întîlniri ale activu
lui U.T.C. și de asociație din 
an cu cadrele didactice. Profe
sorii vor evidenția eventualele 
carențe observate în pregătirea 
unor studenți. Uteciștii vor avea

Debrețin

D ebreținul, unul 
din marile orașe 
ale Ungariei popu
lare, a împlinit 
600 de ani. Vechi
le ziduri, cu pati
na expresivă a 
timpului au ră
mas ca o mărtu- 
șase secole care

Debreținul acelor

la 
de 
18
Și

rie a celor 
s-au scurs.

Dar nu ___ ____
ani am vrea să-1 înfățișăm în 
aceste cîteva rînduri, ci De
breținul zilelor noastre.

în anii puterii populare 
Debrețin s-au construit 20 
întreprinderi noi, iar alte 
au fost reutilate, lărgite 
modernizate. Am vizitat cîte
va din aceste noi unități ale 
industriei socialiste ungare. 
La fabrica de rulmenți m-au 
impresionat halele largi și 
mașinile-unelte de înaltă teh
nicitate. La fabrica de mașini 
agricole am remarcat inventi
vitatea tehnicienilor și spe
cialiștilor. Puternic m-a im
presionat și fabrica de instru
mente medicale din Debrețin. 
Migăloasă ca arta filigrana
tului, arta confecționării us
tensilelor chirurgicale cere 
pricepere și multă răbdare. 
Instrumente precise, de o rară 
finețe poartă marca fabricii 
din Debrețin.

în mijlocul orașului încon
jurat de blocuri moderne, 
școli, cămine studențești și 
spitale noi se înalță monu
mentul ostașilor români, so
vietici și maghiari căzuți în 
luptele pentru eliberarea De
breținului. Jertfa lor n-a fost 
în zadar.

Debreținul s-a înălțat în a- 
cești ani, s-a dezvoltat mult 
și este o mîndrie a tuturor lo
cuitorilor săi. Sub conducerea 
comuniștilor, ei au dus la în
deplinire obiectivele construc
ției socialiste a orașului, inte- 
grîndu-se prin munca lor în 
activitatea constructivă a în
tregului popor.

ST. HARALAMB

Săbădeanu). 
cu colegii 
seama că îi 

problemele
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prilejul să semnaleze greută
țile întîmpinate de studenți la 
anumite discipline, capitole. 
Se vor putea lua astfel și cele 
mai potrivite măsuri. în planul 
nostru comun au fost incluse, 
de asemenea, excursii în îm
prejurimile Clujului, vizite la 
expoziții și muzee, vizionări 
de filme, spectacole de teatru 
și operă“ (Delia

„în discuțiile 
noștri ne-am dat 
preocupă mult 
organizării timpului. De a- 
ceea, ca temă a adunării ge
nerale din luna aprilie am 
ales „Cum ne petrecem timpul 
liber?“. Vom avea și invitați 
dintre studenții fruntași ai 
anilor III și IV și cadrele 
didactice care predau la anul 
nostru. Pe de altă parte, în a- 
cest semestru, periodic, vor 
avea loc în grupe analize ale 
activități profesionale. La o 
mai bună cunoaștere între co
legi credem că va contribui, pe 
lîngă vizionările colective ale 
unor spectacole artistice, și 
seara distractivă, urmată de 
dans, pe care am proiectat-o 
pentru luna aceasta“. (Gheor
ghe Sîrbu).

★

Am consemnat în raidul no
stru o serie de aspecte care 
relevă concludent că, în șase 
luni de studenție, cei din anul 
I nu s-au putut familiariza 
deplin cu cerințele vieții uni
versitare. Este necesar ca or
ganizațiile U.T.C. și asociațiile 
studenților — prin întreaga 
lor activitate — să-i ajute pe 
„debutanții“ în studenție să 
depășească definitiv, complet, 
etapa acomodării. Toți interlo
cutorii studenți din anul I 
ne-au mărturisit însă că au 
în continuare nevoie de „ini
țiere în studenție“. Ce s-ar 
putea face ? Cîteva răspunsuri 
competente am primit la In
stitutul politehnic din Cluj. 
Altele sînt așteptate...

i



Lucrările
Congresului P. C. U. S.
MOSCOVA 2 — Corespon

dentul Agerpres, S. Podină, 
transmite : în continuarea dez
baterilor pe marginea rapoar
telor de activitate al C.C. al 
P.C.U'.S. și al Comisiei Cen
trale de Revizie, la cel de-al 
Xxm-lea Congres al P.C.U.S., 
sîmbăt'ă au luat cuvîntul, prin
tre alții, T. Usubaliev, prim- 
secretar al C.C. al P. C. din 
Kirghizin, S. Pavlov, prim- 
secretar ,al C.C. al U.T.C.L., G. 
Markov, secretar al Uniunii 
Scriitorilor din U.R.S.S., Iulia 
Filinova, secretară a Comite
tului raional de partid Volski 
din regiunea Saratov.

