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ANGAJAMENTELE
BACĂU (de la co

respondentul nostru) 
în întreprinderile 

Industriale din regi
unea Bacău se des
fășoară intens între
cerea socialistă pen
tru înfăptuirea an
gajamentelor luate 
în cinstea zilei de 8 
Mai. în acest sens 
sînt grăitoare cifrele 
îndeplinirii planului 
producției globale și 
marfă pe trimestrul

I în proporție de 
101,3 la sută și res
pectiv 100,2 la sută, 
valoarea producției 
globale realizate fi
ind cu peste 233 mi
lioane lei mai mare 
decît în aceeași pe
rioadă a anului tre
cut. Pînă acum pe
ste 30 de întreprin
deri din regiune au 
raportat îndeplini
rea și depășirea an
gajamentelor luate

pînă la 8 Mai. Prin
tre acestea se nu
mără Combinatul 
chimic Borzești cu 
un spor de produc
ție de aproape 
11500 000 lei, Com
binatul de îngră
șăminte cu azot, din 
Piatra Neamț cu a- 
proape 11 milioane 
lei depășiri, Uzina 
de țevi din Roman 
cu peste 1 900 000 lei 
și altele.

Proletari din toate țările, uniți-vă !
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tineretului

Pe șantierul Uzinei

de sîrmd Buzău

Eduard Moteț,Ifc

porumbului în G.A.S.

FA URITORII
RECOLTELOR

De citeva zile, gospodăriile agri
cole de stat au trecut cu toate for
țele la însămînțarea porumbului.

întreaga suprafață de peste 
434 000 ha prevăzută pentru acea
stă cultură a fost arată din toam
nă, pe unele suprafețe unde a fost 
necesar s-a executat și a doua ară
tură, s-au făcut toate celelalte lu
crări de pregătire a patului germi
nativ.

(Agerpres)

IN CONCURS

Corespondentul nostru 
transmite:

T
imp de cîteva săp- 
tămîni, mii de ță
rani cooperatori 
din regiune s-au 
confruntat în ca
drul unui original 
concurs, organizat 
de consiliul agricol 
regional Suceava și destinat ve

rificării orizontului de cunoștin
țe al celor care au absolvit 
cursurile agrozootehnice de trei 
ani. Concursul „Țăranul coope
rator, un om bine pregătit pro
fesional“, a antrenat aproape 
opt mii de cursanfi de la cultu
ra plantelor de cimp și crește
rea animalelor, incepînd de ia 
faza pe cerc, apoi pe comună, 
și raion, această interesantă 
competiție s-a desfășurat sub 
semnul exigentei și al maturită
ții profesionale. Competenta 
răspunsurilor date, exactitatea 
lor științifică au relevat noile 
resurse de care dispun țăranii 
satelor de azi și roiul imens pe 
care-1 are invătămîntul agro
zootehnic în calificarea aces
tora. De altfel, concursul s-a 
desfășurat atît pe baza lecții
lor predate, a filmelor agricole 
prezentate în cadrul expuneri
lor. cît și pe baza ultimelor do
cumente de partid, materiale 
de propagandă sau a experien
ței pozitive acumulate de coo
perativele agricole de produc
ție.

din regiunea Suceava

In selectionarea și pregătirea 
concurenfilor, lectorii cercuri
lor agrozootehnice și-au adus 
cea mai mare contribuție, clari- 
ficind o serie de noțiuni sau 
probleme, încurajindu-și „ele
vii".

Fazele raionale, pentru care 
au fost promovați din fiecare 
comună cîștigătorii etapelor 
premergătoare, au constituit a- 
devărate întreceri pasionante. 
Sălile unor cămine culturale ca 
cele din Salcea Corni, llișești, 
Broscăuți au cunoscut animația, 
emoțiile și ropotul de aplauze 
ale miilor de spectatori.

Numeroși tineri cooperatori, 
dintre cei peste 1 500 de parti
cipant:' la această fază a compe
tiției. au impresionat prin răs
punsurile date. Pe unul dintre 
aceștia, pe Silviu Bondol. l-am 
cunoscut la llișești. Venise din- 
tr-o comună vecină să-și dispu
te fntîietatea la faza raională

La cei 18 ani ai săi, Silviu 
Bondol e șef de echipă într-o 
brigadă de cîmp. Exigent cu 
sine și cu ceilalți, oamenii con
duși de acest tînăr energic au 
primit cele mai mari retribuții 
suplimentare pentru recoltele 
obținute și pentru calitatea lu
crărilor efectuate. L-am urmărit 
apoi în timpul concursului .tre
ci nd cu ușurință și siguranță 
prin hățișul întrebărilor. Era,

(Continuare în pag. a Il-a)

VENIȚI

DRUMEȚIE!

D CITIȚI
in pagina

ocumentele Congresului al VlII-Iea 
a! Uniunii Tineretului Comunist pun 
un accent deosebit pe antrenarea 
tineretului in diverse activități cul- 
tural-artistice și sportive, acordîn- 
du-se o atenție mai mare acțiunilor 
turistice, care să ofere largi posibi
lități pentru cunoașterea frumuseți
lor și bogățiilor patriei, monumen

telor istorice și de cultură ale poporului nostru, 
realizărilor mărețe ale socialismului, constituind 
In același timp un bun prilej de organizare în 
mod plăcut și instructiv a timpului liber.

In săptămîna trecută, în numeroase locuri din 
țară, organizațiile U.T.C. au trecut Ia inițierea 
unor acțiuni turistice Ia care au participat mii de 
tineri.

