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* Zilnic» de 15 000 de ori 
„Bine ați venit“ — 
într-un singur magazin

• „Vă recomand modelul 
acesta...“

• Politețea - atribut al 
culturii și civilizației

N ici un indicator de profesii 
nu a omologat pînă în pre
zent o asemenea speciali
tate .Și totuși, în cîte din 
ocupațiile obișnuite poli
tețea nu se constituie în- 
tr-o veritabilă profesie?

Zilnic perindîndu-se prin
, ... marile sau micile magazine,

sute de mu de cetățeni apelează la serviciile 
lucrătorilor comerciali.

Desigur,' comerțul reclamă nenumărate cu
noștințe. Unele sînt pur comerciale, altele din 
domeniul tehnologiei materialelor, organiză
rii locului de muncă, precum și alte calități 
de mare importanță ca: gust, intuiție, simț 
psihologic. O bună parte din calitățile enu
merate se însușesc în școlile speciale ale 
rețelei comerciale. Politețea, amabilitatea, 
solicitudinea se materializează chiar în
tr-un obiect de studiu în școlile profesio
nale. Aceste calități se dobîndesc așadar în 
școală, în viață și se consolidează în relația 
directă cumpărător-vînzător. Este, totuși, 
politețea a doua profesie pentru lucrătorii 
rețelei comerciale ?

în reportajul de față ne-am propus să 
prezentăm cîteva aspecte din activitatea ti
nerilor vînzători din magazinele bucureștene 
precum și din alte unități de deservire co
mercială.

★
Un prim popas la etajul IV al Magazinu

lui universal „Victoria“. La secția confecții 
de damă, tînăra vînzătoare Bucur Elena îi 
explică unei eventuale cumpărătoare avan
tajele și dezavantajele (pentru dînsa) 
unora din modelele expuse pe stelaje._
zavantajele nu se referă, bineînțeles, la ca
litățile mărfurilor, ci la ceva extrem __ 
simplu și de complicat, în același timp, ceva 
ce ține de ceea ce, în limbaj obișnuit, se nu
mește „a-ți sta bine“, a ți se potrivi. Cum- 
părătoarea nu părea însă prea convinsă de 
argumentele vînzătoarei. în consecință a 
rămas la părerile proprii și cerea ba una, 
ba alta, în total nouă modele. Calmă, sigură 
pe cunoștințele ei, fără să intervină mai 
mult decît trebuia, vînzătoarea a reușit să 
se facă înțeleasă : modelul oferit de ea s-a 
dovedit a fi cel mai frumos, cel mai potri
vit. „îmi vine ca turnat“ — a spus în cele 
din urmă cumpărătoarea surîzînd. Timp de 
o oră cît am stat la etajul IV, zîmbetul 
acesta l-am văzut multiplicat în nenumă
rate variante, datorită fetei de la standul 
magazinului.

Despre tovarășa Bucur Elena am mai 
aflat și alte întîmplări la fel de elocvente. 
O scrisoare de mulțumire sosită din Pitești 
de la doi soți aflați în trecere prin Capi
tală aduce laude nu numai competenței pro
fesionale a tinerei vînzătoare, cît mai ales 
răbdării și amabilității acesteia. O însemnare 
din cutia de sugestii îi aduce încă o notă de 
laudă. Cineva dorea un balonseide pentru îm
blănit. O vînzătoare mai tînără în profesie

TOMA ATANASIE 
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Vă recomand modelul acesta... — spune tinăra vînzătoare Bucur Elena că
tre clienta exigentă
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Proletari din toate țările, uniți-vă !
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UTILITARA

CAMPANIE

In această primă
vară, aviația utili
tară aduce o con
tribuție mai mare la 
împrăștierea îngră
șămintelor chimice 
și combaterea dău
nătorilor de pe o- 
goare. Suprafețele 
agricole îngrijite pe 
această cale în re
giunile București,

Oltenia, Galați, Do- 
brogea, Ploiești și 
Banat sînt cu circa 
100 000 de hectare 
mai mare decît a- 
nul trecut. Numai 
de la începutul a- 
nului și pînă acum 
echipajele aviației 
agricole au zburat 
3 400 ore peste 
prevederi, împrăș-

tiind 25 000 tone de 
substanțe chimice.

După terminarea 
lucrărilor agricole 
de primăvară vor fi 
întreprinse acțiuni 
de sprijinire a sil
vicultorilor în com
baterea dăunători
lor.

în producție de
Constructorii de transfor

matoare de la Uzinele „Elec- 
troputere“ din Craiova au îm
bunătățit documentația tehni
că și tehnologia de fabricație 
a unor tipuri de transforma-

serie
toare. Cîteva dintre acestea 
au și intrat recent Ui produc
ția de serie. Este vorba de 
transformatoarele de 6,3 M.V.A. 
de 25 kV și de un altul 
315 kV.

DEBUT ÎN PRODUCȚIA
STUDIU.
niera Olguța 
Fotescu din cla
sa a IV-a a 
Școlii generale 
de 8 ani nr. 6 
din Hunedoara

AGRICOLA
Foto :

N. STELORIAN

(Agerpres)

Se reînnoiește
o tradiție

SCRISORI PE PE ȘANTIERELE RECOLTEI 1966
(Continuare în pag. a IlI-a)

.eifc,

Uzina de tractoare din Brașov. La terminarea schimbului de

In a doua jumătate a lunii august 
1965, ziarul nostru a publicat reporta
jul intitulat „Nemiraculoasa dispariție 
a lacului Potelu“, infățișind impresio
nantul efort al oamenilor din sudul Ol
teniei pentru a reda agriculturii a- 
proape 30 000 hectare de „pămînt nou" 
născut din păduri de sălcii și stufăriș, 
din bălți și mlaștină, în zona Chidici — 
Corabia. Angajamentul lucrătorilor de 
pe acest vast șantier de hidroamelio
rații consemna redarea în circuitul a- 
gricol Încă la începutul anului 1966 a 
2 485 hectare.

Acum, în plină campanie de primă
vară aceste terenuri își fac „debutul" 
în producția agricolă ?

Răspunsul ni-1 dau solele întinse, ca 
în palmă, pe mai bine de 2 500 hectare 
brăzdate geometric de canale. Prima 

confirmare ne-au adus-o mecanizatorii 
încă din toamnă, cind au trecut să are 
mai bine de jumătate din noul pămînt. 
Pe terenul negru, proaspăt arat, rămas 
Încă pe toate hărțile însemnat cu ver
de deschis indicînd mlaștină și bălți, 
ne întîmpină tovarășul Mihai Pădurea- 
nu, președintele cooperativei agricole 
din Catane. „In prezent, pregătim în 
Baltă — denumirea a rămas aceeași, 
de cină pe aceste locuri era o mare de 
apă — 700 de hectare pentru însă- 
mînțarea porumbului. Experiențele din 
anii trecuți ne-au convins că pe acest 
pămînt fertil cel mai bun randament il 
dă hibridul dublu 409. Avem pregătită

tntreaga cantitate de sămință necesară 
din acest soi. Am chibzuit bine ce 
avem de făcut. Vom asigura 40 000 
plante la hectar, dind o singură dată, 
la însămînțări, 100 kg azotat de amo
niu la fiecare hectar, Îngrășăminte pe 
care le avem deja depozitate sub șo- 
proane".

Facem un scurt popas și în comuna 
Rast ai cărei cooperatori au pus umă
rul cu nădejde, alături de cei din Ghi- 
dici, Negoi .Bistreț la stăvilirea apelor, 
„să scoată la lumină“, cum Ie place lo
calnicilor să spună, cele 2 500 hectare 
de pămînt nou. Tinărul inginer agro
nom Dobre Zamfirescu Îmbrățișează cu 
privirea Întinderile.

„Ceea ce vedeți acum nu-i totul. Nu 
socotim Încheiată acțiunea. Anul acesta 
vom cultiva porumbul neirigat. Nu am 
avut timpul să facem amenajările ce
rute. De fapt, nici nu este recomandat 
să irigi un teren imediat ce a fost scos 
de sub ape. Dar în anul viitor, alături 
de canalele prin care apele in exces se 
vor scurge către Dunăre vor fi amena
jate altele cu o înclinație inversă. Noi 
avem cam 200 de hectare. Vecinii noș

tri de la gospodăria de stat Rast au 
de asemenea, gata pregătite pentru a 
ii Insămînțate cu porumb, peste 1 000 
ăe hectare. Și imaginați-vă că doar cu 
un an în urmă, pe aici se circula numai 
cu barca.

MIHAIL DUMITRESCU 
corespondentul 

„Scinteli tineretului" 
pentru regiunea Oltenia

(Continuare in pag. a Iil-a)
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LA BRAȘOV5
FESTIVALUL STUDENȚESC

DE ARTA
In sala clubului Uzinei 

„Tractorul“ a început ieri, 
Festivalul artistic studențesc. 
Dedicat celei de a 45-a ani
versări a Partidului Comunist 
Român, această tradițională 
manifestare cultural-artistică 
organizată de comitetul U.T.C. 
și consiliul U.A.S. din centrul 
universitar Brașov prileju
iește încă o dată afirmarea pu
blică a măiestriei formațiilor 
artistice studențești.

într-un spectacol viu, airă-

gător, au evoluat, corul, ta
raful și formația de dansuri, 
orchestra de muzicuțe, or
chestra de estradă și formația 
de chitare electrice „Electon“ 
de la Casa de cultură a stu
denților.

Festivalul continuă azi și 
mîine cu spectacolul brigăzi
lor artistice și formațiilor ar
tistice de teatru ale Institu
tului politehnic și Institutului 
pedagogic.

ION TRONAC

ȘCOALA

Constructorii de pe șan
tierul cetății chimiei de la 
Craiova au avut ieri o du
blă satisfacție: predarea „la 
cheie“ a fabricilor de uree 
și catalizatori organici care 
au intrat în probe tehno
logice cu mult mai devreme 
decît se prevedea în plan. 
Cu acestea numărul fabri
cilor care produc din plin 
sau se află în probe tehno
logice a ajuns la 7 din cele 
14 stabilite pentru etapa fi
nală.

„Acest important eveni
ment — ne relata tov. Pom-

tehnologice
piliu Iacobescu, directorul 
tehnic cu problemele de in
vestiții — stabilește un nou 
succes al chimiștilor craio- 
veni. Atenția noastră este 
acum îndreptată spre asi
gurarea unei funcționări cît 
mai corecte a agregatelor 
în timpul probelor tehnolo
gice, spre asigurarea intră
rii depline în funcțiune și 
a acestor două fabrici“.

Trebuie amintită, 
menea, și hotărîrea 
vului de muncă al 
de uree, aceea de a 
în cinstea celei de
aniversări a P.C.R., produ
cerea a 1 000 tone din pre
țiosul îngrășămînt.

GH. FECIORU

de ase- 
colecti- 
fabricii 
asigura 
a 45-a

PERIOADA MAXIMEI RECEPTIVITĂȚI

s ocietatea so
cialistă pe care 
o construim 
presupune o 
viață științifică 
deosebit de in
tensă și capa
citatea pentru 
foarte mulți 

din membrii ei de a utiliza 
cele mai noi cuceriri ale știin
ței și tehnicii. Această reali
tate creează școlii de azi o 
obligație pe cît de frumoasă 
pe atît de plină de răspundere 
și anume formarea unor ti
neri capabili nu numai să-și

de acad. prof. C. Vrânceanu

însușească cunoștințe temei
nice din toate domeniile gîn- 
dirii umane, dar care să aibă 
și pregătirea necesară pentru 
a contribui ei înșiși la 
descoperiri științifice.

Ce calități particulare 
face din elevul de azi, 
de știință de mîine, nu se 
spune cu precizie ; fără 
doială însă că trăsăturile 
mune care definesc omul 
știință se formează încă 
această vîrstă fragedă.

noi

vor 
omul 

pot 
în- 
co- 
de 
la

Printre acestea aș cita in 
primul rînd curiozitatea de a 
cunoaște tot mai mult, do
rința de a dobîndi o pregătire 
temeinică și multilaterală 
care nu poate fi însușită de 
cît în școala de cultură gene
rală. Condiția esențială este 
ca tinărul să folosească pe de
plin anii pe care-i petrece în 
școală, anii cei mai receptivi 
din viața omului. Aceasta 
presupune însă o mare voință 
de muncă, o voință tenace

pentru dobîndirea unui larg 
orizont de cunoștințe, chiar 
dacă preferințele înclină mo
mentan spre un domeniu ori 
altul.

Iată, să presupunem că un 
elev din ultimii ani de liceu se 
hotărăște să îmbrățișeze o ca
rieră în domeniul științelor 
fundamentale: matematica,
fizica, chimia ori biologia. De
sigur, el va trebui să dea 
atenție deosebită domeniului 
ales, dar va fi necesar să se 
pregătească, de asemenea.

(Continuare in pag. a Il-a)
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SPORTIV
I. C. F.“

De cîtva timp la 
ordinea zilei a acti
vității sportive stu
dențești se află con
stituirea cluburilor 
sportive. Prilej de 
trecere în revistă a 
sportului de masă și 
de performanță din 
facultăți și Universi
tăți, constituirea clu
burilor oferă și posi
bilitatea consemnării 
obiectivelor de pers
pectivă ale sportului 
studențesc. Am 
solicitat, de a- 
ceea, cîteva pă
reri tovarășu
lui LEON TEO
DORESCU, rec
torul Institu
tului de Cultu
ră Fizică pe te
ma actualității 
și perspectivei, 
deschise de con
stituirea Clubului 
sportiv studențesc, în 
activitatea sportivi
lor „icefiști“, viitori 
specialiști ai mișcă
rii noastre sportive.