Ocupîndti.-se pe larg de pro
blemele situației internaționa
le, A. Gromțîko, ministrul de 
externe al Uniunii Sovietice a 
spus printre altele că în pre
zent nici un om politic, dacă 
nu închide ochii în fața situa
ției reale, nu poate nega în
semnătatea crescîndă a politi
cii externe a statelor socialis
te avînd ca scop împiedicarea 
dezlănțuirii unui nou război.

Ocupîndu-se de agresiunea 
S.U.A. în Vietnam, vorbitorul 
a spus că partidul, întregul 
popor sovietic condamnă cu 
indignare acele cercuri ame
ricane care și-au împins țara 
în războiul împotriva poporu
lui vietnamez. Programul re-

glementării situației din Viet
nam, elaborat de guvernul 
R.D. Vietnam, precum și plat
forma Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de 
sud, constituie o bază justă de 
soluționare, pe care Uniunea 
Sovietică o sprijină pe deplin.

Referindu-se la problemele 
securității europene, la pro
blema germană, arătînd că 
unele puteri occidentale sînt 
gata să deschidă Germaniei 
occidentale porțile arsenalu
lui lor atomic, A. Gromîko a 
subliniat că Uniunea Sovietică 
și prietenii ei nu se vor îm
păca niciodată cu planurile 
urmărind să facă arma ato
mică accesibilă Republicii Fe
derale Germane.

F. Tabeev, prim-secretar al 
Comitetului regional de partid 
din Tataria, după ce a înfăți
șat succesele obținute în dez
voltarea industriei petroliere 
de aici, a arătat că la sfîrșitul 
cincinalului extracția anuală 
de petrol din Tataria va ajun
ge Ia 100 000 000 tone.

Congresul a fost salutat de 
reprezentanți ai partidelor co
muniste și muncitorești din 
Germania, Argentina, Austra
lia, Grecia, Uruguay.

Lucrările congresului conti
nuă luni.

Cu prilejul aniversării
eliberării Ungariei

Depuneri de coroane Ia Cimitirul eroilor români
din Rahosliget

%

Interviu cu 
oaspeții noștri

,,Inaila autoexi

gență a tineretului

român“

Semnarea acordului comercial 
între U.R.S. S. și Singapore

• LA SINGAPORE a iost sem
nat un acord comercial între Sin
gapore și U.R.S.S. El prevede con
struirea de către Uniunea Sovie
tică a unor obiective industriale în

Singapore. De asemenea, în urma 
tratativelor care au avut loc, s-a 
hotărît crearea de reprezentanțe 
comerciale în capitalele celor 
două lari.

BUDAPESTA 2 (Agerpres). 
— Cu prilejul celei de-a 21-a 
aniversări a eliberării Unga
riei, sîmbătă a avut loc festi
vitatea depunerii de coroane 
la Cimitirul din Rakosliget al 
eroilor români căzuți în lup
tele pentru eliberarea Unga
riei. Cu acest prilej a fost 
aliniată o companie de onoare. 
După intonarea imnurilor de 
stat al Republicii Socialiste 
România și Republicii Popu
lare Ungare, au fost depuse 
coroane din partea : Consiliu
lui Prezidențial, Guvernului 
Revoluționar Muncitoresc-Ță- 
rănesc, Frontului Popular Pa
triotic, Ministerului Forțelor 
Armate, Ministerului Siderur
giei și Construcțiilor de 
Mașini, Comitetului de partid 
și Sfatului popular Budapes
ta, a altor organizații de 
masă din R.P. Ungară, pre
cum și a corpului diplomatic 
acreditat la Budapesta.

Ambasadorul Republicii So-

cialiste România în R.P. Un
gară, Mihail Roșianu, a depus 
o coroană din partea amba
sadei.