©
relatările reporterilor

noștri de ia aceste aefiuni

Ritmul de lucru

prin justificări!
In ziarul nostru a a- 

părut, în 15 ianuarie 
a.c., un articol intitulat: 
„Despre ritmul de azi 
dar, mai ales, despre cel 
de miine“. Semnalam a- 
tunci existența unui 
ritm de lucru destul de 
lent pe șantierul Uzinei 
de sirmă Buzău. Interlo
cutorii noștri — și în 
primul rind tovarășul 
inginer " 
șeful șantierului 21 in
stalații — ne spuneau 
atunci că au luat toate 
măsurile pentru a înde
plini și depăși volumul 
lucrărilor de construcții 
și montaje repartizate 
în trimestrul I.

Am 
după 
Hala 
care 
mestrului IV trebuie să 
înceapă probele tehnolo
gice — arăta, în linii 
mari ca și în ianuarie. 
Utilaje tehnologice s-au 
montat foarte puține. 
Montorii au executat 
mai mult lucrări de 
construcții metalice.

In aceste condiții ne-am 
pus, pe bună dreptate, 
întrebarea : ESTE BUN 
RITMUL DE LUCRU 
PE ȘANTIERUL UZI
NEI DE SÎRMĂ ?

volumul utilajelor contractate 
pe trimestrul 1“.

Sîntem de acord cu tovară
șul inginer că planul valoric a 
fost îndeplinit. Cunoaștem și 
condițiile în care s-a realizat. 
Șantierul a avut un plan re-

de

Miniaturi

revenit pe șantier 
aproape 3 luni, 
principală — in 
Ia începutul tri-

• Montajul înaintează cu viteza.. melcului
• Montorii: „N-am avut front continuu de 
lucru și utilaje" • Constructorii: „N-am primit 
la timp documentajia" • Furnizorii: „Bene

ficiarul nu ne-a asigurat materiale"

șantier există un ritm de mun
că intens, mobilizator ?

— Brigăzile noastre 
montaj n-au avut continuitate
în lucru — explică STAN 
MICU, șef de brigadă (Părerea 
lui este confirmată de alți doi 
șefi de brigăzi: Nicolae Vergu 
și Mircea Albu, prezenți la 
discuție). Aceasta atît din cau
za furnizorilor, care nu ne-au 
trimis ritmic utilaje, cît și 
din cauza constructorului și 
beneficiarului. Am de montat 
6 panouri pe linia canalului 
de ventilație. Nu le pot insta
la pentru că, nici pină acum, 
canalul nu este gata.

— Au fost zile cînd pur și 
simplu nu am putut lucra —

„Cina n-a fost la „Cerbul 
Carpatin" nu cunoaște Brașovul 
— spun localnicii. Restauran
tul, instalat într-o veche clă
dire, și-a cîștigat renume nu 
numai în țară, dar și peste ho
tare. Un mănunchi de foarte 
tineri bucătari, ospătari și co
fetari, după ce îți pregătesc o 
masă satisiăcînd — vorba me
seriei — cele mai rafinate gus
turi, după ce te servesc exem
plar, își schimbă la repezeală 
halatele și-ți prezintă un micro- 
program artistic vesel, antre
nant Și dinamic.

In general, localurile publi
ce din Brașov și-au cîștigat un 
bun renume. Nici nu s-ar pu
tea altfel, fiindcă frumoasa a- 
șezare de sub Tînipa primește 
cu brațele deschise oaspeți în 
tot cursul anului.

La 
care 
unor 
păți".
Sport" de Ia 
„Cerbul 
Morii" 
de uteciști, organizați
organizații de bază.

Ni se pare semnificativ ' că 
tocmai aici, unde deservirea 
publică a atins un nivel supe-
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— „Ritmul —- e de părere 
tovarășul inginer EDUARD 
MOTEȚ — poate fi considerat 
bun. Planul valoric pe trimes
trul I a fost îndeplinit. Nu 
s-a respectat, e adevărat, gra
ficul de montaj. Sîntem în 
restanță, față de grafic, cu 
montarea dulapurilor de co
mandă și a grinzilor de la 
căile de rulare. Furnizorul a- 
cestor subansamble — Uzina 
de utilaj chimic Ploiești — nu 
ne-a livrat decît 35 Ia sută din

dus pe trimestrul I. Numai în 
luna ianuarie, spre exemplu, 
s-au executat lucrări în valoa
re de 2 milioane 
mal ca în ur
mătoarele două 
luni să se aco
pere cu ușurin
ță planul tri
mestrial de în
că 3 milioane. 
Se poate spu
ne, în aceste 
condiții, că pe

CONSTANTIN PRIESCU

lei. Era

111

nor-
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Detestabila
mulțumire...

Privind-o pe Melania A., 
ne-am închipuit mo
mentul nașterii ei, a- 
cum 16 ani. Copilul 
este totdeauna o bucu
rie, o lumină pentru 
părinți. A venit pe lume 
un om, frageda lui viață 
descoperă dintr-o dată 
sensul existenței umane 
și sociale a celor doi pă
rinți : datoria de a-i creș
te și pregăti pe măsura 
idealurilor pe care șl 
le-au pus în propriul 
copil.