„Actualitatea în
tr-un institut de în- 
vățămînt superior în
seamnă de fapt pers
pectiva. Sarcina noa
stră instructiv edu
cativă este aceea de a 
pregăti cadre de înal
tă calificare nu nu
mai pentru etapa ac
tuală ci mai ales pen
tru etapele viitoare 
ale perspectivei prin
cipalilor noștri bene
ficiari : învățămîntul 
și mișcarea de cul
tură fizică și sport. 
In consecință, conți
nutul procesului di
dactic din institut 
trebuie să aibă în ve
dere perspectiva: ab
solvenții noștri tre-

buie să fie înarmați, 
între altele, cu cunoș
tințele corespunzătoa
re predării educației 
fizice în școală înce- 
pînd chiar din clasa I, 
cu specificul predă
rii educației fizice în 
liceele speciale în 
curs de înființare, în 
raport cu noua orien
tare în privința spor
tului școlar și univer
sitar. Aceasta pe li
nia verigilor sistemu-

Convorbire cu tovarășul
LEON TEODORESCU

rectorul Institutului de 
Cultură Fizică

lui nostru de învăță- 
mînt, diversificat la 
rîndul lui tocmai 
pentru a corespunde 
progresului vertigi
nos în domeniul eco
nomic, social șt cultu
ral pe care-l reali
zează zi de zi Româ
nia socialistă. In ceea 
ce privește celălalt 
beneficiar, prin pre
gătirea lor absolven
ții I.C.F. trebuie să 
aibă cunoștințele co
respunzătoare pregă
tirii unor astfel de 
sportivi care trebuie 
nu numai să conso
lideze ci să ridice și 
mai sus prestigiul 
sportului românesc pe 
plan internațional. In 
această direcție, ca 
aspect metodic rela
tiv nou, apare pro
blema bazei de masă 
a sportului de perfor
manță.

VIOREL PAUNESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)



VIATA DE ORGANIZAȚIE
Era pe la jumătatea anului 

trecut. Comitetul organizației 
U.T.C. al Fabricii de postav 
„Proletarul“ din Bacău căuta 
de mai mult timp o formă e- 
ficace care să contribuie la so
luționarea problemei: calitatea 
unor articole de țesături lu
crate de tineri continua să la
se de dorit. De la beneficiari 
soseau scrisori de reclamații.

Unul dintre expeditorii aces
tor scrisori se afla chiar în 
orașul Bacău — era colectivul 
Fabricii de confecții.

—• Ce-ar fi să mergem chiar 
acolo, pe urmele defecțiunilor 
postavurilor fabricate de noi și 
reclamate de beneficiari ?

Membri ai comitetului 
U.T.C. al fabricii de postav au 
luat legătura cu comitetul 
U.T.C. de la Fabrica de con
fecții, au cerut sprijinul con
ducerilor celor două întreprin
deri, al Comitetului orășenesc 
U.T.C. La data stabilită un 
numeros grup de tineri texti- 
liști a pășit pragul Fabricii de 
confecții.

Gazdele nu i-au așteptat în 
vreo sală de festivități, ci chiar 
la locurile lor obișnuite de lu
cru. Pentru momentul vizitei 
aleseseră — și nu întîmplător — 
din postavurile pe care le a- 
veau de croit, pe cele care pre
zentau defecțiuni de calitate. 
Oaspeții văzură astfel, stânje
niți, cîte greutăți le produce 
beneficiarului marfa proastă 
livrată de ei. Vizita a fost 
instructivă avînd un ecou fa
vorabil în activitatea tinerilor. 
Unii și-<au recunoscut, pe loc, 
propriile neglijențe. Consta
tând „pe viu“ urmările lor, la 
întoarcerea în 
fost mai atenți 
crului, iar ca 
defecțiunilor a

Schimburi 
între organizațiile U.T.C. din 
cele două întreprinderi au a- 
vut loc apoi cu regularitate.

Colaborarea directă între 
comitetele U.T.C. din unele în
treprinderi și mai cu seamă 
între unitățile industriale mici, 
cooperativele meșteșugărești și 
instituțiile în care numărul ti
nerilor este relativ restrîns în 
organizarea unor acțiuni care 
să răspundă celor mai variate 
preferințe ale tinerilor, este 
deosebit de eficient. De fapt, 
cea mai mare parte a celor 
peste 10 000 de tineri din ora
șul Bacău, muncesc în aceste 
mici unități care cuprind, în 
medie, cîte 40—50 de tineri.

Dar tocmai aici organizațiile 
U.T.C. își limitează, deseori, 
activitatea doar la ținerea a- 
dunărilor generale. Se înțelege 
că și tinerii din aceste organi
zații ar dori să participe la ac
tivități variate și cît mai inte
resante — și ei fac, în adună
rile generale, propuneri con
crete în acest sens. Este ade
vărat că, în multe cazuri, a- 
ceste propuneri nu pot fi în
deplinite cu forțele proprii. In 
unele colective sînt ori prea

spec- 
baze

sînt 
se 

sau

puține fete, ori prea puțini 
băieți. De obicei, aceste între
prinderi fiind mici, nu dispun 
de săli speciale pentru 
tacole, săli de dans, de 
sportive.

Cu totul altele, însă, 
posibilitățile, atunci cînd 
unesc eforturile a două
mai multe organizații cu nu
măr restrîns de tineri. Ce for
me poate îmbrăca această co
laborare ? La ce rezultate con
crete se poate ajunge pe acea
stă bază ? Iată întrebări pe 
care le-am adresat cîtorva se
cretari și membri ai comitete-

fabrică ei au 
In timpul lu- 
efect numărul 
scăzut.

de experiență

Printre acțiunile specifice 
primăverii se numără și ame
najările pe care ie fac coo
perativele agricole pentru 
irigarea a mari suprafețe de 
teren. In fotografie: un as
pect de la lucrările de iri
gare a 300 hectare la coope
rativa agricolă din Comișani, 

raionul Tîrgoviște 
Foto : AGERPRES

cretari al unor organizații 
U.T.C. mai mari, de la Fa
brica de hîrtie Letea, de la 
Uzina metalurgică și din alte 
întreprinderi, cu alte condiții 
decît la noi. Rareori „au cu- 
vîntul“ secretarii organizații
lor cu efectiv mai mic de 
uteciști. Acest lucru ne-a 
determinat, în cursul anului 
trecut, să mergem la o între
prindere vecină cu a noastră, 
cu un colectiv tot atît de res
trîns ca și al nostru : Trustul 
de panificație.

Tovarășii de acolo ne-au 
primit foarte bucuroși, ne-au 
arătat cum lucrează tinerii 
brutari, ni s-a explicat ce for
me folosește organizația U.T.C. 
pentru a-i antrena Ja îmbogă
țirea continuă a cunoștințelor 
profesionale. Această vizită

lui organizației U.T.C. — I.I.L. 
„Moldova“ :

In ultima vreme am pregă
tit cîteva programe artistice 
împreună cu artiștii amatori 
din întreprinderile vecine 
I.I.L. „23 August“ și I.C.B.

Această colaborare — inau
gurată, de fapt, de puțină vre
me — sîntem hotărîți să o 
dezvoltăm în viitor. Am putea 
realiza și alte acțiuni pe care, 
numai cu forțele noastre, poate 
n-am reuși să le facem mai 
atractive. Mă gîndesc, de pildă, 
la un concurs pe tema „Cine 
știe meserie, răspunde“ ai 
cărui concurenți să fie tineri 
din unitatea noastră și de la 
C.I.L. Bacău, deoarece amîn- 
două întreprinderile au un 
specific apropiat. Sau, putem 
organiza seri cultural-distrac-

de seară cultural-distractivă. 
Ea a fost pregătită într-un 
chip deosebit față de cele — 
puține la număr — pe care le 
organizasem mai înainte. în
tregul program a fost pus la 
punct împreună cu tinerii de 
la întreprinderea vecină, C.I.L. 
Bacău. „Cuvîntul înainte“ des
pre poezie, rostit de un oas
pete de la C.I.L., completat cu 
poezii recitate de tineri din 
ambele întreprinderi, la care 
s-au adăugat numeroasele 
surprize presărate de-a lungul 
întregii seri, au dat desfășu
rării programului o notă plină 
de fantezie, apreciată de cei 
peste 150 de tineri partici- 
panți.

ÎNVĂȚÎND
UNII DE LA ALȚII

Expeziența. colaborării directe dintre organizațiile 
U. T. C. din orașul Bacău

lor unor organizații de bază 
U.T.C. din orașul Bacău.

Redăm, mai jos, răspunsu
rile primite.

ELENA GRIGORE, membră 
în biroul organizației de bază 

a întreprinderii de 
„Bicazul“-Bacău : 
adevărat, instruirile

U.T.C. 
morărit

— E 
care au loc lunar, pregătite și 
desfășurate de comitetul oră
șenesc U.T.C., ajută la cla
rificarea a numeroase pro
bleme privind organizarea 
unor activități variate cu un 
bogat conținut educativ. Dar 
majoritatea informărilor cu 
privire la munca concretă cu 
tinerii, care se țin cu acest 
prilej, sînt prezentate de se-

ne-a fost folositoare. In pla
nurile noastre de muncă, am 
prevăzut, cu acest prilej, și 
unii și alții, unele acțiuni co
mune — în cea mai mare 
parte întreceri sportive la vo
lei, tenis de masă, șah precum 
și cîteva excursii. De atunci 
tineri de la noi merg frecvent 
la clubul, mult mai spațios 
decît al nostru, de la Trustul 
de panificație, unde vizionea
ză emisiuni la televizor. Soco
tim că acest lucru e prea pu
țin. Am putea pregăti în co
laborare, folosind acest club, 
bogate programe cultural-dis- 
tractive...

VICTOR FILIMON, loc
țiitorul secretarului comitetu-

tive, împreung cu comitetele 
U.T.C. din întreprinderile ve
cine, care au cluburi spați 
oase.

în legătură cu aceasta, avem 
nevoie de un ajutor efectiv 
din partea comitetului oră
șenesc U.T.C.

MIHUȚĂ ALEXANDROAIE, 
locțiitorul secretarului comite
tului U.T.C. — I.R.I.C. — Ba
cău :

— Părerea mea este că do- 
colaborarea 

de bază 
întreprinderi ve- 

da cele mai bune 
organizarea tim- 

al tinerilor.

meniul în care i 
între organizațiile 
U.T.C. din ’ ' 
cine poate 
roade este 
pului liber

De curînd a avut loc o astfel

★
Puncte de vedere asemănă

toare au exprimat și Nicolae 
Mutică, secretarul comitetului 
U.T.C. de la Uzina Metalur
gică, Vasile Cătăuț, secretarul 
comitetului U.T.C. de la Fa
brica de șuruburi și alții. Ei 
au făcut propuneri prețioase 
din care, spicuim: organiza
rea de excursii comune la 
locuri istorice din regiune și 
din țară, vizite la muzeul lo
cal, la expozițiile de artă atît 
de frecvente în ultima vreme 
în orașul Bacău, stabilirea 
unor obiective ale muncii pa
triotice pe grupuri de organi
zații, cu angajamente comu
ne etc.

Ne-am întrebat, firește, cum 
se explică faptul că aceste 
propuneri și altele n-au ajuns 
să fie cunoscute, mai demult, 
de comitetul orășenesc U.T.C. 
Explicația e simplă : în ulti
mele luni „Ziua secretarului“ 
n-a cuprins nici o informare, 
ori cît de succintă, nici o expu
nere metodică, oricît de gene
rală, despre utilitatea colabo
rării între organizațiile de ba
ză U.T.C. din același cartier și 
despre căile înfăptuirii ei. Așa 
cum reiese și din cele relatate 
mai sus, în orașul Bacău exis
tă deja o experiență în aceas
tă direcție. Ea trebuie să fie 
cunoscută fără întîrziere de că
tre întregul activ U.T.C. înce
putul poate fi făcut o dată cu 
prima „Zi a secretarului“ cu 
care prilej propunerilor făcute 
de interlocutorii noștri în cu
prinsul acestv: articol, li se vor 
adăuga, fără îndoială, altele.

C. NANCU

poartă ?Nicoleta Mardare — din sec
ția proiectare a întreprinde
rii de accesorii mecanice 
pentru industria textilă Bucu
rești — acordă o mare aten
ție calității desenelor pe 

care le execută
Foto: AGERPRES

oricare

sălilo/

entru
dintre frecven
tatorii
de concert, săp- 
tămina muzica
lă a înscris un 
fapt plin de 

semnificații: 
succesul cu to- 

pe care l-au avut 
rînd, manifestările 
exclusivitate unor 

ale veacului 
seara de muzică con-

tul deosebit 
două zile la 
închinate in 
creații muzicale 
nostru: 
temporană a Filarmonicii diri
jată de Vasile Păntea (în care, 
s-au interpretat cantata „Nun
ta", a Iul Stravinski și cantata 
scenică a lui Karl Orff ,,Catul- 
li Carmina“, și concertul Or
chestrei de studio a Radiotele- 
viziunii dirijat de Carol Litvin 
dominat de două prime audiții 
bucureștene : tragedia lirică a 
lui Francis Poulenc „Vocea u- 
mană“ (text — Jean Cocleau) 
și fantezia lirică a lui Maurice 
Ravel după un poem de Co- 
lette „Copilul și vrăjile".

Minute In șir, sute de tineri 
au aplaudat la scenă deschisă, 
nu cu gratitudinea manifestată 
de obicei față de temerarii tăl
măcitori ai unor noi partituri, 
ci cu pasiunea născută doar 
din adinca înțelegere a unor 
lucrări care reflectă ritmul,

plin seva folclorului rus. Ins
pirată din tradiționalele cere- 
monialuri ale unei nunți rusești, 
cantata stă sub semnul unor 
obsesive, dar fermecătoare rit
muri.