La festivitate au participat 
Ortutay Gyula — membru al 
Consiliului Prezidențial, se
cretar general al Consiliului 
Național al Frontului Popular 
Patriotic, Szabo Zoltan — mi
nistrul sănătății, Nagy Jozsef- 
ne — ministrul industriei u- 
șoare, Mod Peter — prim loc
țiitor al ministrului afacerilor 
externe, general-maior Szi- 
lagyi Laszlo — comandantul 
apărării antiaeriene, precum 
și reprezentanți ai altor insti- 
x-.x.î -î--- -—:—r.-i masă,

de față 
române

tuții și organizații de 
Au fost de asemenea 
membrii ai ambasadei 
la Budapesta.

Vietnamul de sud
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ELVEȚIA. Vedere a Palatului Națiunilor 

din Geneva

dea ntreținută de presa spaniolă și I unele declarații oficiale ale con
ducătorilor de la Madrid, în Oc
cident a circulat luni de zile pă
rerea potrivit căreia economia 
Spaniei s-ar afla într-o perioadă 
de „boom“. Dar, încă de la sfîr
șitul anului trecut aprecierile 
de acest fel au început să dispa

ră, locul lor fiind luat de materiale eviden
țiind dificultăți serioase. In prezent se afirmă 
fără echivoc că „nu există nici un miracol 
spaniol“. Potrivit ziarului „LE FIGARO“, în 
ultimii ani, mai ales datorită afluxului de 
turiști și cumpărării de către cetățeni străini 
a unor terenuri în scopuri turistice, Spania 
a cunoscut, mai ales în cursul anului 1965, 
o oarecare abundență de devize străine. Or, 
tocmai aceasta a creat legenda miracolului. 
„Din păcate însă — scrie ziarul — deoarece 
această abundență nu a fost folosită așa cum 
trebuia, datele de bază ale economiei spaniole 
nu s-au schimbat deloc“. Zăcămintele minie
re rămîn sărăcite, industria a intrat în mîini- 
le străinilor.

în ceea ce privește agricultura, aici situația 
este dintre cele mai dificile. Regiunile rurale 
Castillia, Aragon, Andaluzia sau Galicia ofe
ră priveliștea deprimantă a ruinelor sau sa
telor moarte, părăsite de locuitori. La mai 
puțin de un ceas de Madrid sate întregi sînt 
scoase la vînzare pe nimica toată. Deoarece 
nu au fost făcute eforturi serioase pentru a 
îmbunătăți condițiile de viață și de producție 
în regiunile rurale — scrie ziarul „NEW 
YORK TIMES“ — populația din aceste regi
uni își părăsește pămînturile fugind la orașe 
în proporție de aproximativ 250 000 persoane 
anual. Producția agricolă continuă să scadă 
determinînd un și mai mare exod al popu
lației rurale. In această situație, potrivit zia
rului „LE FIGARO“, agricultura nu exportă 
decît produse de desert, sever concurate de 
către cele provenite din zona mediteraniană, 
în timp ce țara trebuie să importe "ne și 
lapte.

Toate acestea determină o reduceiv a ex
porturilor Spaniei, care nu acoperă decît o 
treime din valoarea importurilor sale și, în- 
cepînd din anul trecut, țara este obligată să 
recurgă la rezervele sale valutare pentru a 
putea face față nevoilor. Anul trecut, costul 
vieții a crescut cu 12 Ia sută. Această creștere 
a continuat în ciuda faptului că s-au impor
tat cantități masive de alimente, în valoare 
de peste 500 milioane dolari. Ca rezultat al 
sporirii importurilor și, totodată, al scăderii 
masive a exporturilor, deficitul general al 
comerțului exterior spaniol s-a situat anul 
trecut la peste 2 miliarde dolari.

Afirmînd că „nu există un miracol spaniol“ 
ziarul „LE FIGARO“ conchide : „Experții tu
turor organismelor internaționale sînt catego
rici atunci cînd apreciază că economia spa
niolă nu va putea să facă față concurenței 
pe care o întîlnește pe piața mondială din 
partea țărilor occidentale dezvoltate“.

IOAN D. GOIA

I
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© SÎMBĂTĂ după amiază s-a deschis simultan 
sesiunea de primăvară a Adunării Naționale și a 
Senatului francez. Sesiunea care se va încheia la 30 
iunie va dura 32 zile de lucru. Chaban Delmas și 
Gaston Monnerville, președintele Adunării Națio« 
nale și respectiv președintele Senatului, pentru în
treaga durată a legislaturii, au elogiat la începutul 
ședințelor memoria deputaților și senatorilor dece
dați după ultima sesiune. A urmat apoi alegerea 
birourilor și diferitelor comisii ale Adunării Națio
nale și Senatului.