Melania s-a bucurat 
numai doi ani de mîn- 
gîierea. căldura casei pă
rintești. Părinții s-au des
părțit. Copilul a fost dat 
în grija mamei. Nu știu 
care au fost cauzele și 
nici ce „socoteli" și-a fă
cut cînd s-a văzut în si
tuația de a crește fetița. 
Se pare însă că au fost 
defavorabile Melaniei; 
ea a rămas în îngrijirea 
bunicilor, mama interne- 
indu-și o altă familie de
parte de primul ei copil. 
13 ani Melania și-a văzut 
din cînd în Cînd mama.

din cînd în cînd tatăl, ca 
pe niște vizitatori care se 
interesau de ea, printre 
altele tatăl obligat prin 
lege să-i plătească pensia 
alimentară, iar mama o- 
bligată tot prin lege să o 
supravegheze. Bunicul a 
murit, și tatăl, între timp 
cap al unei noi familii, a 
întrezărit posibilitatea de 
a nu-i mai plăti fetei pen
sia, aducînd-o la el. Și 
Melania a venit. S-a sim
țit străină. Pe un tată că
ruia 13 ani i-ai fost o 
obligație este greu să-l 
îndrăgești dintr-o dată, 
să țl-1 apropii. Iar mama 
vitregă rămîne, de cele 
mai multe ori ca în po
vești, mama vitregă. Me
tania fugea de acasă, fu
gea de răceala unui că
min, de treburile de doi
că a fratelui ei vitreg. 
Aflase că tatăl ei luase 
de Ia casa de copii un bă
iețel pentru a-l crește. Iar 
ea, fiica lui adevărată, 
stătuse 13 ani fără a avea 
cui adresa cuvîntul tată. 
A cunoscut băieți, a cu
noscut fete, cineva a

dus-o într-o seară la bar, 
au atras-o luminile, vese
lia, vorbele „drăgăstoa
se" ale unor necunoscuți, 
a început să lipsească de 
la școală. Cînd tatăl a 
.descoperit" situa} ia a 

trimis-o la Timișoara, la 
fosta sofie. Cine știe ce 
„calcule" și-a făcut și el 
fn-avea vreme pentru 
ea!), așa că Melania s-a 
văzut urcată în tren și 
expediată ca un bagaj. 
Fetita aproape nu-și cu
noștea mama, cu atît mai 
puțin tatăl vitreg, fratele 
vitreg. Dar „cunoștința" 
nu a durat mai mult de 
două luni. Tatăl vitreg, 
medic de profesie, i-a in
terzis sofiei ca Melania 
să locuiască la ei. Așa că 
„sufletul" de mamă al 
mamei tot alit de vitrege 
pe cît de naturală „s-a 
zbătut" să găsească o so
luție pentru a-și apăra 
căminul de mica intrusă. 
Ce ginduri are ea, ce 
preocupări, care îi sînt 
prietenii, cum ar putea să 
o oprească pe fată de a 
frecventa restaurantele.

anturajul nepotrivit vîrs- 
tei, nu au interesat-o. Și 
atunci a apărut „salva
rea“ în persoana unui 
bărbat, cu care mama — 
buna marnă! — a aran
jat o tranzacție: i-a fă
cut-o „cadou", cu acte de 
cedare în regulă. După 
lege, fata n-avea nici mă
car vîrsta minimă pentru 
căsătorie, dar mama a 
semnat angajamentul cu 
inima împăcată, mulțumi
tă că și-a apărat astfel 
fericirea ei. Mulțumit a 
fost și medicul, actualul 
ei soț. Mulțumit a fost, 
probabil, și tatăl natural. 
Scăpaseră cu toții de ea. 
Așa că, mai tîrziu, cînd 
tatăl o întîlnește în 
Galați în anturajul vesel 
al prietenilor de seară, 
nu se miră.Viața dezordo
nată a șubrezit însă să
nătatea Melaniei. Bolna
vă în spital, îi scrie ma
mei, întrebînd-o ce să 
facă, unde să se ducă.
GALINA BĂDULESCU

(Continuare 
în pag a Il-a)
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Utecistul Vasiie Chișcăveanu de la S.M.T. Romanu, 
raionul Brăila depune un deosebit interes 
respectarea angajamentului pe care și l-a luat 
Începutul anului: fiecare lucrare — de 

ireproșabilă.
Foto : N. STELORIAN

TELEGRAMĂ

pentru 
la 

calitate

Tovarășului KNUD JESPERSEN 
Președinte al Partidului Comunist din 

Danemarca
Copenhaga

Cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a zilei 
dv. de naștere, Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român vă felicită din toată 
inima și vă urează noi succese în activitatea 
pe care o desfășurați în fruntea Partidului 
Comunist din Danemarca pentru democrație 
și socialism.

COMITETUL CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
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T.A.P.-„Carpați"' Brașov 
coordonează activitatea 
mari complexe: „Car- 

„Postăvarul", 
Poiana

Carpatin",
etc., lucrează

Hotel 
Brașov, 
„Dîmbul 
>pt sute 

în 11

Beneficiari -

rior — tocmai aici s-a organizat 
un concurs „Cine știe, clștigă" 
pe tema : „Să cunoaștem taine
le artei culinare".

Inițiativa aparține organizați
ei U.T.C. nr. 6 de la restauran
tul „Cerbul Carpatin" (secretar 
Vasiie Gergely).

Concursul a avut loc într-una 
din zilele de repaus. Mesele, 
lojile restaurantului au fost o- 
cupate de invitați : secretari ai 
unor comitete și organizații de 
bază U.T.C. din marile între
prinderi ale orașului, uteciști.