O remarcabilă sinceritate de
gajă și cea de a doua lucrare 
integrată programului inițiat 
de Filarmonică — „Cablili Car
mina“ a doua mare cantată a 
Iul Karl Orff, (din trilogia „Tri
onfi“, deschisă de celebra 
„Carmina burana") în care por-

CONTEMPORANE

„Ștefan — Vodă cel Bun, 
vrînd să margă la biserică în
tru o duminică dimineața, la 
liturghie, în tîrgu în Vasluiu, 
și ieșind în polimari la curțile 
domnești ce era făcute de dîn- 
sul, au audzit un glas mare de 
om strigînd să aducă boii la 
plug“.

Așa își începe, în stilul său 
plastic și pitoresc, cronicarul 
Ion Neculce, legenda (a șaptea) 
din faimoasa „O samă de cu
vinte“ (Neculce fiind primul 
povestitor — cult — de legen
de în literatura noastră).

Mai departe, Neculce arată 
cum Ștefan-Vodă, intrigat că 
un om trudea în zi de odih
nă, â trimis să-l caute. L-au 
aflat, cale de patru cea
suri în sus, pe apa Vas- 
luiului, arînd pe o mo
vilă Adus în fața voie
vodului, țăranul a măr
turisit că este nevoit să 
are duminica, fiind săr
man, iar fratele său, mai 
înstărit, neînvoindu-se 
să-i împrumute plugul 
în altă zi decît în cea 
de odihnă.

„Deci Ștefan-Vodă, își 
încheie Neculce lapidar 
narațiunea, au luat plu
gul fratelui celui bogat 
și l-au dat fratelui ce
lui săracu, să fie a lui“.

Legenda are, după 
cum se vede, în versiu
nea talentatului croni
car, un ascuțit caracter 
social (subliniindu-se, în • 
același timp, în cuprin
sul ei, potrivit celor mai au
tentice tradiții, spiritul de 
dreptate atribuit domnitorului 
în toate narațiunile populare).

Este foarte probabil că le
genda a „avut la bază un cîn- 
tec popular al celor asupriți“, 
așa cum se presupune #). în 
timpul și după moartea voie
vodului s-au creat, de altfel, 
numeroase cîntece. O mărturie 
în acest sens ne-o aduce un 
călător polonez prin țările noa
stre, pe nume M Strykowski. 
El afirmă că a auzit în anul 
1574 (deci la șapte zeci de ani 
de la moartea domnitorului) 
„cu propriile urechi“ cum 
moldovenii și muntenii cîntă 
despre el negreșit, în toate 
banchetele lor (sublinierea 
noastră), acompaniindu-se cu 
muzica alăutei: „Ștefan, Ște
fan-Vodă ! Ștefan, Ștefan-Vo-

de Alexandru Mitru

dă !“ (Și, neîndoios, că nu nu
mai faptele de arme erau cîn- 
tate, ci și acelea în care se vă
dea omenia, înțelepciunea și 
spiritul justițiar al marelui 
voievod).

Legenda despre omul care 
ara în zi de odihnă și căruia 
Ștefan i-a făcut dreptate a su
ferit însă, probabil, anumite 
transformări în secolele ce 
s-au scurs, așa cum se întâmplă 
de multe ori cu creațiile popu
lare, care se acordă cu aspira
țiile maselor de ascultători din 
mediul și epoca în care se po-

MOVILA
LUI

BURCEL
vestesc. In epoca însuflețită de 
idealurile „patruzecioptiștilor“, 
legendei i se conferă, pe lîngă 
pronunțatul caracter social, și 
unul eroic, național.

Intr-o poezie din colecția 
Vasile Alecsandri, țăranul 
Purcel sau Burcel îi arată vo
ievodului — „Domnul Ștefan 
cel vestit, / Domnul cel ne
biruit ! /, care / Iată, mări se 
ivea, / Ca alt soare strălucea“ 
— că sărăcia lui se datorește 
împrejurărilor dramatice prin 
care trecea țara, supusă neîn
cetat năvălirilor dușmane.

— Doamne, pun mina la 
piept / Și mă jur să spun cu 
drept. / Pîn’ a nu-ajunge plu
gar / Aveam falnic armăsar, / 
Și o ghioagă nestrujită, / Cu 
piroane țintuită, / Care cînd 
o învîrteam / Proșcă prin duș
mani făceam, / Cîte opt. pe loc 
turteam l / Alelei I pe cînd

eram / Om întreg de mă lup
tam, / Mulți păgîni am mai 
stricat, / Multe capete-am for
mat... / Iar în foc la Războ- 
ieni, I Mi-a căzut ghioaga din 
mină I De o sabie păgînă; / 
Dar n-a căzut numai ea, / A 
căzut și mina mea / Cu pă- 
gînu-alăturea!... / De-atunci 
n-am ce să mă fac, / C-am a- 
juns un biet sărac, / Nici n-am 
casă, nici n-am plug, / Nici 
juncani ca să-i înjug! j Toată 
vara m-am rugat / De bogății 
cei din sat / Să-mi dea plugul 
ca să ar... / Mi-a fost ruga în 
zadar. / Atunci, Doamne, 
mă-ntorsei, / La tătari că mă 
dusei, / Un plug mare că prin
sei, / Și c-un bou îl înjugai /

Și de lucru m-apucai. /
H Că săracul n-are soare, / 

Nici zile de sărbătoare, / 
Ci tot zile lucrătoare!

La auzul acestui răs
puns sincer și curajos, 
în care nu mai este vor
ba de fratele cel bogat, 
ci de cei bogați în gene
re, Ștefan-Vodă, impre
sionat, îi grăiește :

—• Măi Burcele, fătul 
meu! / Iată ce hotărăsc 
eu! I Ia-ți un plug cu 
șase boi / Și mergi bo
gat de la noi. / Ia-ți 
movila răzășie / Ca s-o 
ai de plugărie, / Dar în 
vîrfu-i să te-așezi / Ca 
stejar să priveghezi, / 
Și tătarii de-i vedea / 
C-au intrat în țara 
mea, / Tu să strigi cît 
ce-i putea : / Săi, Ștefa

ne, la hotare / C-a intrat sa- 
bie-n țară !... j Atunci eu te-oi 
auzi, / Ca un zmeu m-oi re
pezi, / Și nici urmă-a rămî- 
nea / De tătari în țara mea!

Căpătând rezonanțe noi, le
genda, astfel evoluată, ne a- 
mintește — în forma ei densă 
și patetică, de acei „Oameni ai 
măriei sale“ despre care ne 
povestește Mihail Sadoveanu, 
de ceea ce constituie o depli
nă realitate istorică, străduin
țele lui Ștefan cel Mare de a 
menține și consolida puterea 
țărănimii libere, sprijinul său 
principal în lupta de apărare 
a țării, atât împotriva dușma
nului din afară, cît și a celui 
dinăuntru.

*) „Istoria României", Editu
ra Academiei R.S.R., voi. II, 
pag. 663.
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dinamismul, tensiunea epocii 
noastre, în care este oarecum 
prezent pulsul spiritual al o- 
mulul contemporan.

Programele celor două con
certe au fost departe de a cu
prinde experimente arhiinova- 
toare, opusuri care au asimilat 
cele mai noi cuceriri ale gîndi- 
rii, ale limbajului muzical, sau 
chiar lucrări pe deplin repre
zentative pentru una sau alta 
dintre școlile muzicale ale zi
lelor noastre. Concertele Filar
monicii și Radioteleviziunii au 
reușit insă să cuprindă patru 
piese pătrunse de patosul că
utărilor novatoare, dar accesi
bile de la o primă audiție iu
bitorului de muzică fără preju
decăți, dornic mereu de noi 
orizonturi sonore.

„Nunta“ Iul Stravinski este 
o lucrare dintr-o primă perioa
dă de creație (anii în care a 
mai scris „Sărbătoarea primă
verii“, „Vulpea", „Povestea 
soldatului“) în care răzbate din

nind de la textele unor elegii 
aparținind poetului latin Catul- 
lus, compozitorul vehiculează 
cu un limbaj direct, despovărat 
de orice artificii și căutări 
forțate, o muzică de mare su
gestivitate, plină de robustețe.

Prin primele audiții din Pou
lenc și Ravel, Radioteleviziunea 
ne-a făcut cunoscute două sem
nificative lucrări dramatice cu 
atît mai mult așteptate In săli
le de concert, cu cît Opera 
bucureșteană este cu totul de
parte de a ne oferi un ritm de 
„premiere“ la nivelul dezvol
tării creației lirice. Un merit 
deosebit revine In această di
recție grupului de soliști, și în 
primul rînd sopranei Teodora 
Lucaciu susținătoare a dificilei, 
dar adînc 
furi vocale

Succesul 
manifestări 
netăgăduit

dinei pe care le pot avea unele 
partituri contemporane în rin- 
durile auditorilor noștri — 
trebuie să reprezinte fără în
doială un îndemn pentru orga
nizatorii vieții noastre muzica
le, pentru cumularea eforturilor 
spre programarea cu prioritate 
(și cu periodicitatea cerută de 
orice manifestări educative) a 
Întregii suite de lucrări menite 
a ne familiariza cu „lumile 
sonore“ zămislite de compozi
torii zilelor noastre.

Cine — și 
ori — n-a 
capul să privească 
fetele sau băieții 
îmbrăcați cu gust, 
cu acea eleganță, 
care tinereții i se 
potrivește atît de 
bine și care îmbie 
la admirație, la 
zîmbet... Dar, de ce 
n-am recunoaște, de 
multe ori s-a întîm- 
plat ca zîmbetul 
nostru să fie și iro
nic. Am avut, cred, 
cu toții prilejul să 
vedem pînă nu de 
mult un soi de ti
nere văduve, sau 
cam așa ceva, cer
nite din cap pînă în 
picioare, dar, ciudat 
lucru, avînd fețele 
pline de surîs. Dacă 
le întrebai, din cu
riozitate, după cine 
poartă doliu, răs
punsul era invaria
bil același.

— Acum așa se 
poartă !..,

...Cu cîtva timp 
în urmă eram în ga
ră la Săcuieni, o co
mună din regiunea 
Crișana. Așteptam 
legătura spre Mar- 
ghita. 
nopții, 
tresar

— Aveți 
un foc ?

In fața 
legăna ușor un tî- 
năr. Purta o scurtă 
a cărei culoare os
cila între auriu și 
culoarea muștaru- 
lui. Pantalonii, lipiți 
de trup, liliachii, se 
lărgeau spre locul 
unde ar fi trebuit să 
fie manșeta. Mai 
purta cizmulițe bej 
cu garnitură de bla
nă și tocul semi- 
înalt, patrat. Frizu-

de cîte 
întors

Era miezul 
Deodată

cumva

mea se

IOSIF SAVA

emoționantei parti- 
a lut Poulenc.
deosebit al acestor 

— demonstrație de 
a rezonanțelor a-

P. S. O mențiune deosebită 
pentru programele de sală ce 
ne oferă de astă dată, în spații 
concentrate, într-un limba/ a- 
decvat, suma de date necesare 
înțelegerii coordonatelor lu
crărilor audiate — factor im
portant lrt răspîndirea oricăror 
noi valori artistice.

ra individului era, 
firește copie după 
cornițele Beatles. 
I-am oferit foc și 
astfel am intrat în 
vorbă:

— Ai avut un 
spectacol ?

— Eu 1 se miră el. 
De ce crezi ?

I-am arătat cu o 
scurtă mișcare ves
timentația. A zîm- 
bit îngăduitor și 
totodată încvntat:

— I-am tăiat pe 
toți ! .............

Urmărindu-i cău-

tătura m-am lămu
rit. „Toți“ era un 
grup — și-fete și 
băieți — costumați 
la fel cțe... carnava
lesc.

— Colegi ? l-am 
întrebat.

— Da... Naturale, 
medicină... Două 
eleve...

N-am mai aflat 
ce anume studiază 
acest retuș modern 
după bunul și în
depărtatul „Motan 
încălțat“, pentru că 
mi-a sosit trenul. 
Dar, cum e lumea 
destul de mică, mi-a 
fost dat să-l revăd 
zilele trecute într-o 
elegantă cofetărie 
din Cluj.

— Hei, unde ți-e 
costumația ?

Mia privit intri
gat. Apoi, amintin- 
du-și mi-a spus tot 
surîzînd:

— Păi... acum sîn-

tem cursuri,
chiar peste o oră 
intrăm la semina
rul de literatură en
gleză... Atunci e- 
ram într-o „ieșire“... 
Cabană, tranzistori, 
et cetera.

„Bine, 
i-am zis 
Păcat că 
cu voi și ursu’!“.

Insă dincolo de 
această papagalescă 
psihologie se profi
lează un mare semn 
al mirării I

Dorința de 
pata, proprie 
bicei celor 
de vreun har anu
me, e, uneori, molip
sitoare. Pentru cei
lalți care doresc să 
se îmbrace frumos, 
original, elegant nu 
putem decît să le 
recomandăm să par
ticipe de două-trei 
ori la cîte o plaradă 
o modei, să priveas
că cu puțină insis
tență strălucitoarele 
vitrine ale magazi
nelor, ale caselor de 
modă.

Și revenind la a- 
cei „motani încăl- 
țați", la acele „vă
duve" cu fața ples
nind de veselie: nu 
ne-ar putea epata, 
mai de grabă cu 
niște excelente re
zultate în muncă ? 
Cu niște inovații ? 
Cu...