Dezbaterile de fond vor începe abia la 13 aprilie, 
cînd se va da citire declarației politice a primului 
ministru Georges Pompidou. Vor urma discuții 
asupra politicii generale a guvernului care se vor 
încheia cu un vot asupra moțiunii de cenzură de
pusă de grupul socialist împotriva politicii atlantice 
a guvernului.

• AGENȚIA B.T.A. anunță că în cadrul acordu
lui comercial pe termen lung (1966—1970), între 
Bulgaria și Anglia a iost semnat ia Sofia protocolul 
cu privire la schimburile de mărfuri între cele 
două (ări pe perioada 1 aprilie 1966 — 31 martie 
1967. Noile liste de mărfuri prevăd sporirea schim
burilor comerciale cu 15 la sută iată de nivelul 
anului trecut și sporirea valorii lor la 28 milioane 
lire sterline.

Bulgaria va exporta in Anglia fructe și legume, 
lemn, mașini-unelte pentru prelucrarea metalelor, 
electrocare, metale neferoase, îmbrăcăminte de 
piele și blană, uleiuri eterice, unele chimicale. An
glia va livra Bulgariei mașini și utilaje, utilaje 
complexe, chimicale, metale feroase, fibre sintetice, 
coloranți, unele produse ale industriei ușoare.

cuvînt al Organizației Na
vineri că guvernul Irlandei

demonstrațiilor 
antiguvernamentale
5 000 de demonstranți, pur- 

tînd placarde și scandînd lo
zinci, au ieșit sîmbătă seara 
pe străzile Saigonului, pentru 
a protesta împotriva actualu
lui guvern și a prezenței ame
ricane în Vietnamul de sud. 
„Statele Unite să nu se mai 
amestece în treburile noastre 
interne !“, „Să se organizeze 
alegeri pentru Adunarea Na
țională 1“, era scris pe pla- 
cardele purtate de demon
stranți. Corespondentul Agen
ției France Presse transmite 
că forțe polițienești însemnate 
au fost mobilizate pentru a 
împrăștia pe demonstranți. In 
aceiași zi, liderii budiști din 
Saigon au adresat din nou gu
vernului o scrisoare în care 
îi cer să-și clarifice punctul 
de vedere față de revendică
rile budiștilor.

Corespondentul agenției 
Reuter, Stephen Somerville, 
transmite că tot sîmbătă, în 
orașul Hue, situat în zona 
platourilor centrale sud-viet- 
nameze, au continuat de
monstrațiile antiguvernamen
tale. 5 000 de membri ai 
armatei, poliției și funcțio
nari din regiunea respecti
vă au demonstrat pe stră
zile orașului, purtind placar
de pe care era scris „Actuala 
dictatură nu ne mai poate co
manda multă vreme, ea tre
buie abolită !“. La mitingul 
care a avut loc au luat cu
vîntul mai mulți ofițeri care 
au declarat că „armata și po
liția nu mai pot executa or
bește ordinele actualei dicta
turi“.

La Da Nang, a avut loc, de 
asemenea, o demonstrație la 
care au participat 10 000 de 
persoane. Demonstranții s-au 
pronunțat la rîndul lor pen
tru schimbarea actualului gu
vern.

Generalul Pham
Chieu, secretarul general 
directoratului militar de 
Saigon, care vineri fusese 
sub paza demonstranților 
la Hue, s-a 
după-amiază la Saigon.

In declarația făcută la so
sire, generalul Chieu a recu
noscut că a petrecut ore „de 
nesiguranță“ și și-a exprimat 
speranța că va fi găsită o so
luție a actualei situații.

Xuan 
al 
la 

pus 
de 

întors sîmbătă

• UN PURTĂTOR de 
tiunilor Unite a anunțat 
a făcut cunoscut secretarului general al O.N.U., U 
Thant, că își retrage contingentul de trupe din Ci
pru, cu începere de la 18 aprilie a.c., cînd în mod 
normal urma să aibă loc schimbarea actualului con
tingent cu un altul. Acum două săptămîni, guvernul 
irlandez l-a prevenit pe secretarul general că 
cazul în care O.N.U. nu va 
ielile legate de întreținerea 
Cipru (un milion de dolari), 
Contingentul constă dintr-un 
ofițeri irlandezi.

Irlanda creează astfel un . 
retragerii trupelor puse sub comanda O.N.U din 
Cipru.