S-au întrecut în cadrul con
cursului opt ospătari, trei bu
cătari și doi cofetari. Un juriu 
foarte exigent, format din cei 
mai vechi și cunoscuți artiști ai 
meseriei, a pus fiecărui concu
rent nouă întrebări teoretice și 
practice. Asistența a aplaudat 
răspunsurile precise și în spe
cial „demonstrațiile" practice 
din care a fost invitată să gus
te. La sfîrșitul concursului 
fost declarați cîștigători < 
rii Elena Bogdan, Maria Blen- 
dea și Cornel Băneșiu (nici 
unul nu depășește ÎS ani), bu
cătarul Florea Stan, utecist și 
cofetarii Gerda Kirschner și 
Zamfira Simon. Cel mai dispu
tat concurs a fost cel al cofe
tarilor. Cele două, concurente 
de 20 de ani, au dezlegat la fel 
de precis și la fel de „gustos" 
cele nouă întrebări teoretice și 
practice. A urmat barajul: fe
telor li s-au pus o sumedenie 
de întrebări fulger, dar tot nu 
s-a putut obține o departajare 
cît da infimă. Atunci în aplau
zele asistenței, juriul a hotărît 
premierea ambelor concurente.

N-ar strica 
organiza cîte 
curs și pe la 
din Capitală, 
rante și bufete de Ia 
Vergului, Pantelimon și 
localuri.

deloc dacă s-ar 
un asemenea con- 
buletele „Expres" 
la unele restau- 

bariera I 
alte

ȘT. HARALAMB



Vizita la Cluj a delegației
Partidului Comunist din Spania

delegația 
din Spa- 
tovarășii 
secretar 

Comu-
Francisco

Marți dimineața, 
Partidului Comunist 
nia, alcătuită 
Santiago 
general al 
nist din 
Gutierrez, 
membri ai 
tiv al P.C. 
Vazquez, membru al C.C. 
P.C. din Spania, care face o 
vizită de prietenie în țara 
noastră, a sosit la Cluj.

Delegația este însoțită 
tovarășii Mihai Dalea, secre
tar al C.C. al P.C.R., și Ghi- 
zela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

în gara Cluj, oaspeții spa
nioli au fost întîmpinați de 
tovarășii Aurel Duca, membru 
al C.C. al P.C.R., prim-secre- 
tar al Comitetului regional 
Cluj al P.C.R., de membri ai 
Biroului comitetului regional 
de partid, de activiști de par
tid. Numeroși clujeni, aflați 
pe peronul gării, au făcut 
oaspeților o caldă primire. 
Pionieri le-au oferit flori.

La sediul Comitetului re
gional de partid a avut loc o 
întîlnire cu membri ai Comi
tetului regional de partid. 
Tovarășul Aurel Duca a pre
zentat oaspeților aspecte ale 
dezvoltării economice și cul
turale ale regiunii în anii 
terii populare, precum și 
nele preocupări actuale 
organelor de partid din 
giune. Oaspeții s-au interesat 
îndeaproape de experiența or
ganizației de partid regionale 
în rezolvarea diferitelor pro
bleme.

A urmat apoi o vizită cu 
mașinile prin Cluj, în cursul 
căreia s-au făcut 
noile cartiere ale 
fost vizitată, de 
Grădina Botanică.

La amiază, Comitetul regio
nal de partid a oferit o masă 
în cinstea oaspeților.

După amiază, membrii de
legației Partidului Comunist 
din Spania au fost oaspeții 
Uzinei „Unirea“, unde au fost 
întîmpinați călduros de sute 
de muncitori.

După un scurt expozeu, fă
cut de directorul Uzinei „U- 
nirea“, Iosif Bot, asupra dez
voltării acestei întreprinderi 
clujene, au fost vizitate unele 
secții ale uzinei. La secția 
turnătorie, reconstruită și mo
dernizată în ultimii ani, oas
peții au primit explicații asu
pra procesului tehnologic. La 
secția de montaj, ei au exa
minat cu atenție două 
boaie de țesut automate, care 
vin să îmbogățească gama 
produselor acestei întreprin
deri.

Un mare număr de munci
tori, tehnicieni și ingineri ai 
uzinei au participat apoi la 
un miting organizat cu prile
jul vizitei delegației.

Deschizînd mitingul, tov. 
Toader Moldovan, secretar al 
Comitetului orășenesc Cluj al 
P.C.R.. a salutat călduros pe 
oaspeți.

Au luat apoi cuvîntul mun
citorii Emil Tuduce, din par
tea comitetului de partid al 
uzinelor și Kiss Ioan, de la 
secția de turnătorie, care, în 
cuvinte calde, au exprimat 
profunda simpatie a oameni
lor muncii față de lupta pli
nă de eroism pe care comu
niștii spanioli, toți democrații 
din Spania o duc pentru li
bertate, democrație și progres 
social. Totodată, ei au vorbit 
despre munca și preocupările 
de viitor ale colectivului uzi
nei.

Primit cu vii aplauze, a luat 
cuvîntul tovarășul Santiago 
Carrillo, secretar general al 
Partidului Comunist din 
Spania, care a transmis 
colectivului uzinei un salut

din 
Carrillo, 
Partidului 
Spania, 
Ramon Mendesona, 
Comitetului Execu- 
din Spania, și Juan 

al

de

pu- 
u- 

ale 
re-

popasuri în 
orașului. A 

asemenea,

răz-

din partea clasei muncitoare 
din Spania și urări de succese, 
tot mai mari pentru prosperi
tatea țării noastre și creșterea 
bunăstării poporului român.

Ne bucură, a spus vorbitorul, 
progresele mari pe care Ro
mânia le-a obținut în puțini 
ani. Este o 
că în țara 
noi fabrici 
dezvoltă și 
cultură ca, de exemplu, orașul 
Cluj, cum agricultura 
socialistă progresează.

Exemplul României 
pe noi, comuniștii din 
să ne întărim încrederea 
superioritatea socialismului și 
în victoria socialismului pe în
treg globul pămîntesc.