Cu ce doresc ei, la 
urma urmelor, nu
mai cu numere de 
circ, nu. Pentru a- 
semenea spectacole 
există profesioniști 
care, sub cupolă, 
obțin rezultate mult 
mai de calitate.

dom-le, 
în gînd. 

n-ați luat

a e- 
de o- 
lipsiți

A. PAVEL

imftunâtâfiri aduse
îmbunătățiri substanțiale au 

fost aduse tractorului U 650 
ca urmare a propunerilor me
canizatorilor din unitățile 
agricole. Experiențele cu noul 
tip de osie, principala adap
tare adusă tractorului au de
monstrat avantajele scontate : 
productivitate mare pe tere
nurile accidentate, chiar și în 
condiții dificile, precum și po
sibilitatea adaptării în fața

tractorului U 650
tractorului a unor utilaje gre
le. Instalația electrică a trac
torului corespunde acum ac
tualelor reguli de circulație pc 
drumurile publice. în prezent, 
se studiază adaptarea unei in
stalații pneumatice de frînare 
a remorcilor tractate, ceea ce 
va permite să se lucreze cu 
două remorci, în loc de una, 
fiecare avînd șase tone.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I) 

pelntru însușirea cîtorva limbi 
străine, căci va trebui să con
sulte literatură de specialitate 
pentru informare, va fi pus în 
situația să aibă corespondență 
cu oameni de știință străini, 
va trebui poate să ducă discu
ții cu ei în congrese de spe
cialitate. Dar el nu va putea 
fi niciodată un bun specialist 
dacă nu va cunoaște domeni
ile științifice adiacente, dacă 
nu va avea o temeinică cul
tură, dacă nu va cunoaște 
viața.

Toate acestea trebuie rea
lizate în anii de școală. Pen
tru că, mai târziu, odată însu
șită „meseria“ de om de știin
ță, ea îți impune un anumit 
regim de viață, comportă anu
mite restricții în celelalte 
sfere de preocupări. Profesor 
fiifrid, am primit vizita la 
Universitate a unuia din cei 
mai mari matematicieni fran
cezi. El ne-a spus, într-o dis
cuție particulară, că a fost în 
viața sa de două ori la cine
matograf. Desigur, nu se cer 
asemenea sacrificii, asemenea 
renunțări la alte preocupări ce 
nu sînt legate de specialitate 
dar, așa cum spuneam mai 
sus, nu-ți poți realiza scopul 
propus fără a-ți limita pre
ocupările neesențiale. Voi a- 
dăuga însă că activitatea știin
țifică aduce ea însăși satis-

ȘCOALA — PERIOADA
MAXIMEI RECEPTIVITĂȚI

facții de o calitate foarte 
înaltă, îneît compensează cu 
prisosință eventualele restric
ții pe care socotim că ni le 
impunem.

Cînd, în 1919, am terminat 
liceul din Vaslui și m-am ho- 
tărît să mă înscriu la secția 
matematică de la Facultatea 
de științe din Iași, am fost 
condus de faptul că în tot 
timpul anilor de școală, do- 
bîndisem rezultate bune la 
matematică. Dar avusesem 
rezultate bune și la celelalte 
obiecte. Dacă am ales mate
matica, a fost pentru că soco
team că în acest domeniu cri
teriile de valoare sînt mai 
precise decît în altele. Deseori 
în timpul liceului elevi mai 
puțin sîrguincioși decît mine, 
treceau înaintea mea, pentru 
că părinții lor aveau o situație 
mai bună decît ai mei, țărani 
săraci dintr-un sat din centrul 
Moldovei. Socoteam eu că în 
matematică, dacă știu, nimemi 
nu va Interpreta altfel cuno
ștințele mele. De aceea, am

muncit foarte mult încă din 
liceu și, mai tîrziu, la facul
tate pentru pregătirea mea. 
Munca pe care am depus-o 
încă din primul an de facul
tate a fost repede observată 
de profesorii mei și fiind stu
dent î'n anul al treilea am fost 
numit asistent, ceea ce pentru 
mine avea o mare importanță, 
pe de o parte pentru că mă 
apropia mai mult de activita
tea eminenților mei dascăli, 
iar pe de altă parte, pentru că 
puteam să renunț la medita
țiile pe care le dădeam pentru 
a mă întreține.

Dar să răspundem la între
barea cînd se poate socoti că 
un tînăr a făcut primii pași 
în știință. Răspunsul: atunci 
cînd își aduce o contribuție 
personală la elucidarea unei 
probleme aflate în studiu. De
sigur, elevii ar putea părea 
nedumeriți: ce fel de pro
bleme pot rezolva ei acum, 
cînd se află încă pe băncile 
școlii ? Fără îndoială, ei nu 
fac încă primii pași în știință,

dar pot pregăti acum terenul 
pentru o asemenea viitoare 
activitate. Concursurile șco
lare, cercurile pe materii sînt 
primele forme de activitate 
care-i îndeamnă pe elevi să 
depășească litera manualului, 
să dea curs curiozității firești 
la vîrsta aceasta, fanteziei, să 
nu-și precupețească forțele. 
Profesorul poate aprecia dacă 
lucrarea se ridică deasupra 
nivelului obișnuit sau nu. Și 
tot el trebuie să vadă mai 
departe decît lucrarea pre
zentată, să vadă dacă tânărul 
care o prezintă, are acele ca
lități ce se cer oamenilor de 
știință; de perseverență în 
urmărirea unui scop, de pasi
une în cercetare, de pricepe
re în interpretarea rezulta
telor.

Nu este suficient însă să 
faci primii pași în știință. 
Este nevoie să perseverezi, să 
rămîi, să te afirmi în dome
niul tău de specialitate. Din 
nefericire, experiența mea de 
mai mult de 40 de ani în for

marea de noi cadre de mate
maticieni îmi arată că simt 
unii tineri oare încep cu de
osebit succes se afirmă ca 
buni cercetători într-un anu
mit domeniu, ca apoi să dis
pară din cîmpul de cercetare 
științifică limitîndu-se la a fi 
buni profesori sau buni teh
nicieni. Lumea științifică cere 
nu numai perseverență ci și 
răbdarea de a munci, uneori 
ani de zile pentru a ajunge Ia 
rezultate pozitive în cercetă
rile întreprinse.

Avem în fața noastră pilda 
marilor înaintași în matema
tică ca Gheorghe Țițeica în 
București sau Alexandru 
Muller la Iași, care au avut 
în tot timpul vieții o preocu
pare constantă pentru cerce
tarea științifică, recunoscută 
în țară șl străinătate și au 
constituit astfel exemple stră
lucite pentru noile cadre de 
matematicieni și oameni de 
știință din alte domenii. Aceș
ti înaintași au fost adevărații 
fondatori nu numai ai școlii 
matematice moderne, dar și al 
spiritului științific din țara 
noastră. Socotim că asemenea 
exemple, asociate altora din 
alte domenii, vor îndemîna pe 
toți cei ce au reușit să se afir
me pe ogorul științei, să nu-1 
părăsească, făcînd ca roadele 
lui să fie utile și la înălțimea 
înnoirilor ce au loc în țara 
noastră.
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Lom do tenis la antrenament

EUROPENELOR

în Capitală au continuat joi 
lucrările sesiunii generale a 
Academiei Republicii Socia
liste România.

In cadrul dezbaterilor în le
gătură cu darea de seamă 
asupra activității Academiei 
pe anul 1965 și proiectul pla
nului de activitate pe anul 
1966 au luat cuvîhtul nume
roși membri -titulari și mem
bri corespondenți ai Academiei 
ți alți oameni de știință.

★

Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă a organizat 
joi o consfătuire cu cadre de 
răspundere din instituțiile 
teatrale din țară — directorii 
de teatre, regizori, dramaturgi, ' 
compozitori, interpreti, secre
tari literari ți muzicali, critici, 
precum și secretarii comitete
lor regionale de cultură și 
artă. Tema consfătuirii a 
eonstituit-o pregătirea reper-

loriului pentru stagiunea vii- B 
: toare. ■
i Participanții la consfătuire 
(au făcut propuneri menite să 
; ducă la asigurarea unui re
pertoriu de înaltă ținută ideo
logică și artistică pentru sta
giunea următoare.

★
Cu prilejul Zilei cosmonau- 

1 ticii sovietice, la Casa Priete
niei Româno-Sovietice din Ca
pitală a avut loc joi după-a- 
miază un simpozion pe tema 
„Pătrunderea omului în Cos
mos“. Cu acest prilej, au vor
bit despre victoriile repurtate 
de oamenii de știință sovietici 
în domeniul cuceririi Cosmo
sului, prof. univ. dr. Constan
tin Drîmbă, membru cores
pondent al Academiei, direc
torul Observatorului astrono
mic București, și prof. 
dr. Emil Repciuc.

•---------

univ.

cinematografe

Comunist. înainte

oaspeți 
„Scîn-

eroicului tineret

Dialog 
dragi în redacția 
teii tineretului“ : dele
gația Uniunii Tineretu
lui Muncitor din Repu
blica Democrată Viet
nam, care a participat la 
cel de-al VUI-lea Con
gres al Uniunii Tinere
tului 
de a părăsi Bucureștiul, 
solii 
al R. D. Vietnam ne-au 
oferit prilejul unei con
vorbiri interesante.

fost Înconjurați de dragostea 
caldă a tineretului și poporului 
român, am simțit ferma sa so
lidaritate cu cauza noastră — 
remarca Truong Dinh Bang. Noi 
apreciem foarte mult poziția pe 
care România, poporul și tine
retul român o au în ceea ce 
privește Vidtnamul. Sprijinul 
vostru ne încurajează foarte 
mult în lupta grea pe care o 
ducem împotriva agresorilor a- 
mericani.

Cîteva impresii despre Bucu
rești :

— Străbătînd orașul remarci 
vasta muncă de construcție 
desfășurată — spunea interlocu" 
torul nostru. Construcțiile sînt 
realizate lntr-un stil modern, 
frumos, dovadă a preocupării 
constante față de condițiile de 
viață ale celor ce muncesc. De 
altfel, pretutindeni în România 
iți dai seama că poporul român
ește deosebit de harnic, talen
tat, cu o mare dragoste de 
muncă, hotărît să pășească îna- 
inte pe drumul socialismului,

Truong Dinh Bang ne-a vor
bit, în continuare, despre situa
ția din Vietnam-

cine-

• In sferturile de fina
lă ale turneului interna
țional de tenis de la 
Monte Carlo, campionul 
României, Ion Țiriac, l-a 
eliminat cu 6—3, 0—6,
6—2 pe I. Gulyas (Unga
ria), învingătorul recen
tului turneu de la Nisa. 
Țiriac s-a calificat în se
mifinalele turneului.

• Stadionul „23 Au
gust“ din Capitală găz
duiește duminică un a- 
tracțiv cuplaj fotbalistic, 
în deschidere, de la ora 
15.00, reprezentativa de 
juniori a țării noastre 
întîlnește în. meciul re
tur pentru calificarea la 
turneul U.E.F.A. selecțio
nata similară a U.R.S.S. 
De la ora 16,30 se va dis
puta derbiul etapei a 5-a 
a returului campionatului 
categoriei A Ia fotbal în
tre formațiile bucureșl.’- 
ne Rapid și Dinamo.

Etapa programează; par
tide interesante șj în 
tară; Lidera clasamentu
lui, Petrolul Ploiești, evo
luează la Oradea în com
pania echipei locale Cri- 
șul, iar Ia Iași, echipa 
C.S.M.S. întîlnește pe 
Steaua București. Iată și 
celelalte partide ale eta
pei : Steagul Roșu Brașov 
— Siderurgistul Galați, 
Politehnica Timișoara — 
U.T. Arad, Universitatea 
Cluj — Diriaipo Pitești, 
Farul Constanta- “- Știin
ța Craiova.

Cu ocazia întocmirii planului de 
pregătire a lotului nostru în vede
rea campionatelor europene de 
tenis de masă de la Londra care 
vor începe peste cîteva zile, co
lectivul de antrenori a înțeles că 
fără o adaptare a jocului nostru la 
noile cerințe nu putem să ținem 
pasul cu progresul pe care adver
sarii noștri îl marchează de la 
un concurs la altul, ceea ce le-a 
permis ca, la ultimele campionate 
europene 
șească.

Analiza 
noștri în 
văluit două deficiențe principale : 
1. lipsa de randament a comparti
mentului ofensiv în jocul fetelor 
și 2. lipsa de decizie și finalitate 
în jocul de contraatac al băieților. 
Remedierea acestor deficiențe a 
fost înscrisă ca obiectiv tehnic 
principal în planul nostru de pre
gătire, în care, profilul individual 
de amănunt, al fiecărui sportiv, a • 
țoșț conturat în funcție de telțnica. ;l 
țleținută și de facultalea personală 
ele asimilare.

La- fiecare jucător și mai ales, la 
fiecare jucătoare, desăvîrșirea con- . 
ținutului profilului fixat, pretindea 
însă o acțiune mai îndrăzneață, 
de rectificări în caracteristicile 
loviturilor, ceea ce, cu ocazia 
unei ședințe, a și fost obiectat de 
către unii tehnicieni cu principii 
mai conservatoare care, în spriji
nul tezei lor, invocau rezultatele 
clin perioadele anterioare progresu
lui tehnic înregistrat de adversarii . 
noștri și îndoiala că modificările 
propuse s-ar putea realiza pînă 'lâ 
data campionatelor europene, -cu-

,,'j (icBctft fiind că în sport, MSanSiv’'1' 
narea deprinderilor formate șt au;“’1 
tomatizarea altora noi, reclamă uc 
proces mai îndelungat, decît timpul 
nostru de pregătire de cîteva luni.