în 
putea rambursa cheltu- 
trupelor irlandeze în 
acestea vor fi retrase, 
efectiv de 518 soldați și

precedent în problema

• MINISTRUL de externe al Canadei, Paul Mar
tin, a dat publicității documentul primit din partea 
guvernului irancez, zilele trecute și în care se con
firmă că trupele canadiene staționate în Franța în 
baza înțelegerilor din cadrul N.A.T.O. vor trebui 
să fie evacuate cel mai tlrziu la 1 aprilie 1967.

Din cercurile apropiate Ministerului de Externe 
al Canadei, scrie agenția United Press internațional, 
s-a aflat că guvernul canadian nu a răspuns încă la 
documentul francez.

© LA PARIS s-a anunțat că ministrul afacerilor 
externe al Franței, Couve de Murville, va sosi în a 
doua jumătate a lunii aprilie la Bonn pentru a avea 
întrevederi cu ministrul de externe vest-german, 
Gerhard Schroder, în probleme interesînd cele două 
țări.

• LANSAREA rachetei ,,Atlas-Agena", purtătoa
re a unui observator astronomic orbital, fixată pen
tru astăzi, a iost aminată pentru luni în urma des
coperirii unei defecțiuni tehnice. Lansarea rachetei 
a mai fost amînată o dată, tot din cauza unei defec
țiuni tehnice.

Locuitorii din liniști
tul oraș Trenton din 
statul New Jersey as
cultau ca de obicei, 
seara comentariul de 
la postul local de ra
dio. Deodată însă co
mentatorul și-a între
rupt lectura articolu
lui său și auditorii au 
fost surprinși recepțio- 
nînd următoarea pro- 
pozițiune : „Ce faceți 
voi aici După a- 
ceastă întrebare, vor
bele au fost Înlocuite 
de zgomote de geam 
spart, de căderea u- 
nui corp greu după 
care s-au auzit geme
tele unui om care spu
nea : „Nu pot să mă 
ridic, veniți să mă a- 
jutați, vă rog". Poliția, 
sosită la fata locului, 
l-a găsit pe comenta
torul postului de radio 
din Trenton grav ră
nit, studioul în mare 
parte distrus. Nu a fost 
greu să fie găsiți cei 
care l-au atacat pe 
comentator. „NEW 
YORK TIMES" scria, 
relatînd despre acest 
caz, că este vorba de 
o agresiune cu carac
ter politic.
Klanul s-a 
pentru atacurile 
zale prin radio 
ton Împotriva 
zatiilor de dreapta 
a rasismului.

Acesta nu este de 
altfel un caz izolat.

Ku-KIux- 
răzbunat 

diiu- 
Tren- 

organi
si

decolarea avionului care aveaCu o jumătate de oră înainte de _______  _______  ___ __ ___
să-l ducă în patrie, Kim Hen Ir, vicepreședinte al Uniunii Tineretului 
Socialist Muncitor din Republica Populară Democrată Coreeană, ne îm
părtășește, în cuvinte pline de căldură, din impresiile sale despre Con
gresul al VUI-lea al U.T.C., despre România socialistă.

—- Participînd la Congresul U.T.C. am încercat un sentiment de 
bucurie și de mare satisfacție, un puternic sentiment de mindrie. Ne 
mîndrim, alături de tineretul român, cu succesele mari obținute în dez
voltarea construcției dv socialiste. Ne-a impresionat profund entuziasmul, 
abnegația cu care tineretul român urmează Partidul Comunist, își de
dică toate forțele^ înfăptuirii politicii partidului. Aș vrea să subliniez, 
ca o caracteristică oglindită de Congres, înalta autoexigență a tinere
tului român, dorința și străduința lui de a aduce o contribuție mereu 
mai mare la activitatea întregului popor, pentru progresul țării. Nu ne 
îr.doim că așa cum pînă în prezent am urmărit cu bucurie frățească 
succesele tineretului român, vom trăi și în anii viitori bucuria succe
selor pe care le vor obține tinerii din România, alături de întregul 
popor, în înfăptuirea cincinalului.

Oaspetele coreean a ținut, în continuare, să releve că a fost pu
ternic impresionat de vasta operă de construcție ce se desfășoară în 
ritm intens în tara noastră. Stăpîn al propriei sale țări — a spus el 
— poporul român își afirmă cu strălucire tradițiile sale nobile de popor 
creator, înzestrat.