Referindu-se la 
tradiționale dintre 
Comunist Român și 
Comunist din Spania, vorbito
rul a spus : Partidele noastre 
sînt două partide vechi, prie
tene. întotdeauna am avut re
lații foarte bune. Comuniștii 
și poporul din Spania nu vor 
uita niciodată participarea 
combatanților români la bri
găzile internaționale, la lupta 
poporului spaniol împotriva 
fascismului.

întrevederile nostre, care 
au început ieri, a arătat în 
continuare vorbitorul, au scos 
în relief marea identitate care 
există între Partidul Comu
nist Român și Partidul Comu
nist din Spania, asupra pro
blemelor esențiale ale prezen
tului și, în primul rînd, cu 
privire la necesitatea de a face 
totul pentru a întări și conso
lida unitatea mișcării comu
niste și muncitorești interna
ționale. Am fost pe deplin de 
acord cu sprijinirea luptei 
eroice a poporului vietnamez. 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Spania 
consideră că nu trebuie înce
tată lupta pînă cînd america
nii nu vor pleca din Vietnam.

Discuțiile noastre au fost 
foarte cordiale și eu doresc să 
transmit de la această tribu
nă mulțumirile delegației noa
stre tovarășului Nicolae Ceau- 
șescu, conducerii Partidului 
Comunist Român, pentru prie
tenia și căldura frățească cu 
care ne-au primit.

Santiago Carrillo 
apoi despre lupta 
spaniol împotriva 
fasciste, pentru libertate și 
progres social despre crește
rea forțelor democrației și so
cialismului în Spania, despre 
eroismul și încrederea în vic
torie a comuniștilor spanioli.

Luînd cuvîntul, în încheie
rea mitingului, tovarășul 
Aurel Duca, prim-secretar 
Comitetului regional Cluj 
P.C.R., după ce a adresat 
călduros salut oaspeților,

bucurie să vedem 
dv. se construiesc 
moderne, cum se 
cresc centre de

voastră

ne face 
Spania, 

în

legăturile 
Partidul 
Partidul

a vorbit 
poporului 
dictaturii

a regiunii Cluj, rod al efortu
rilor oamenilor muncii români, 
maghiari, germani, înfrățiți 
prin năzuințe și interese co
mune, sub conducerea parti
dului comunist.

în încheiere, vorbitorul a 
exprimat convingerea că vizi
ta oaspeților spanioli în Ro
mânia va contribui la adînci- 
rea prieteniei frățești dintre 
cele două partide.

După vizitarea uzinelor „U- 
nirea“, un popas la Universi
tatea „Babeș-Bolyai“.

Studenții au făcut o entu
ziastă primire membrilor de
legației.

Oaspeții s-au întreținut în
delung la rectorat, cu acade
micieni, profesori și alți mem
bri ai corpului didactic, pre
cum și cu reprezentanți ai stu- 
dențimii clujene.

Acad. Prof. Constantin Dai- 
coviciu, rectorul universității, 
acad. prof. Ștefan Peterfi, 
prorector al universității, și 
conf. univ. Mircea Zaciu, de
canul facultății de filologie, 
au prezentat larga dezvoltare 
a învățămîtitului superior clu
jean în anii construcției so
cialiste, tradițiile literaturii și 
artei progresiste din acest im
portant centru cultural.

Un cald salut au adus de
legației studenții Liviu Giur
giu din anul IV al facultății 
de fizică și Maria Borbely din 
anul III al facultății de filo
zofie.

Membrii delegației au vorbit 
celor de față despre condițiile 
grele în care se desfășoară 
viața universitară în Spania 
de azi, precum și despre lupta 
plină de abnegații a studen- 
țimii și profesorilor progresiști 
din centrele universitare spa
niole pentru un învățământ 
democratic, pentru libertăți 
politice.

Corpul didactic și studenți
mea clujeană au rugat pe oas
peți să transmită profesorilor 
universitari, tineretului stu
dios, întregii intelectualități 
spaniole care militează pentru 
înfăptuirea idealurilor de li
bertate și democrație, cele mai 
calde urări de îndeplinire a 
nobilelor lor năzuințe.

Seara, membrii delegației, 
împreună cu persoanele care 
îi însoțesc și ou conducători 
ai organelor locale de partid, 
au asistat la un spectacol fol
cloric.

Convorbire cu prol. ing. GRIGORE IOACHIM, 
membru corespondent al Academiei Republicii So
cialiste România — prorector al Institutului de 
petrol, gaze și geologie, despre lucrările celei de-a 
Xll-a sesiuni a cercurilor științiiice din institut.

— Vă rugăm, tovarășe 
profesor, să faceți o 
scurtă prezentare a acti
vității desfășurate in 
cercurile științifice stu
dențești...

mai bune lucrări de cercetare, 
conducerea institutului, în co
laborare cu Consiliul U.A.S., a 
organizat o sesiune — cea de

ni, care s-au desfășurat pe sec
ții de specialitate — geologie- 
geofizică, exploatarea zăcă
mintelor de țiței și gaze, teh
nologia și chimizarea țițeiului 
și gazelor, mașini și utilaj pe
trolier — au participat stu
denti din toate facultățile insti
tutului. Valoarea comunicărilor, 
atît ca prezentare cît și ca fun
damentare științifică, a fost su
perioară celorlalte sesiuni, des
fășurate în anii trecuti. Este 
necesară o precizare : numărul 
referatelor prezentate este mai 
mic decît în anii trecuți ; în 
schimb a crescut valoarea aces
tor referate datorită faptului că 
anul acesta s-au concentrat 
forțele în rezolvarea unor te
me concrete. Multi dintre par- 
ticipantii la discuțiile pe mar
ginea referatelor prezentate au

din cunoașterea procesului de 
producție și care dădeau solu
ții unor probleme importante 
ridicate de practică.