și mondiale, să ne depă-

comportării sportivilor 
aceste competiții a dez-

Răspunsul la aceste obiecții sîntem 
In măsură să-l dăm acum :

1. Cu ajutorul unor mijloace de 
accelerare a modificării deprinde
rilor și mai ales, a unei tactici 
judicioase care indica utilizarea 
noilor deprinderi doar pînă la li
mita la care ele erau deja însu
șite într-un procentaj superior, scă
derea de randament, specifică 
tranziției, a putut fi evitată chiar 
de la primele concursuri interna
ționale la care am participat.

2. Aportul ofensivei în jocul 
bazat pe apărare, Ia fete, și al ele
mentului decisiv în jocul de atac 
și contraatac al băieților, s-au do
vedit condiții de bază în obține-

TENIS
DE MASĂ

ClS’lSiC
reș.. rezultrțțeloș .supenoaie la toa
te concursurile internaționale la 
care s-a participat . în perioada 
noastră de pregătire.

Arătăm că. în disciplina noas
tră, progresul este atît de rapid, 
incit „topspinul”, lovitura surpri
ză a japonezilor la Campionatele 
mondiale din 1961, împrumutată 
de toți europenii și însușită la 
un înalt grad de măiestrie de că
tre talentatul nostru jucător Giur- 
giucă, și-a pierdut în ultimul an 
80 la sută din randamentul inițial, 
datorită deprinderii adversarilor 
de a-1. anihila Sau de a-i împiedică 
exemiiiă'A-' uaL j; •

Mici: !:'* fr.te, unde această lovi- 
tură-își păstrează .încă eficienta în- 
t.r-o măsură mai mare, nu am pu- 
tut-o încadra ca lovitură d» bază

CLUBUL SPORTIV
(Urmare din pag. I)

Săptămîna trecută a avut 
loc constituirea clubului I.C.F. 
Evenimentul a fost așteptat cu 
legitimă nerăbdare și a stîrnit 
un mare interes în rîndurile 
studenților și al cadrelor di
dactice. Pentru „icefiști“ — și 
nu numai pentru ei, ci și pen
tru iubitorii de sport din afâra 
institutului — această constitu
ire are multiple semnificații. 
Este vprbd de reluarea și dez
voltarea pe, baze noi a unor 
tradiții glorioase pentru spor
tul. românesc, tradiții începu
te, cu 17 ani în urmă cînd a 
fost organizat sportul de per
formanță pentru prima oară 
în'Institutul de cultură fizică. 
Este vorba de contribuția 
sportivilor și cadrelor didac
tice,din I.C.F. la creșterea con
tinuă a prestigiului și gloriei 
sportului românesc pe plan 
național și internațional.

Această contribuție realizată 
într-o pasionantă, luptă spor
tivă cu puternice cluburi cum 
sînt Dinamo și Steaua s-a 
concretizat în cîștigarea a nu
meroase titluri de campioni și 
de locuri fruntașe în campio
natele, naționale la : atletism, 
baschet, volei, handbal, cano-

taj ; s-a concretizat, de aseme
nea, în numărul de 13 
maeștri emeriți ai sportu
lui, de 82 de maeștri ai spor
tului și de 5 antrenori e- 
meriți, ca și în formarea a zeci 
și zeci de sportivi fruntași ca
re constituie baza de selecție 
a loturilor reprezentative. 
Sportivii „icefiști“, de-a lungul 
anilor, au adus patriei noastre 
numeroase titluri de campioni 
mondiali, olimpici și europeni. 
E destul să amintesc pe Elena 
Jianu, Doina Ivănescu, Elena 
Leuștean, Hnat, Olimpiu No- 
dea. Radu Nicolae, Ștefan Ro
man, Mihai Nedef și mulți, 
foarte mulți alții. De aseme
nea, nu trebuie uitat că în 
I.C.F. au luat ființă „școlile“ 
românești de gimnastică femi
nină, de handbal, volei și 
jocuri sportive în general. 
Tocmai de aceea are o 
deosebită semnificație înfiin
țarea clubului nostru. Tra
dițiile „icefiste" (nu în- 
tîmplător ne-am păstrat de
numirea de „I.C.F.“, iar cu
lorile alese pentru clubul nos
tru sînt albastru-galben), vor 
anima permanent lupta spor
tivă a reprezentanților noș
tri, vor stimula dorința lor de 
victorie. Ei sînt pregătiți de

antrenori competenți: Tatu Ti- 
tus, Andrei Naghi, Mihai Ne- 
def, Ion Bota, Sergiu Zelins- 
chi, Teodora Predescu, Ion 
Ghermănescu. Deci... optimism 
și din acest punct de vedere.

Ca vechi „icefist", cu un 
stagiu de peste trei decenii, în 
activitatea sportivă, fără a o- 
mlte greutățile inerente orică
rui început, am mare încrede
re în talentul și dăruirea în 
pregătire și în lupta sportivă 
a studenților. Aceeași încrede- 
dere o am și în 
cadrelor 
funcționa 
oare sînt 
acționeze 
rii procesului de instruire și 
implicit în obținerea perfor
manțelor.

Față de forțele de care dis
punem la acest început de 
drum apreciez că din cele 17 
secții ale clubului, atletismul, 
gimnastica feminină, basche
tul masculin, canotajul mascu
lin, voleiul feminin și handba
lul. masculin vor confirma 
printre primele dar „icefiștii" 
au fost totdeauna furnizori de 
„surprize“... îneît privesc cu 
încredere ți celelalte secții, 
mai tinere.

decît în jocul Eleonorei Mihalca, 
deoarece execuția ei, cu maximum 
de randament, pretinde acoperirea 
paletei cu un strat de soft mai- 
gros, ceea ce, in pregătirea tre
cută, a dus Ia o dereglare a apă
rării Măriei Alexandru, căreia din 
această cauză, am fost nevoiți să-i 
schimbăm materialul acoperitor al 
paletei, Pentru Maria Alexandru- 
ca și pentru Ella Constantinescu, 
topspinul a fost păstrat doar ca o 
lovitură pregătitoare de . atac, în 
special împotriva adversarelor de
fensive.

Despre munca in sala de antre
nament, se poate spune că ea a 
fost solicitantă atît pentru antre
nori care, în această pregătire, 
s-au străduit și au reușit să asigu
re pas cu pas, asistența, cit și 
pentru jucători, cărora exigenta și 
perseverența antrenorilor în a ob
serva și rectifica orice deviere de 
la execuția cea. mai corectă, le 
pretindea un'-efoit de concentrare 
mărit. .^.Imbjiijătățirea treptată a 
jocului a*¥Bs( apfeî:iâ1fâ și cu mij
loace- obiective eum -ar li ponta- 
rea execuțiilor corecte și greșite 

■ din cadrul d.ilerlteior teme tehnice 
sau filmarea' lovftuhlor de bază a 
jucătorilor la diferite intervale.

Eficiența pregătirii de pînă acum 
a fost verificată în cadrul a cinci 
concursuri internaționale, care 
ne-au oferit nu nuinăi satisfacția 
unor victorii de prestigiu ci și a 
unui .joc de bună, calitate Ia toți 
sportivii noștri, lucru remarcat și de 
tehnicienii și de presa străină. A-- 
ceste. constatări ne îndreptățesc.) 
să privim cu .încredere și compor
tarea. noastră la campionatele eu- 
ro.|iei.ie ;,4e:; îșt-|.bndrâfj?chiar dacă,. 
acest examen ese inpiȚgreii. într-o 
tară în, care, gazdele se numără si 
ele printre favorite la probele fe
minine. Pe baza consultării liste
lor de patticipanți, apreciem că, 
în afara probei da dublu băieți, - 
reprezentanții noștri, păstrează 
șanse să ocupe jacuri fruntașe, în 
toate celelalte probe. în orice caz 
consider că uh rol Fotaritor în 
valorificarea acestor șanse îl are 
orientarea tactică în concurs. ca și 
o temeinică' încălzit» și-anttenarea 
prealabilă a, principalelor mijloace 
tehnice din. planul tactic âl fiecă
rei partide importante.

VICTOR VLADONE 
antrenor coordonator al lotu- 

republicane de tenis de 
masă

CORĂBIILE LUNGI — 
mascop 
rulează la Patria (orele 
tlî 13,30; 16; 18,45;
București (orele 9,30; 
15,30; 18,15; 20,45), "
(orele 8,30; 11,45; 14; 17; 20), 
In completare Geologii ; Ex- 
celsior (orele 9,45; 12,30; 15,15; 
18,15; 21,15). în completare Ge
ologii.
HAI, FRANȚA — 
rulează la Republica (orele
9,15; 11,30; 14; 16,15; 18,45;
21,15).
LA PORȚILE PĂM1NTULUI — 
rulează la Victoria (orele 10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). în 
completare Un bloc neobișnuit; 
Melodia (orele 10; 12; 14,30;
16,30; 18,30; 20,30). în comple
tare, Lucrările primei consfătu
iri pe țară a lucrătorilor din 
construcții -, Modern (orele 10; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). în 
completare, Lucrările primei 
consfătuiri pe țară a lucrători
lor. din construcții.
FINALA BUCLUCAȘĂ 
rulează la Luceafărul 
9,30; 11,45; 14; 16,15; ____
20,45). în completare Geologii. 
Capitol (orele 9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Miorița (orele 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30).
DUPĂ MINE, CANALII 1 — 
rulează Ia Festival (orele 8,45; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21),
Gloria (orele 10; 12,30; 15,45; 
18,15; 20,45), în completare Ge
ologii.
UMBRELELE DIN CHERBOURG 
rulează la Central (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). 
ÎA completare Pictorul 
Plaga.
DiyORȚ ITALIAN 
rulează la Lumina (orele 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21). 
S4Ș.4 
rulează la 
18; ,20,30).
nov; ' 
BEATA 
rulează la 
13,45; 16, 
(orele 15,30; 
completare
VU.
NAVIGATORI CARE DISPAR 
—cinemascop — CU ACUL ȘI 
AȚA — CABINETUL 
STAMPE — ORAȘUL 
IUBEȘTE — V1RSTF. — 
LOGI1 
rulează la Timpuri Noi 
10—21 în continuare).
A FOST C1NDVA HOȚ — ci
nemascop — rulea»ă> la Gir- 
Iești (orele 10,30; -15,Wj 10;
20.30) . Tn completare — Tîr- 
guri și iarmaroace. Tomis 
(orele 9; 11.15; 13,30; 16; 18,30; 
21),.. în completare Rășinari. 
ANI CLOCOTITORI
rulează la înfrățirea între po
poare (orele 10; 15,30; 18;
20.30) , Colroceni (orele 15,30; 
18; 20,30). ‘ 
tețe.
TRAGERI 
rulează la
14, în1 continuare, 16,15; 18,30: 
20,45). In -completare Tîrguri 
și; iarmaroace.
LUMINA VERDE 
scop?
rulează la Buzești (orele 16; 
18,15; 20,15). In completare 
Secretul trecutului.

8,30;
21,15), 
12,15; 

Feroviar

(orele 
18,30;

din

9,

Union (oțele 15,30; ■ 
în completare Wilaș

Doina (orele 11,30; 
18,15; 20,30), "

18; 20,30).
Pirvu Mutu-zugra-

Lira
In

DE 
CARE 
GEO-

(orele

In completare Poli-

IN STANISLAS I
Dacia (orele 9,30—

cinema-

DEBUT IN PRODUCȚIA
AGRICOLĂ

(Urmare din pag. I)

Aceste terenuri nu și-au făcut 
încă aici dovada potențialului 
productiv pentru cultura po
rumbului. Oamenii și-au pre
văzut insă cu încredere reali
zarea unor producții în jurul a 
3 000 kg porumb boabe la hec
tar.

Pregătirile pe care le-au 
făcut muncitorii din gospodă
riile de stat și țăranii coopera
tori din această parte a Olte
niei pentru însămînțarea po
rumbului; garantează realiza
rea unor producții mari.

fnacest angrena] complex, 
care â început din toamnă cu 
arături adinei și continuă acum 
cu instruirea celor ce vor lucra 
cu semănătorile 2 SPG 2 sau 
SPO 6. organizațiile U.T.C. i-au 
antrenat pe toți tinerii din bri
găzile de cimp. Uteciștii care 

Ou luat parte șt In anii trecuțl

la asemened lucrări șl au ex
periență iși reîmprospătează in 
aceste zile cunoștințele despre 
semănătorile de porumb. Tine
rii conductori de atelaje și În
soțitorii lor recunosc solele la 
capătul cărora vor transporta 
semințele dubla hibride depo
zitate într-o anumită ordine in 
magazii.