Vicepreședintele Uniunii Tineretului Socialist Muncitor din R.P.D. 
Coreeană ne-a rugat apoi să transmitem, și pe această cale, tinere
tului român salutul tineretului coreean, urările acestuia de noi succese 
in activitatea pentru îndeplinirea sarcinilor celui de al IX-lea Congres 
al P.C.R. Tineretul coreean — a spus oaspetele — acordă o foarte mare 
prețuire prieteniei și colaborării frățești cu tineretul României socia
liste. Nu ne îndoim că prietenia și colaborarea, între tinerii, între or
ganizațiile de tineret din țările noastre

,Sint plin de încre-
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se vor dezvolta și pe viitor.

dere în viitorul

României“

Semnarea Planului româno-mongol

de colaborare culturală

avut loc sem-• LA 1 aprilie a 
narea Planului de colaborare cul
turală între 
România 
Mongolă

Planul 
română, 
basadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste Ro-

Republica Socialistă 
și Republica Populară 
pe anii 1966—1967. 
a fost semnat, din partea 
de către Petre Niță, am-

mânia în Republica Populară Mon
golă, iar din partea mongolă de 
către S. Sosorbaram, prim-adjunct 
al ministrului afacerilor externe al 
Republicii Populare Mongole.

La semnare au participat,
Dorjsuren, adjunct al ministrului 
culturii și alte persoane oficiale.

E.

Conferința de presă a ministrului
de externe suedez

Luînd cuvîntul la o confe
rință de presă cu prilejul în
cheierii vizitei sale la Praga, 
T. Nilsson. ministrul afaceri
lor externe ale Suediei, a sub
liniat, printre altele, utilitatea 
cooperării dintre Suedia și 
Cehoslovacia în domeniul in
dustriei electrotehnice și grele. 
Referindu-se la problemele 
comerțului exterior, el a de
clarat că guvernul suedez se 
pronunță pentru liberalizarea 
relațiilor comerciale și ar dori 
să nu existe grupări comer
ciale care să împiedice desfă
șurarea liberă, fără îngrădiri, 
a comerțului. în privința Pie
ței comune, ministrul a spus 
că Suedia nu va deveni mem
bră a acestei uniuni econo
mice — avînd în vedere sta
tutul ei de țară neutră — însă 
nu poate exclude relațiile cu 
țările membre ale ei.

T. Nilsson a declarat că gu-

vernul suedez este interesat 
ca și alte guverne în regle
mentarea conflictului diii 
Vietnam. Suedia consideră că 
Frontul Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud trebuie 
să fie unul din principalii 
parteneri la eventualele tra
tative privind problema viet
nameză.

Ministrul suedez a subliniat 
că stabilirea de relații bune 
între Suedia și țările socialiste 
din Europa ar putea contribui 
la înlăturarea divergențelor 
dintre Est și Vest.

Referindu-se la unele pro
bleme ale securității europene, 
T. Nilsson a declarat că Sue
dia ar fi de acord să se ală
ture unei zone denuclearizate, 
dar această zonă să nu se li
miteze numai la Europa 
nord, ci să cuprindă și 
centrală și, pe cît posibil, 
treaga Europă.

încheierea tratativelor comerciale 
polono-suedeze

La Varșovia s-au încheiat 
tratativele comerciale polono- 
suedeze cu privire la schim
burile comerciale între cele 
două țări pe anul în curs. 
După cum relatează agenția 
P.A.P., în protocolul semnat 
cu acest prilej și-a găsit ex
presia liberalizarea introdusă 
de Suedia la sfîrșitul anului 
trecut la o parte a importu
lui din țările socialiste. In le
gătură cu aceasta, în 1966 a- 
proximativ două treimi din 
exportul polonez în Suedia nu 
va fi supus vreunor restricții.

unui 
radio 

în Louisiana a îndrăz
nit să se pronunțe îm
potriva segregaționis- 
mului, militînd în fa
voarea emancipării 
negrilor. Intr-o zi, pos
tul și-a încetat emisia, 
în ziarul local a apă
rut un anunț prin care 
se cereau scuze ascul
tătorilor, dat fiind că

Facem cunoștință cu 
P a s c u a I 
membru ai 
lui Central 
Tineretului 
din Uruguay. Un tinăr 
brunet, slăbuț, cu tră
sături aspre. Își adu
nă glodurile fără gra
bă și le relatează in 
fraze scurte, lipsite de 
înflorituri stilistice.