— Ce învățăminte se 
desprind privind orga
nizarea în viitor a acti
vității de cercetare știin
țifică studențească ?

O 
producția — iată care 
să fie tendința acestei activi
tăți. Pentru că o lucrare a că
rei valoare practică se vede 
imediat după ce a fost elabo
rată dă mai multă satisfacție 
autorului, care găsește in 
acest fapt cea mai mare răs
plată pentru strădania sa. Ast
fel, interesul studenților pentru

legătură accentuată cu 
trebuie

— Munca în cercurile știin
țifice, după cum a dovedit fru
moasa experiență acumulată 
pînă acum, îi obișnuiește pe 
viitorii specialiști să cunoască 
îndeaproape „secretele“ și sa
tisfacțiile activității de cerce
tare științifică, le dezvoltă pa
siunea pentru cercetare. Inte
resul studenților pentru o ase
menea activitate este din ce în 
ce mai mare. Numai în acest 
an universitar, sub îndruma
rea atentă a unor cadre didac
tice de prestigiu — academi
cieni, membri corespondenți ai 
Academiei, doctori în științe — 
studenții au luat în cercetare 
peste 100 de teme — majori
tatea cercetărilor fiind efectu
ate în colective largi... In sco
pul stimulării acestei bogate și 
rodnice activități, în scopul se
lecționării și premierii celor

y-r-T

Anticipația unor drumuri

a XII-a de la înființarea insti
tutului — a cercurilor științifi
ce studențești.

— Ce ne puteți spune 
cu privite la referatele 
prezentate în cadrul se
siunii, cu privire la te
mele abordate de către 
tinerii cercetători ?

La lucrările acestei sesiu-

subliniat faptul că s-au dezvol
tat probleme dintre cele mai 
actuale : aplicațiile statisticii 
matematice în exploatarea ză
cămintelor de fier, influența re
gimului termic asupra filtrației 
noroiului de foraj, studiul func
ționării cuplajelor de fricțiune 
folosite în instalațiile moderne 
de foraj etc. De o apreciere 
deosebită s-au bucurat refera
tele al căror conținut a izvorît

munca de cercetare va crește 
considerabil.

Pornind la realizarea acestui 
deziderat — de ordin general 
— nu va trebui să uităm însă 
că avem de rezolvat o serie de 
aspecte de ordin special. Iată, 
de pildă, că la actuala sesiune 
lucrările prezentate au prile
juit discuții aprinse. Dar cei 
care au purtat aceste discuții 
au fost... profesorii. Deși în

multe ocazii studenții s-au do
vedit judecători competenti ai 
lucrărilor prezentate în cercuri, 
de data aceasta a învins timi
ditatea, fapt constatat mai ales 
în secțiile unde în prezidiu au 
luat loc cadre didactice de 
prestigiu. Or, pe noi ne intere
sează să prilejuim o luptă de 
opinii între studenti. De aceea, 
la viitoarele sesiuni va trebui 
să încredințăm conducerea lu
crărilor din secții, studenților și 
nu cadrelor didactice. In altă 
ordine de idei, se înscriu lu
crările cu caracter teoretic pre
zentate în cadrul sesiunii. Va
loarea lor este incontestabilă. 
De aceea, sîntem de părere că 
autorii acestor lucrări nu tre
buie să le considere încheiate, 
ci să treacă — în anul univer
sitar viitor — la faza experi
mentală a cercetărilor. De ase
menea, multe cercetări vor tre
bui să conducă — în perioada 
următoare — la realizarea efec
tivă a unor aparate sau instru
mente de laborator, contribu
ind astfel la dezvoltarea bazei 
materiale a institutului.

Așa cum arătam, este evi
dentă contribuția cadrelor di
dactice în îndrumarea studen
ților cercetători. Consider, to
tuși, că dacă numărul cadrelor 
didactice care-și îndreaptă efor
tul în această direcție ar crește, 
am putea înregistra un avînt 
și mai mare în cercetarea 
științifică a studenților, avînt 
care ar contribui la îmbunătă
țirea calitativă a procesului de 
învățămînt.

ADRIAN VASILESCU

Sportivi români victorioși în întîlniri 
internaționale

• Turneul internațional de te
nis de la Monte Carlo a luat sfîr- 
șit. Reprezentantul României, Ion 
Tiriac, a obținut un frumos suc
ces cîștigînd, alături de italianul 
Pietrangeli, 
bați.

mijlocie mică, Emil Constantines- 
cu a cîștigat prin neprezentarea 
boxerului sovietic Jarviașin (acci
dentat).

proba de dublu băr-

• In 
box de 
prezentanții 
pe locul întii. La categoria grea, 
Vasile Mariuțan l-a învins în fina
lă la puncte pe Horvâth, cîștigă- 
torul medaliei de bronz (categ. 
semigrea) Ia ultimele campionate
europene. în limitele categoriei

turneul internațional de 
Ia Budapesta, doi dintre re- 

României s-au clasat

• Finala turneului internațional 
de tenis de la Tel Aviv, disputată 
între jucătorii români Gtinther 
Bosch și Constantin Popovici, a 
revenit Iui G. Bosch, învingător 
cu 6—4, 6—1. Proba de dublu 
bărbați a revenit cuplului Bosch 
Popovici (România), care în meciul 
decisiv a învins perechea David- 
man — Stasbholtz (Izrael) cu ,6—4. 
4—6, 6—3.