Fiecare 
precis de 
sarcinile,
te pe care este hotărit să 
Îndeplinească întocmai. Apor
tul tinerilor țărani cooperatori 
și mecanizatori din S.M.T. și 
G.A.S. Ia producția de debut a 
noilor păminturi va li pe mă
sura muncii însuflețite pe care 
o desfășoară Încă de pe acum 
pentru efectuarea tuturor lu
crărilor la un nivel agrotehnic 
superior.

tlnăr are locul său 
muncă, Iși cunoaște 

și-a luat angajamen- 
le

competența 
didactice care vor 
ca antrenori, despre 
convins că știu să 
în direcția acceleră-

Sîntem 
foarte bucuroși 
că am putut 
participa la 
Conqresul Uniu
nii Tineretului 
Comunist 
România 
ne-a spus 
ong Dinh 
membru al Co
mitetului Cen
tral al Uniu
nii Tineretului 
Muncitor din 
R. D. Vietnam. 
Am venit la a- 
cest congres 
spre a expri
ma sentimentele 
frățești ale tine
retului 
porului 
față de 
tul și 
român.
ria noastră, în
treprinsă în
tr-un moment 
de grea încer
care pentru po
porul vietna
mez, o conside
răm deosebit de 
folositoare. Ea 
ne-a permis să 
cunoaștem mă
rețele realizări 
obținute de po
porul român, de 
tînăra sa gene
rație, in cons
truirea socialis
mului, Deși am 
stat puține zile 
pe pămîntul ro
mânesc, am pu
tut constata că 
tineretul Româ
niei socialiste 
crește Îndrumat cu părintească 
grijă de către Partidul Comu
nist Român. Ne-a impresionat 
foarte mult dragostea (al,adi-, 
partid pe care au eĂ'primat-.Ț 
toii delegații la congres, hota; 
rîrea lor de a îndeplini sarci
nile încredințate de către par
tid. Succesele tineretului ro
man le considerăm ca pe pro
priile noastre succese, ne bucu
răm sincer de ele.

i ne-au vorbit despre 
puternica emoție pe care au 
resimțit-o la ședința de închi
dere a Congresului U.T.C. cînd 
în aplauzele puternice, îndelun-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i

I
I
I
I
I
I
Irăm sincei 

Oaspeții 
r~

Igate, ale celor prezenți a fost 
adoptată moțiunea de solidari- 

«m« Iiinla + i r» nmf 1 îl 11 î ci nCi.

I porului
- In

din

Tru-
Bang,

și po- 
nostru 
tinere- 

poporul 
Călăto-

Eroicul
tineret al
Republicii
Democrate

Vietnam
s

Infanteriști In timpul unei aplicații

ve patriotice menite să susțină 
lupta împotriva agresiunii im
perialiste. O largă răspîndire a 
căpătat „mișcarea celor 3 
gata“: gata de luptă, gata de 
muncă, gata de a îndeplini ori
ce sarcină încredințată de par
tid și popor. Mișcarea a pornit 

. din rîndul tinerilor din Hanoi 
și s-a extins în întreaga țară. 
Printre tinerele fete există o 
altă mișcare : aceea de a înlocui 
munca băieților plecați în uni
tățile militare și de a fi pregă
tite să participe la luptă dacă 
este nevoie.

Am ascultat fapte emoționan
te despre spiritul de sacrificiu 
cu care poporul vietnamez și 
tineretul său își apără patria 
împotriva agresorilor. Oaspeții 
r.e-au povestit despre tineri și 
vârstnici gata să-și jertfească 
viața, despre abnegația cu care 
se muncește ziua și noaptea 
spre a se asigura un ritm nor
mal al producției. Ni s-a relatat 
că tn orașul Quang Binh, situat 

aproape de pa
ralela 17, care 
este aproape zil
nic ținta bom
bardamentelor 
americane, pro
ducția nu numai, 
că nu s-a mic
șorat, ci a cres
cut simțitor 
comparativ cu 
perioada de pa
ce. Dovedind 
un curaj ului
tor, muncitorii 
din Quang Binh, 
nu-și 
țele, 
chiar 
cînd 
americane des
carcă asupra o- 
rașului încărcă
tura lor aducă
toare de moarte. 
La sate se des
fășoară o largă 
campanie pen
tru a obține 
cinci tone de o- 
rez pe hectar, 
în multe coope
rative agricole 
angajamentele 
în acest sens 
au fost și depă
șite. încă un as
pect simptoma- 

putut 
conti-
cursu-

cruță for- 
lucrează 

și atunci 
avioanele

tic : s-a 
asigura 
nuitatea 
rilor școlare, în 
pofida atacuri
lor aeriene.
Oaspeții ne-au

L'.'lh OțfflJF-cțteva in-
J i'slW'ii^rate cu

migală și bun 
gust. Le-am pri
vit cu
Pe metal
imprimate 
vinte în 
nameză.
acestea le pri-

atenție.
erau

cu- 
viet-

tate cu lupta tineretului și po- 
i vietnamez.

In zilele petrecute în Ro
mânia, în toate prilejurile,

— Declanșînd faimoasa „es
caladare", agresorii americani 
au crezut că după cîteva zile 

,<le bombardamente aeriene a- 
LuprabiRâl©, Vietnam, ne vor 
"distruge, vor înăbuși lupta noa
stră; ■ Noi ? ne prețuim munca, 
iubim ceea ce ain construit, și' 
sintem hotărîți să luptăm pînă 
la capăt pentru a ne apăra li-; 
bertatea și 'dreptul )â o Viață 
fericită. De peste un an de zile, 
asupra tării noastre s-a abătut 
un război foarte greu. în aceste 
momente, tineretul dă dovadă de 
un măreț eroism. Lozinca „Lupta 
împotriva imperialismului ame
rican, pentru salvarea patriei — 
să mobilizeze toate forțele ti
neretului!"— a găsit .un puter- publicii 
nic răsunet. Din masa tineretu
lui s-au născut diferite- inițiati-

— Insignele 
mes.c . cei ce se evidențiază in 
muncă și in luptă — ne-au spus 
'■’.e.mbrw. delegatiM,1 ■ au o 
văîo^re,^c[®5âet)rfă,: șî'ni Realiza
te din metalul avioanelor arne- 
ricane doborite deasupra Repu
blicii Democrate Vietnam.

înaihte de a ne despărți, 
Truong Ditjh Bang a transmis 
u:i fierbinte salut Uniunii Tine-, 
retului Comunist din România, 
întregului nostru tineret, mul
țumind cu căldură pentru fră
țeasca . solidaritate., manifestată 
față de poporul și tineretul Re- 

Democrate Vietnam.

M. RAMURĂ

tesatone moderna

Sttttorii eonstănțeni petrec ore plăcute tn tovărășia cărților din biblioteca regională

;
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BAIA MARE (de la cores
pondentul nostru). — La în
treprinderea textilă „Arde
leana" din Satu-Mare, s-au 
încheiat lucrările de constru
ire .a unei noi hale în care se 
amenajează în prezent secția 
a doua țesătorie. Noua hală, 
cu o suprafață de 2 000 m p 
este prevăzută cu instalații 
moderne de iluminat artifici
al și de condiționare a aeru
lui.

Primul lot de războaie, din 
cele 264 cu care va fi înzes
trată țesătoria, a și fost mon
tat zilele acestea în hala Cea 
nouă.

Șl POLITEȚEA [ PROFESIA LOR
(Urmare dm pag. I)

i-a răspuns scurt „nu avem“ 
și clientul a plecat contrariat. 
Bucur Elena l-a văzut că 
pleacă abătut și i-a recoman
dat alte confecții ce pot fi îm
blănite. Clientul, după ce a 
cumpărat „un excelent parde
siu“ (expresia îi aparține) a 
ținut să-și consemneze mulțu
mirea pe fișele de observații 
ale magazinului. De altfel, no
tațiile ce evidențiază buna 
primire de care se bucură 
cumpărătorul la acest raion se 
referă și la alte tinere vînză- 
toare. Iată, cîteva nume întîl- 
nite frecvent în cutia de su
gestii și reclamații (ultimul 
cuvînt reclamații se pare că 
e de prisos la etajul IV !): Ra- 
teș Eugenia. Sichileț Nicoleta, 
Rădoi Sanda, toate membre 
ale organizației U.T.C.

—■ Cum se preocupă orga
nizația U.T.C. de educația ti
nerilor vînzători ? — am în
trebat-o pe tovarășa Bucur 
Elena, locțiitorul secretarului 
comitetului U.T.C. de la Ma
gazinul universal „Victoria“.

— Atitudinea politicoasă,

iăbdătoare și amabilă a tine
rilor vînzători stă de multă 
vreme în atenția noastră, con
stituind una din sarcinile pe Rahovei. încă nu este ospătar 
care ni le-a încredințat orga-• 
nizația de partid a magazinu
lui. în primul rînd discutăm 
aceste probleme cu regulari
tate în cadrul adunărilor’ ge
nerale. Apoi, pornind de la 
ideea că politețea este ,un 
atribut al culturii, al civiliza
ției, îi îndemnăm pe tineri să 
citească, să frecventeze spec
tacole de ținută artistică sau 
organizăm noi înșine simpozi
oane atît pe teme culturale 
cit și pe cele ale bunei serviri, 
ale obligației de a ne purta ci
vilizat la locul de muncă, de ă

pereche de mîini“, se plângea 
Adriana Stejereanu de la 
restaurantul Clujul din Calea

„plin“ dar are de lucru cît doi. 
Localul nu este mare. însă ea 
are în grijă vreo zece mese. 
Aici trebuie să umple un pa
har, dincolo să ducă alune să
rate, în colțul celălalt friptu
ra de miel. Și ea... zîmbește. 
Pare a se gîndi tot timpul la 
ceva foarte amuzant. „Nu 
obosești de atîta... rîs“ ? a în
trebat-o odată un consumator. 
„Numai plînsul 
replicat Adriana 
avea în urmă o 
riență de viață.

____ ________ _____ ___ _ — Doriți, cutava, să vă mai 
căuta să înțelegem esențialul desfac o sticlă de bere?“

Chiâr dacă ai avea de gîind 
să pleci, amabilitatea întrebă
rii, zîmbetul plăcut al acestei 
fete harnice, te face să mai 
întîrzii puțin, riscînd să scapi 
începutul meciului, jurnalul la 
cinematograf sau ora exactă 
la întîlnire.

în imediata apropiere a 
acestui restaurant se află un 
.altul, Bumbești. Este foarte 
dificil să găsești aici o masă

din dorințele adeseori nepre
cizate și, nu rareori contra
dictorii ale unora dintre cum-dictorii ale unora dintre 
părători.

★
Se știe, vin căldurile. ’ 

cum se spune, e după 
Un pahar de bere, un 
aburit, oranjadă- ' parfuriiată, 
siropul acidulat — vor devfeni 
din nou deliciile după-amie- 
zelor. „Mi-ar trebui încă o

Vara, 
casă ' 
șpriț

• ••

aobosește“, 
ca și cum 

vastă expe-

liberă. Și pentru acest fapt de 
„vină“ nu sînt numai bucăta
rii. Felul în care ți se oferă 
lista, felul în care ești servit, 
indicațiile care ți se dau, ade
vărate lecții de gastronomie, 
toate acestea îmbinate cu o 
desăvîrșită curățenie au a- 

, tras o clientelă bogată și... 
fidelă. Chiar marile unități ar 
avea de învățat din munca' 
acestor harnici, modești și poli- 
ticoși colegi.

★
Itinerariul reportajului nos

tru prin unitățile comerciale 
bucureștene a fost scurt. 
Dumneavoastră însă îl conti
nuați în fiecare zi. Cineva 
afirma că lumea a fost inven- 
tată de pietoni. Am putea, pa- 
rafrazînd, să spunem că, de 
fapt, a fost inventată de cum
părători. De la nivelul bine
cunoscutei cooperative sătești 
(deși pentru „universalele“ 
noastre de la sate termenul 
este impropriu) pînă la marele 
magazin Victoria (vizitat 
zilnic de aproape 15 000 de 
cumpărători) o adevărată ar
mată de lucrători în halate al
bastre, începînd din orele di-

mineții și pînă seara tîrziu, 
cînd luminile de neon, multi
colore, îmbracă festiv orașul 
— se străduiesc șă servească 
publicul, conștiinciozitatea îm- 
binîndu-se armonios cu poli
tețea, cu amabilitatea. In ace
lași timp, fiind abia ieșiți de 
pe băncile Școlii de comerț 
„KrețUleseu“, se cere ca tine
rii absolvenți să se încadreze 
perfect în ,;atmosfera“ speci
fică a magazinelor, să aducă o 
notă de prospețime, de vioi
ciune care este atît de nece
sară acestui simplu act diurn : 
cumpărarea uimi obiect, a 
unei haine, a unui fel. mai 
pretențios de mincare. Un cos
tum, o rochie, o pereche de 
pantofi, oferite cu căldură, eu 
prietenie am spune, parcă îh 
dar, înzecesc bucuria cumpără
rii, a îhnoiriî. Preocuparea, în 
continuare, a organizațiilor 
U.T.C. din ramura comerțului 
pentru educarea atitudinii ci
vilizate a tinerilor care înde
plinesc această profesiune de 
mare Importanță, are semhifi- 
cația unei opere cu valoare 
socială.

Și este cu atît mai îmbucu
rător făptui că politețea des
pre care am vorbit intră în 
nota profesională a „halatelor 
albastre“, a devenit, cu alte 
cuvinte, a doua (sau poate pri
ma) lor profesiune.

Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă și Uniunea 
Artiștilor Plastici din Republi
că Socialistă România anun
ță cu profundă durere înceta
rea _ din viață în ziua de 7 a- 
prilie 1966, în plină forță crea
toare, a sculptorului Gheorghe 
D, Anghel, Artist al poporului.

Născut la 22 august 1904 la 
Turnu-Severin, Gheorghe D. 
Anghel a urmat cursurile 
Școlii de arte frumoase din 
București, unde a avut ca 
profeșor pe sculptorul D. Pa- 
ciurea, desăvîrșindu-și apoi 
studiile la Paris.

Exemplu de înaltă conștiin
ță artistică, Gheorghe D. An
ghel și-a închinat întreaga 
viață creației, făurind cu deo
sebită măiestrie, cu deplina 
stăpînire a mijloacelor artei 
sculpturale, opere profund 
realiste, pline de sensibilita
te și umanism, care îmbogă
țesc tezaurul artei noastre 
naționale.

i în semn de prețuire a acti
vității și deosebitelor sale me
rite artistice, lui Gheorghe D. 
Anghel i s-au acordat nume
roase premii, a fost decorat cu 
Ordinul Muncii și distins cu 
titlul de Artist al poporului 
din Republica Socialistă Ro
mânia.