— Congresul Uniu
nii Tineretului Comu
nist la care am asis
tat a reprezentat un 
eveniment remarcabil 
— spune interlocuto
rul nostru. Tinerelul 
român a dezbătut, în
tr-o formă 
combativă, 
sale 
hotărîrile 
Comunist Român, 
nerii s-au arătat hotă
rî fi să pună umărul 
cu nădejde — și în 
viitor, ca și pînă a- 
cum —pentru Înălțarea 
României pe noi culmi 
de prosperitate, pen
tru binele poporului 
român. Încercăm un 
sentiment de bucurie 
față de amploarea 
Congresului la care 
am luat parte, fată 
de problemele dezbă
tute, care exprimă 
preocupările unui ti
neret privește

Latronico,
Comitetu- 

al Uniunii 
Comunist

concretă, 
sarcinile 

desprinse din 
Partidului 

Ti-

viitorul cu 
certitudine, 
pe care U.T.C. le are 
in lafă vor ii Îndepli
nite și facem această 
afirmație bazlndu-ne 
pe admirabilele rea
lizări de pînă acum. 
Victoriile tineretului 
și poporului român au 
un puternic ecou și 
peste hotarele tării. 
Ele Încurajează pe tofi 
acei care intr-o altă 
lume — intr-o lume a 
exploatării și nedrep
tății — luptă pentru o 
viată mai bună 
progres social.

Oaspetele din Uru
guay, solicitat de re
porter, iși înfățișează 
impresiile despre locu
rile vizitate în Româ
nia.

— Am petrecut pu
ține zile în tara dv. 
dar ceea ce am văzut 
mi-a permis să-mi 
formez o imagine des
pre pașii Înainte ai 
României pe drumul 
dezvoltării industriale. 
Am vizitat Uzina de 
tractoare din Brașov 
și Întreprinderea tex
tilă ,,Dacia". Cele două 
unități industriale au 
specificuri deosebite 
insă am constatat o 
trăsătură comună :
progresul tehnic, mo
dernizarea procesului 
de producție.

deplină 
Sarcinile

Și

bit“ fredonat

industria textilă, cit si 
în cea constructoare 
de mașini se aplică o 
tehnică Înaintată, sînt 
realizate produse de o 
calitate superioară. In
dustria românească se 
dezvoltă Intr-un proces 
continuu, devine tot 
mai puternică. Româ
nia are in lume pres
tigiul unei țări în plin 
progres, în care omul 
muncii este stăpln al 
destinelor sale.

Pascual Latronico ne 
vorbește, in încheiere, 
și despre orașele ro
mânești vizitate :

— M-a frapat far
mecul orașelor voas
tre, îmbinarea f-*mo- 
nioasă dintre trezit si 
prezent, dintre tradi
ție și modern. Am 
constatat amploarea 
construcțiilor, eleganta 
lor. Noul cartier de 
locuințe pe care l-am 
vizitat 
produs 
ternică 
Numai 
năloasă, trainică, poa
te asigura continuita
tea unui asemenea 
efort constructiv, 
zibil pretutindeni, 
felicit pe prietenii 
mâni pentru ceea 
au realizat și sînt plin 
de Încredere in viito
rul lor.

Ia Brașov a 
o impresie pu- 
asupra mea. 

o economie să-

vi
li 

ro- 
ce
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instalațiile postului de 
radio trebuiau repara
te, deoarece fuseseră 
avariate în urma unui 
atac al Ku-Klux-Klanu- 
lui. Emisiunile, după 
reintrarea în iuncțiu- 
ne a postului, nu au 
durat însă multe zile. 
Rasiștii au intrat din 
nou în acțiune avari- 
ind Încă o dală apa
ratura. Și așa, de șase 
ori la rlnd. Dar pos
tul nu și-a încetat e- 
misiunile. Atunci s-a 
recurs la un alt mijloc 
de intimidare. Perso-

naiul redacțional și 
tehnic a primit scri
sori purtind însemnele 
cunoscute ale Ku-Klux- 
Klanului prin care era 
somat să-și prezinte 
demisia. Mulți l-au 
părăsit atunci pe teme
rarul luptător împotri
va rasismului. Acesta 
nu a depus însă arme
le. Și-a mutat apara
tura intr-un autoca
mion, instalindu-și o 
antenă de emisie pro
vizorie. Și 
mai fi 
astăzi 
ti dat faliment.