PE SCURT

In sprijinul cooperativelor 
agricole de producție

'.CINEMATOGRAFE
■CORĂBIILE LUNGI — cine-

al 
al 

un 
a 

arătat că în întreaga sa exis
tență, Partidul Comunist din 
Spania a ținut sus, fără șovă
ire, steagul luptei pentru li
bertate și independență națio
nală, pentru apărarea intere
selor vitale ale poporului, 
pentru democrație și socia
lism. Subliniind că poporul 
român a nutrit întotdeauna 
sentimente de caldă prietenie 
față de poporul spaniol, vor
bitorul a amintit manifestă
rile de solidaritate internațio
nală ale oamenilor muncii din 
țara noastră cu cauza dreaptă 
a poporului spaniol.

Evocînd lupta glorioasă dusă 
de P.C.R. în cei 45 de ani de 
existență, vorbitorul s-a refe
rit la victoriile dobîndite, la 
capătul cărora strălucește 
chipul României de astăzi, al 
României socialiste.

Vorbitorul a înfățișat apoi 
tabloul puternicei dezvoltări 
economice și social-culturale

Aspect cotidian din noul

cartier bucureștean Pajura

Foto : AGERPRES

• La sediul federației de fotbal 
a avut loc ieri tragerea la sorti a 
optimilor de finală ale „Cupei Ro
mâniei". Jocurile se vor desfășura 
la 11 mai pe terenuri neutre după 
cum urmează : A. S. Aiud—Crișul 
Oradea ; Soda Ocna Mureș—Stea
ua ; Cimentul Medgidia—U. T. 
Arad ; Metalul Plopeni—Farul 
Constanța ; Clujeana—Steagul Roșu 
Brașov ; C.S.M.S. Iași—Rapid 
București ; Petrolul Ploiești—Side- 
rurgistul Galați și Universitatea 
Cluj—Dinamo București.

se va da astăzi startul în cel 
de-al 5-lea campionat european de 
tenis de masă. Întrecerile pe e- 
chipe se vor disputa in primele 
patru zile (13—16) în timp ce pro
bele individuale vor avea loc în 
ultimele 
prevăzută 
prilie.

trei zile (18—20). Este 
o zi de repaus la 17 a-

★
Lotul de tenis de masă al Ro

mâniei, avind în frunte pe Maria 
Alexandru și Dorin Giurgiucă, a 
plecat mărfi dimineața la Londra.

e La „Empire Pool’ din Londra (Agerpres).
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Folosind creditele acordate 
de stat, precum și mijloacele 
proprii, cooperativele agricole 
de producție și-au creat o pu
ternică bază tehnică-materi- 
ală. Ele dispun de circa 800 000 
de mașini agricole, peste 13 000 
diferite instalații, 19 500 mo
toare termice și electrice, 9 700 
autocamioane și autoturisme, 
precum și diverse unelte de 
atelier, utilaje și mecanisme. 
Pînă la sfirșitul cincinalului se 
prevede ca numărul autoca
mioanelor să ajungă la circa 
20 000, al remorcilor la 2 000, 
al motoarelor și electromotoa
relor la peste 77 000, al agre
gatelor de aspersiune la circa 
2 800 etc.

Pentru buna funcționare a 
acestor mașini și prelungirea 
folosirii lor, Consiliul de Mi
niștri a emis o hotărîre prin 
care se dă ca sarcină unități
lor subordonate Consiliului 
Superior al Agriculturii, Stați
unilor de Mașini și Tractoare 
și uzinelor de reparații, unită
ților aparținînd Ministerului 
industriei Construcțiilor de 
Mașini, Ministerului transpor
turilor auto, navale și aeriene, 
întreprinderilor de industrie 
locală executarea reparațiilor 
și reviziilor necesare mașinilor 
agricole, mașinilor-unelte, uti
lajelor, instalațiilor și mijloa
celor de transport ale coope
rativelor agricole de produc
ție. Lucrările se vor efectua

pe bază de contracte sau co
menzi ferme, iar plata se va 
face la prețurile și tarifele 
care se aplică organizațiilor și 
întreprinderilor de stat, potri
vit dispozițiilor legale.

Unitățile care vor executa 
asemenea reparații le vor in
clude în planurile anuale, tri
mestriale și lunare în cantită
țile și sortimentele stabilite de 
acord cu Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de 
Producție.

Pentru acest an, lucrările de 
reparații capitale se vor sta
bili prin convenții încheiate 
între ministerele menționate 
și Uniunea Națională a Coope
rativelor Agricole de Produc
ție. Conform hotărîrii, Consi
liul Superior al Agriculturii 
va lua măsuri ca, în fiecare 
raion o stațiune de mașini și 
tractoare să fie specializată în 
executarea reparațiilor solici
tate de cooperativele agricole. 
In raioanele unde nu există 
S.M.T., cooperativele agricole 
vor fi deservite de cel mai a- 
propiat S.M.T. specializat. De 
asemenea, Consiliul Superior 
al Agriculturii va lua măsuri 
pentru dotarea S.M.T.-urilor 
ce urmează să fie specializate 
în executarea de reparații și 
revizii tehnice la mașinile a- 
gricole proprietate obștească a 
cooperativelor agricole de pro
ducție.

(Agerpres)

Vizita ministrului afacerilor
externe al

Marți dimineața, ministrul 
afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, Cor
neliu Mănescu, a primit pe 
ministrul afacerilor externe al 
Danemarcei, Per Haekkerup, 
cu care a avut o convorbire 
privind dezvoltarea relațiilor 
bilaterale româno-daneze, pre-

CONTINUĂRI • CONTINUĂRI * CONTINUĂRI • CONTINUĂRI • CONTINUĂRI • CONTINUĂRI

Ritmul de lucru 
nu se accelerează 

prin justificări!
(Urmare din pag. 1]

arăta MIRCEA ALBU. Ori 
constructorul nu era gata cu 
nivelarea terenului, ori aștep
tam panouri de la Uzina me
canică Buzău.