Comiteiul de Stat pentru Cul
tură și Artă 

Uniunea Artiștilor Plastici 
din Republica Socialistă Ro

mânia
★

defunctului se află 
Uniunea Artiștilor 

în Calea Victoriei

Corpul 
depus la
Plastici __  _____
n)\ 1Ș5. Accesul publicului este 
permis vineri, 8 aprilie a.c., 
între orele 12 și 14 și 17 și 20, 
și sîmbătă 9 aprilie, între orele
10 și 12.

Adunarea de doliu va avea 
loc sîmbătă, la ora 12.

înhumarea se va face la Ci
mitirul Bellu.
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in Comitetul pentru principiile Congresul P. c. u. s.
de drept internațional

Intervenția reprezentantului român
în Comitetul 

O.N.U. pentru 
principiilor de drept interna
țional care trebuie să stea la 
baza relațiilor dintre state au 
început discuțiile pe marginea 
principiului potrivit căruia sta
tele trebuie să coopereze în 
conformitate cu Carta O.N.U.

Luînd cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor, reprezentantul 
român, Vasile Tilincă, a men
ționat că promovarea cooperă
rii internaționale constituie un 
factor important pentru dez
voltarea înțelegerii reciproce 
între popoare, pentru asigura
rea progresului economic, so
cial și cultural al tuturor ță
rilor, contribuind, prin aceasta, 
la crearea unor condiții favo
rabile consolidării păcii în 
lume. El a citat în acest con-*- 
text pe N. Titulescu, care, cu 
ocazia deschiderii celei de-a 
Xl-a sesiuni a Ligii Națiunilor, 
spunea : „Nu mă îndoiesc în 
nici un fel de faptul că cola
borarea internațională va reuși 
să învingă toate relele care ne 
pîndesc din umbră, dacă fie
care din noi aduce aici, în co
laborarea sa, cele trei ele
mente fără de care nu se poa
te realiza nimic cu adevărat 
măreț: înțelegerea, voința și 
generozitatea“.

Reprezentantul român a a- 
rătat în continuare că Repu-

Special al 
codificarea

blica Socialistă România des
fășoară o politică constantă de 
dezvoltare a relațiilor sale e- 
conomice, tehnico-științifice și 
culturale cu toate statele, con- 
siderînd că schimburile multi
laterale pe baza avantajului 
reciproc, fără condiții politice, 
fără restricții și discriminări, 
contribuie la îmbunătățirea 
climatului internațional și la a- 
propierea între state, constituie 
un important factor de întă
rire a păcii. El a declarat că, 
potrivit principiilor fundamen
tale ale dreptului internațional 
contemporan, cooperarea din
tre națiuni trebuie să aibă un 
caracter universal. încercările 
de a împiedica unele state să 
participe cu drepturi depline 
îa diferitele forme ale coope
rării internaționale, cum ar fi 
opoziția unor țări de restabi
lirea drepturilor legitime ale 
R. P. Chineze la O.N.U., are 
repercusiuni negative asupra 
dezvoltării multilaterale a coo
perării internaționale și în
greunează posibilitatea de a se 
obține rezolvarea unor proble
me majore ale vieții interna
ționale. în încheiere, reprezen
tantul român s-a pronunțat în 
favoarea propunerii prezen
tate în comitet de delegația 
R. S. Cehoslovace privind for
mularea juridică a acestui 
principiu.

MOSCOVA 7 — Corespon
dentul Agerpres, S. Podină, 
transmite : Joi s-au încheiat 
dezbaterile pe marginea Direc
tivelor noului plan cincinal al 
Uniunii Sovietice.

A. N. Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. a rostit o scurtă cu- 
vîntare de încheiere a discu
țiilor pe marginea celui de-al 
treilea punct al ordinei de zi. 
El a spus între altele că pe 
baza Directivelor aprobate de 
Congres se va elabora în vii
toarele 4—5 luni planul cinci-

nai, care va fi defalcat apoi 
pînă la nivelul întreprinderi
lor.

Congresul a fost salutat de 
reprezentanți ai partidelor co
muniste și muncitorești din 
Guatemala, Liban, Irak, Olan
da, Maroc, Tunisia, Turcia, 
Bolivia, Martinica, al conduce
rii P.S.U.G. din Berlinul occi
dental,’ precum și ai unor par
tide și organizații democratice 
din Angola, Nigeria, Congo 
(Brazzaville), Iran, Senegal.

După-amiază a avut loc 
ședință închisă.

O

„Luna-10" transmite
Corespondentul special 

TASS de la centrul de coor
donare și calcul care recepțio
nează informațiile transmise 
de stația sovietică „Luna-10“ 
anunță că au fost recepționa
te datele așa-numitului „ex- 
pres-control“, adică au fost 
verificate activitatea sisteme
lor de bord și trăinicia lor. 
După ce s-a constatat că totul 
este normal, s-a trecut la re- 
cepționarea informațiilor tele- 
metrice. Aparatele au recep-

ționat pe secundă pînă la 
sută de 
frecvențe, 
care, după un minut, le-a 
transformat în limbajul mări
milor fizice ca temperatura, 
înălțimea, viteza.

Oamenii de știință își pun 
mari speranțe și în datele fur
nizate de celelalte apărate — 
înregistratorul de radiații in- 
fraroșii, gamma-spectrometrul, 
aparatele de detectare a radia
țiilor etc.

o 
semnale de diferite 

tonuri, durate pe

Semnarea acordului
comercial româno - iugoslav

La 7 aprilie, la Belgrad a fost semnat 
acordul de lungă durată privind schim
burile de mărfuri dintre Republica So
cialistă România și R.S.F. Iugoslavia pe 
perioada 1966—1970. Din partea ro
mână, acordul a fost semnat de ministrul 
comerțului exterior, Gheorghe Cioară, 
iar din partea iugoslavă de secretarul fe
deral pentru 
Djuverovici.

comerț exterior, Nikola

La semnarea acordului au 
fost de față Aleksandar Grli- 
cikov, membru al Vecei Exe
cutive Federale, Boșko Vida- 
kovici adjunct al secretarului 
de stat pentru afacerile exter
ne, Marian Țuțulici, adjunct 
al secretarului federal pentru 
comerț exterior, Radivoie Sta- 
kiei, ministru plenipotențiar 
în Secretariatul de stat pentru 
afacerile externe și alte per
soane oficiale. A participat, de 
asemenea, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România

• POTRIVIT agenției France 
Presse, Marea Britanie a cerul joi 
convocarea urgentă a Consiliului 
de Securitate al O.N.U. pentru 
examinarea situației din Rhodesia. 
Președintele Consiliului de Secu
ritate a anunțat că în prezent au 
loc consultări în vederea fixării 
datei la care urmează să aibă loc 
reuniunea.

Belgrad, Aurel Mălnășan, 
membri ai ambasadei.

Acordul prevede o creștere 
a schimbului de mărfuri din
tre cele două țări de peste 
două ori față de realizările din 
perioada 1961—1965. Republi
ca Socialistă România va livra 
mașini și utilaje, produse ale 
industriei electrotehnice, ale 
industriei petroliere și chimi
ce, ciment, bunuri de larg 
consum, țesături de bumbac 
etc. La rîndul său R.S.F. Iu
goslavia va livra mașini și uti
laje, produse ale industriei 
electrotehnice, șine de cale fe
rată, laminate neferoase, acu
mulatori, cabluri, celuloză, 
bunuri de larg consum etc.

4r
Nikola Djuverovici, secretar 

federal pentru comerț exte
rior al R.S.F. Iugoslavia a ofe
rit un prînz în cinstea minis
trului comerțului exterior al 
Republicii Socialiste România, 
Gheorghe Cioară.

IOAN TÏMOFTE

Rezultatele

U.R.S.S. Construirea 
nou pod peste tiu! Tomo

(regiunea Kemerovo)

Urmărit de fregata britanică 
„Plymouth", petrolierul „lonna V" 
a reușit sfi ajungă în apele Ca
nalului Mozambic, cu o încărcătu
ră de 12 000 tone, destinată regi
mului rasist a! Rhodesiel. Vasul a 
fost Închiriat de Compania sud- 
africană, „A. C. Morrison", iar în 
timp ce traversa Golful Perslc a 
fost cumpărat de „Varnikos Cor- 
poration" (cu sediul în Panama), 
„lonna V* navighează sub pavilion 
grec fiind comandat de un căpi
tan grec. Încălcarea embargoului 
a provocat reacții diferite în ca
pitalele vizate. Guvernul de la 
Londra a încercat „fără a uza de 
forță" să împiedice descărcarea 
petrolului în portul Beira, din 
Mozambic. Contactele stabilite de 
guvernul englez cu Atena și Ciu- 
dad de Panama au fost lipsite de 
orice urmări practice. In fond, dată 
fiind evoluția rapidă a evenimen
telor, descărcarea importantei 
cantități de petrol depindea de gu
vernele portughez și sud-airi- 
can : unul în calitate de deținător 
a! coloniei Mozambic iar celălalt 
dai fiind că în R.S.A. își desfă
șoară activitatea Compania „A.G. 
Morrison" care a închiriat vasul. 
Răspunsurile autorităților de Ia 
Lisabona și Pretoria au fost cate
gorice : ele au refuzat să accepte 
ideea unui embargou împotriva 
rasiștilor sud-rhodesieni, aliații 
lot.

Atunci a început căutarea altei 
soluții. Se știe că rezervoarele 
din Beira sînt legate de cea mai 
mare rafinărie din Rhodesia prin 
intermediul conductei care aparți
ne societății „Companhia de pi- 
peline Mocambigue-Rhodesia’. 
Conducta a fost închisă Ia sfîrșitul 
anului trecut. Potrivit agenției por
tugheze ANI, un grup de tehnici
eni ai companiei au și sosit deja 
Ia Beira pentru a pune în funcțiu
ne instalațiile capabile să pulse
ze țițeiul din acest port spre Rho
desia. Compania portugheză este 
filiala unei puternice societăți 
petroliere britanice („Lonrho") 
care posedă importante interese în 
Rhodesia și Africa Centrală. Aver- 
tlzînd conducerea societății „Lonr- 

• ho" că o eventuală redeschidere 
a conductei Beira-Umtali (preconi
zată de filiala sa portugheză) va fi 
considerată ca o violare a embar
goului, guvernul Wilson dorește 
,,să mențină inițiativa și să îm
piedice preluarea ei de către alte 
țări care ar putea să solicite Con
siliului de Securitate măsuri mai 
severe decît ar fi dispusă să ac
cepte Marea Britanie” (France 
Presse).

Din Mozambic se anunță că 
„lonna V* este în așteptarea dis
pozițiilor societății anglo-portughe- 
ze,. In același timp, se anunță că 
alte petroliere se îndreaptă cu în
cărcătura lor spre aceleași ape în 
care a ancorat „lonna V‘.

Prezențe românești

„lonna V
Afacerea

VIETNAMUL DE SUD. La Dalat, In timpul recentelor demon
strații antiguvernamentale

Guvernul sud-vietnamez

în derută
lui Achilit“

alegerilor 
din Finlanda

La Helsinki au fost date pu
blicității rezultatele alegerilor 
parlamentare, care s-au des
fășurat în Finlanda în zilele 
de 20 și 21 martie a.c. Potrivit 
acestor rezultate, Partidului 
social-democrat din Finlanda 
îi revin 55 de mandate, Parti
dului de centru — 49, Uniunii 
Democrate a Poporului Fin
landez (U-D.P.F.) — 41, Uniu
nii social-democrate a munci
torilor și micilor agricultori 
care a făcut parte dilntr-un 
bloc electoral comun cu 
U.D.P.F. — 7, Partidului de 
coaliție (partid conservator)
— 26, Partidului popular sue
dez — 12, Uniunii liberale —■ 9, 
Partidului micilor agricultori
— 1 mandat. în cadrul alege
rilor menționate și-au dat vo
tul 83,92 la sută dintre alegă-

Argentina: Greva lucrătorilor
din transporturi

Acum două luni președintele Johnson a încercat 
acorde premierului sud-vietnamez Nguyen Cao Ky, 
conferința de Ia Honolulu, posibilitatea de a se afirma, 
relatează agenția U.P.l. Astăzi, Ky se află însă în situa
ția de a lupta pentru'existența sa politică și prin ur
mare se pune problema dacă acum întrevedetea de la 
Honolulu îl va ajuta sau nu.

să 
la L

Unii observatori, comentînd 
politica administrației Johnson 
față de Vietnam, afirmă că toc
mai conferința de la Honolulu 
constituie în parte cauza situa
ției în care se află In prezent 
generalul Ky. Necazurile lui 
Ky au Început, după părerea 
comentatorului agenției U.P.I., 
Donald May, atunci cînd s-a 
Încercat să fie înlocuit unul 
din rivalii săi posibili, genera
lul Nguyen Chanh Thi, coman
dantul unui corp de armată ce 
acționează in partea de nord a 
(ării. înlăturarea acestuia a și 
avut loc în luna martie, cînd 
în ședința „Directoratului", care 
deține In prezent puterea la 
Saigon, s-a votat pentru Înlă
turarea lui Thi. Această măsură 
a fost pusă la cale în legătură 
cu ambasadorul Statelor Unite 
Ta Saigon, Cabot Lodge, care a

acceptat-o pentru a obține, așa 
cum se credea atunci, o Întărire 
a poziției generalului Ky, pen
tru ca astfel el să poată pune 
în aplicare planurile' conferin
ței de la Honolulu. Premierul 
saigonez a recurs la Înlăturarea 
lui Thi avind și corisimțămintul 
unuia dintre principalii lideri 
budiști, Thich Tri Quang, care 
l-a asigurat că budiștii nu vor 
obiecta împotriva acestei acți
uni. Mai tirziu însă, budiștii 
s-au dovedit a fi în fruntea de
monstrațiilor de protest Împo
triva înlăturării lui Thi. și 
pentru demiterea guvernului 
condus de Ky. Numeroși parti
zani ai actualului premier au 
trecut in tabăra manifestanțllor 
cetind răsturnarea guvernului 
și Stabilirea unei ordini consti
tuționale.