Întreaga această 
facere a devenit 
notorietate națională, 
ceea ce i-a asigurat, 
pînă la urmă, proprie
tarului postului din 
Louisiana, Ralph Blum- 
berg, un serviciu la 
New York in cadrul 
uneia dintre marile 
companii de radio și 
televiziune din Statele 
Unite, C.B.S. Desigur, 
că

poate 
continuat 

dacă nu

aceastâ angajare 
nu a fost făcută atît 

o manifestare de 
protest față de acțiu
nile Ku-Klux-Klanului, 
cît pentru 
desigur, 
publicului, 
confirmă 
unui curent antirasist, 
care nu poate fi oprit 
prin acte de banditism.

ca

ANDREI MINCU

de 
cea 
în-

Aceasta se referă 
rină la utilaj și la 
parte din mărfurile 
consum exportate de 
în Suedia. Paralel cu aceasta, 
Polonia va exporta în Suedia 
laminate și produse din fier și 
oțel, țesături, încălțăminte, 
unele chimicale, pește și unele 
produse alimentare.

Suedia va livra Poloniei 
mașini și utilaje, minereu de 
fier, celuloză, hîrtie și o serie 
de materii prime și semifa
bricate. In ultimii ani. se con
stată o creștere a schimburi
lor comerciale dintre cele 
două țări. Anul trecut valoa
rea acestora a fost cu circa ÎS 
la sută mai mare decît 
1964.

în •primul 
o mare 
de larg 
Polonia

Yokio Morishita, secretar al Comitetului Central al Ligii Tineretu
lui Democrat din Japonia sintetizează astfel impresiile sale despre 
Congresul U.T.C.

— A fost un 
de inițiativă al 
pentru progresul 
de capacitatea tineretului din țara dv de a analiza cu maturitate și 
competență cele mai complexe probleme ce se pun în toate domeniile 
de activitate și, în același timp, am admirat entuziasmul cu care tinerii 
caută să găsească cele mai bune căi și mijloace care să mărească 
aportul ce-1 aduc în construirea socialismului. Este în aceasta oglindit 
un înalt simț al responsabilității sociale. Aș vrea, de asemenea, să re
marc importanța pe care Congresul a acordat-o problemelor specifice 
de viață ale tineretului.

Oaspetele japonez ne-a vorbit, în ^continuare, despre călătoria prin 
țară :

— Am vizitat, în afara Bucureștiului, Valea Prahovei, orașul și 
regiunea Brașov. Ochiul mi-a fost îneîntat și impresionat de volumul 
și frumusețea noilor construcții. îți dai lesne seama că România are o 
industrie în rapidă dezvoltare. Uzina de tractoare pe care am vizitat-o, o 
uzină foarte modernă și excelent înzestrată tehpic, este o unitate cu 
care s-ar putea mîndri tari cu cea mai solidă tradiție industrială. O 
deosebită impresie mi-a prilejuit vizitarea căminelor studențești din 
Capitala țării dv. Este, într-adevăr, o fericire pentru 

beneficieze de un asemenea confort, de o astfel de 
prim rang.
Vădit emoționat, tînărul oaspete din îndepărtata
— Fiindcă vă împărtășesc acum impresii despre

vă spun că, vizitînd Bucureștiul și trecînd prin apropierea stadio
nului ,,23 August", am trăit un moment deosebit. Mi-am amintit de vara 
anului 1953 cînd am participat la organizarea plecării spre București 
a participanților japonezi la Festival. A fost primul Festival Mondial 
al Tineretului la care participau reprezentanți ai tineretului țării mele. 
Cînd, un an mai tîrziu, am primit filmul consacrat Festivalului, am 
privit cu toții, cu emoție de nedescris secvențele care au redat defi
larea celor 12 delegați japonezi pe pista ce înconjoară stadionul. Filmul 
a fost proiectat în mai toate orașele Japoniei. Și acest stadion, ca și 
Bucureștiul în întregul lui au fost îndrăgite de sute și sute de mii de 
tineri japonezi. Ca și melodia „în Bucureștiul iubit" pe care și azi, 
după mai bine de un deceniu, o fredonează mulți tineri din țara mea.

la care a participat :
Congres care, după părerea mea, a evidențiat spiritul 
tineretului român, preocuparea lui plină de ardoare 
și propășirea societății, a tării. Am fost impresionat

să 
de

să

studenții români 
deservire socială

Japonie adaugă : 
România vreau

Interviuri realizate de : 
EUGENIU OBREA și EM. RUCÄR

a răspunde, 
solicitărilor 

ceea ce 
permanenta

JAPONIA. — Demonstrație la Tokio împotriva creșterii prețurilor
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