Consultări si...
în capitala sud-vietnameză 

continuă consultările dintre 
generalul Ky și diverse per
sonalități budiste sau catolice, 
în vederea soluționării actualei 
crize politice din centrul Viet
namului de sud.

în urma unei reuniuni a 
conducătorilor diverselor ten
dințe budiste, trei lideri bu
diști, Thich Tan Chau, Thich 
Ho Giao și Thich Thien Minh 
au cerut guvernului organiza
rea unor alegeri generale în cel 
mult trei luni, anularea tutu
ror sancțiunilor adoptate îm
potriva populației în cursul ac
tualei crize, precum și retrage
rea trupelor militare de Ia Da 
Nang.

Cu toate acestea, noi mani
festații au avut loc în cursul 
zilei de joi în capitala sud- 
vietnameză. Mii de persoane 
s-au adunat în centrul ora-

manifestații
șului, blocînd străzile și 
purtînd pancarte cu inscripții 
antiguvernamentale. în cursul 
manifestațiilor un american a 
fost rănit. Poliția a intervehit 
făcînd uz de grenade lacrimo
gene și arme.

„Actualele evenimente care 
se desfășoară la Saigon, men
ționează corespondentul spe
cial al agenției France Presse, 
demonstrează că dacă genera
lul Ky vrea să se mențină în 
fruntea guvernului va fi ne
voie să facă foarte mari con
cesii. Lucru puțin probabil, 
precizează însă agenția citată, 
deoarece în timp ce el se afla 
în căutarea unor interlocutori 
„înțelegători“ cu care să în
cheie un acord avantajos, am
basada S.U.A., pare că' se afla 
și ea în căutarea unui... înlo
cuitor“.

lui Hoit în 
reiese că e- 

australiene

• CASA ALBA a anunțat că la 
Invitația președintelui Johnson, 
generalul Ne Win, președintele 
Consiliului revoluționar al Birma- 
niei, va face o vizită oficială în 
Statele Unite. Data vizitei va fi 
anunțată ulterior.
• ADMINISTRAȚIA națională

pentru problemele aeronauticii și 
cercetarea spațiului cosmic
(N.A.S.A.) a anunțat aminarea cu 
24 de ore a lansării rachetei 
„Atlas-Centaur", purtătoare a unei 
machete a vehiculului spatial „Sur
veyor", stabilită initial pentru 
miercuri Ia ora 4,00 GMT. Cauzele 
amînării, precizează N.A.S.A., sînt 
de ordin meteorologic, lansarea 
fiind împiedicată de vîntul puter
nic care s-a abătut în ultimul timp 
asupra regiunii Florida, unde se 
află și centrul spatial de la Cape 
Kennedy. Vehiculul „Surveyor" 
urmează să fie experimentat în 
vederea aselenizării line.

Pe de altă parte, N.A.S.A. a a- 
rătat că lansarea Observatorului 
astronomic orbital — amînată pînă 
în prezent de cinci ori — va avea 
loc vineri la 19,36 GMT.

© DIRIJORUL Leopold Stokow
ski, violonistul Isaac Stern și cîn- 
tăreața Marian Anderson au în
ceput o campanie de scară națio
nală pentru colectarea sumei de 8 
milioane dolari în scopul salvării 
clădirii Operei Metropolitan din 
New York, care 
demolată, 
pînă la s 
celebra 
distrusă i 
struirea 
similară, desfășurată în anul 1960, 
a reușit să salveze de la distru
gere sala new-yorkeză de concerte 
Carnegie Hall.

a AUTORITĂȚILE de la Leo
poldville au ordonat tuturor adu
nărilor provinciale să-și suspende 
sesiunile lor obișnuite. Acest or
din a fost dat, scrie agenția As
sociated Press, pe baza decretului 
prezidențial prin care, începi nd 
de la 1 mai, va avea loc „reuniii- 

| carea" provinciilor din Congo.

• în orașul tunisian Monas- 
tir s-a deschis cea de-a patra 
Conferință de cooperare mon
dială intercomunală, organiza
tă de Federația Mondială a 
orașelor înfrățite. Iau parte 
circa 400 de delegați din 60 de 
țări ale lumii. Tema conferin
ței se intitulează „Urbanismul 
în serviciul omului“.

Din partea Republicii Socia
liste România participă o de
legație condusă de ing. Stan 
Alecu, președintele Comitetu
lui Executiv al Sfatului Popu
lar al orașului Galați.

Cuvîntul de deschidere

fost rostit de președintele Tu
nisiei, Habib Burghiba.

® In cadrul schimburilor 
culturale dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Populară Polonă, organistul 
român Helmut Plattner, pro
fesor la Conservatorul din 
București, a întreprins un tur- 
reu în orașele Katowice. Var
șovia și Poznan.

Acompaniat de orchestra fi
larmonică din Katowice, Hel
mut Plattner a susținut două 
concerte pentru orgă și or
chestră de Poulenc.

Aproximativ 240 000 de 
lucrători argentinieni din 
transporturi au declarat 
săptămîna aceasta grevă, 
paralizînd traficul naval și 
aerian din întreaga țară. 
Greva se adaugă aceleia a 
lucrătorilor de la întreprin
derea de stat „Aerolineas 
Argentinas" care durează 
de 45 de zile.

Greviștii cer Îmbunătățirea 
contractelor de muncă și repri
mirea la lucru a celor 49 de 
salariați concediați. Paralel se 
desfășoară greva a 5 000 de lu
crători din serviciile poștale și 
telegrafice, care durează. de 
două luni fără să se întrevadă 
posibilități de soluționare a 
conflictului.

Concomitent cu extinderea 
mișcării greviste, există indicii 
de agitație sporită în cercurile

urmează să fie 
trebuie strînși 

lunii mai, cînd 
urmează să fie 
se permite con-

Banii 
sfîrșitul 
clădire 

pentru a 
unor birouri. O campanie

R. S. CEHOSLOVACĂ, în secția de montaj a Uzinei de utila) textil din Tinijte
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militare, concretizate, Intre alte
le, în desele reuniuni ale ofițe
rilor superiori In jurul cărora 
se păstrează o excesivă doză 
de discreție. Pe marginea întru
nirii Consiliului amiralilor, de 
pildă, un purtător de cuvlnt s-a 
mărginit să informeze presa că 
ea a fost consacrată „tratării 
problemelor generale ale mo
mentului“. Pe de altă parte, co
mandantul: șef al armatei, gene
ralul Pascual Pistarlnl, a re
unit la Ministerul Apărării un 
grup de generali de prim rang 
fără să dea nici un fel de ex
plicații. In sfîrșit, la Clubul 
militar, s-a ținut ,o altă reuniune 
convocată în cinstea unor ge
nerali reformați, între care și 
Juan Carlos Ongania, fost pînă 
nu de mult comandant șef al 
armatei, funcție din care a fost 
demis de președintele republi
ci), Arturo Illia.

Precipitarea IntrunirilQr suc
cesive ale militarilor,, despre a 
căror ordine de zi reală se află 
foarte, puține- lucruri, intensifi
că zvonurile In sensul că anu
mite sectoare militare ar, fi'ales 
de acum momentul pentru a 
provoca .răsturnarea guvernului 
Illia. TURGIA. Intrarea-Universități din. Istanbul
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Bomba de la Palomares
a fost recuperată

Bomba nucleară americană, 
pierdută cu aproape trei luni 
în urmă în apropiere de coas
tele sudice ale Spaniei, a fost 
recuperată joi din adîncurile 
Mării Mediterane, Aceasta 
pune, capăt vastei operațiuni 
de cercetare și recuperare, 
desfășurate timp îndelungat 
pe mare și uscat de importan
te forțe militare americane și 
spaniole. După cum se .știe, 
bomba fusese pierdută cu pri-

lejul ciocnirii la 17 ianuarie a 
unui bombardier american de 
tipul B-52 cu o cisternă aeria
nă deasupra regiunii Paloma
res’din stidul Spaniei. Acest 
accident, a provocat o creștere 
a radioactivității în regiune și 
pagube importante populației. 
Problema despăgubirilor pe 
care autoritățile' americane ar 
urma să le plătească popu
lației nu a fost încă soluțio
nată.

REDACȚIA $1 ADMINISTRAȚIAî Bucureș«, Piața „ScMtói*, - Tel 17.6010. Tipamh Coæjjïnatul Poligrafie „Casa Scìnteli",

Primul

ministru danez
va vizita Franța

• PRIMUL 'MINISTRU danez, 
Otto Krag, va, face o vizită la Pa
ris în zilele de 17, și 18 aprilie 
pentru a avea o serie de întreve
deri cu președintele Franței, de 
Gaulle, și cu primul ministru, fran-- 
cez, Pompidou. Potrivit unui purtă
tor de cuvînt al Ministerului 'Afa
cerilor Externe al .Danemarcei, o- 
biectul întrevederilor îl constituie 
o‘serie de probleme referitoare la 
relațiile celor două țări cu Piața 
comună și la situația internaționa
lă, inclusiv evoluția crizei din si
nul N.A.T.O.

»

a șase săptămîni 
dțtpă ce a preluat 
„moștenirea“ fos
tului premier Ro- 
bert Menzies, noul 
prim ministru al 
Australiei, Harold 
Hoit, a ținut in 
parlament o cuvîn-

tare menită să precizeze orien
tarea guvernului atit pe plan 
intern cit și pe plan extern. 

Dificultățile financiare ale 
Australiei sînt rezultate parțial 
din succesiunea unor ani se- 
cetoși care au dezechilibrat 
producția agricolă, dar mai ales 
din cheltuielile pentru războiul 
de agresiune din Vietnam 
(772 milioane dolari australi
eni în actualul buget). Defici
tul bugetar pe anul precedent 
s-a cifrat la 300 milioane lire 
sterline. Nivelul de trai al popu
lației a scăzut, prețurile au 
atins in 1965 cel mai ridicat 
indice din ultimii cinci ani — 
situație care a provocat miș
cări greviste de mare amploa
re In findurile constructorilor, 
metalurgiștllor, muncitorilor 
din transporturi și, de curînd, 
ale cadrelor didactice. Cu toa
te acestea, după cum reiese 
dintr-o declarație recentă a 
ministrului apărării, Farhall 
Allan, pe viitorul exercițiu fi
nanciar se prevede o nouă ma
jorare a cheltuielilor militare, 
determinată de „sporirea aju
torului militar acordat Vietna
mului de sud".

Din cuvîntarea 
fața parlamentului 
fectivul trupelor
trimise in ajutorul Saigonului 
se va dubla, iar dotarea tehni
că va fi mult sporită* O treime 
din acest efectiv e însă alcătu
ită din soldați aleși prin tra
gere la sorți din rîndul celor 
care își îndeplinesc serviciul 
militar obligatoriu. In telul a- 
cesta, după ce Australia a par
ticipat la cele două războaie 
mondiale exclusiv cu unități 
alcătuite din voluntari, pentru 
prima oară in istoria țării mi
litarii în stagiu sînt trimiși să 
lupte în afara teritoriului aus
tralian.

Participarea Australiei la a- 
gresiunea americană din Viet
nam se dovedește din ce în ce 
mai mult un „călcîi al lui A- 
chile“ pentru noul guvern. 
După marile demonstrații îm
potriva participării Australiei 
la războiul din Vietnam, care 
au avut loc în august și oc
tombrie anul trecut, opoziția 
față de asistența militară acor
dată Saigonului nu a Încetat 
să se amplifice. Potrivit de
clarației făcute de vicepre
ședintele partidului laburist, 
Gogh Whitlam, „niciodată pînă 
acum în istoria Australiei o 
problemă politică nu a fost atit 
de viu discutată". Intr-unui 
din articolele sale, ziarul AGE 
din Melbourne își exprimă ne
dumerirea pentru faptul că sol- 
dații australieni trebuie să-și 
riște viața spre a menține un 
regim militar, față de care 
poporul din Vietnam își ex
primă categoric dezacordul. 
Ziarul THE AUSTRALIAN pu
blică una din nenumăratele 
scrisori sosite pe adresa redac
ției, In care se spune: „Noi du
cem un război Intr-o [ară stră
ină, Împotriva unui popor stră
in, pe care nu-1 cunoaștem și 
care nu ne-a făcut niciodată 
nici cel mai mic rău". De cu
rînd, la Sidney a avut loc o 
mare demonstrație de protest 
împotriva participării la agre
siunea din Vietnam. Tinerii 
chemați sub arme au dat foc 
ordinelor de incorporare.

Cabinetul Hoit se află într-o 
situație dintre cele mai difici
le. Pe de o parte desprinderea 
treptată din sfera de influență 
britanică și apropierea de Sta
tele Unite, de care Australia 
este legată prin pactul 
A.N.Z.U.S., determină guvernul 
să secondeze S.U.A. in agresiu
nea din Vietnam. Pe de altă 
parte, protestele opiniei publi
ce împotriva politicii guverna
mentale in problema. Vietna
mului slăbesc prestigiul coali
ției liberal-agrariepe și întăresc 
rîndurile „' opoziției laburiste, 
(fapt dovedit recent de eșecul 
în alegerile parțiale din , statul 
Queensland a gandidatglui din 
partea <cogliției). Din. aceste 
dificultăți coaljția guvernamen
tală nu are perspective, să 
iasă cu succes. .

VIORICA TĂNĂSESCU