Montorii nu au nici acum 
front de lucru asigurat. în- 
tr-un colț al halei, pe o plat
formă, observăm un lot de u- 
tilaje care așteaptă să fie mon
tate. De ce nu le montați ? — 
întrebăm noi.

— Circa 80 la sută din utila
jele pentru trăgătoria umedă 
sînt sosite de mult pe șantier. 
Noi le-am monta — arată 
MIRCEA HAN, șeful lotului 
instalații — dar nu putem. 
Constructorii n-au turnat nici 
măcar betonul egalizator la 
pardosele.

Acestea sînt părerile monto- 
rilor. Ei nu sînt, pe bună drep
tate, mulțumiți de ritmul cu 
care s-a lucrat pînă acum. Au 
întîmpinat anumite greutăți 
atît din partea constructorilor, 
cît și din partea furnizorilor 
de utilaje.

— Dacă am întîrziat execu
ția unor fundații și pardosele 
— afirmă arhitect ACHIL IO- 
NESCU, șeful lotului construc
ții — vina o poartă beneficia
rul care nu ne-a pus la dispo

ziție documentația decît pen
tru un număr mic de utilaje.

Beneficiarul, ca tutelar al 
investiției, este cel dinții inte
resat în asigurarea unui ritm 
înalt de lucru pe șantier. Care 
este părerea acestuia despre 
ritmul de lucru ?

— Indiscutabil — arăta ing. 
SPIRIDON R1MNICEANU, șe
ful serviciului investiții — rit
mul de lucru este lent. După 
părerea mea s-a pierdut circa 
o lună de zile la montaj din 
cauza lipsei utilajelor și a do
cumentației. Planul de investi
ții, de pildă, a fost nerealizat 
cu circa 2 000 000 lei datorită 
nelivrării de către Uzina de 
utilaj chimic a 240 tone con
fecții metalice. Azi (9 aprilie) 
am primit de la I.P.L. o parte 
din documentația pentru fun
dații și pardosele. Dar mai a- 
vem de primit documentele 
la pardosele și canale, pentru 
lucrări în valoare de circa 
1 000 000 lei. Am dori ca pro
iectantul să respecte cu stric
tețe ultimul termen — de 20 
aprilie — pentru trăgătoria de 
oțel moale.

De la Buzău, ne îndreptăm 
spre Ploiești. Aducem la cu
noștința tovarășului Vasile 
Mihăilescu, inginerul șef al 
uzinei de utilaj chimic, greu
tățile pe care le-a întîmpinat 
șantierul uzinei de sîrmă din 
cauza nelivrării la timp a u- 
tilajelor contractate.

— Pentru grinzile de la căile 
de rulare — afirma tovarășul 
MIHĂILESCU — uzina nu 
poartă nici o vină. Contractul 
prevedea ca beneficiarul să 
ne asigure materialele necesa
re. Noi am primit ultimele 
cantități de materiale pe 23

martie. Cînd puteam să exe
cutăm comenzile ? Acum 
le-am lansat in lucru și pină 
la sfirșitul lunii aprilie șantie
rul din Buzău va primi întrea
ga cantitate de utilaje. Altfel 
stau lucrurile cu platformele. 
In cazul acesta e vina uzinei 
noastre pentru că, deși puteam 
să le executăm la timp, am 
dat prioritate altor comenzi.

Am primit, pe parcurs, 
numeroase răspunsuri. Ele 
scot la iveală o seamă de lacu
ne ale organizării muncii, care 
și-au pus pecetea pe ritmul de 
lucru. E adevărat: șantierul 
uzinei de sîrmă și-a îndeplinit 
valoric planul pe trimestrul I. 
Existau însă posibilități certe 
— și interlocutorii noștri au 
vorbit despre acestea — ca 
planul să fie cu mult depășit, 
ca timpul de lucru și forța de 
muncă să fie folosite mult mai 
productiv.

Există toate condițiile ca 
în trimestrul următor rit
mul de muncă să se in
tensifice astfel încît termenele 
de execuție, pe obiecte și pe 
ansamblul lucrărilor din etapa 
I, să fie cu mult reduse.

făuritorii 
recoltelor, 
în concurs

(Urmare din pag. I)

totuși, pu(in emoționat. După 
laminarea premiilor, mi-a măr
turisit secretul cunoștințelor

sale. Participase cu regularitate 
la toate lecțiile predate in ca
drul cercului „Cultura plante
lor" și studiase cu atenție bi
bliografia recomandată.

Silviu Bondol nu e singurul 
exemplu. Alături de el, mulfi 
uteciști, printre care Ilie Mil- 
vard, de la Bucecea. Eugenia 
Barbacaru, de la Fintînele, 
Constantin Poamăneagră de la 
Stăncești s-au dovedit a fi prin
tre cei mai pregătiți țărani coo
peratori, stăpini ai cunoștințelor 
însușite prin cursurile agrozoo
tehnice.

Organizatorii concursului au 
oierit ciștigătortlor numeroase 
premii în obiecte, precum și un 
mare număr de abonamente la 
„Agricultura socialistă" și 
„Zori noi". Formațiile artistice 
ale căminelor culturale, care au 
găzduit pasionantele întreceri 
au prezentat bogate programe 
artistice.

Concursul „Țăranul coopera
tor, un om bine pregătit profe
sional" a evidențiat eficienta 
învătămîntului agrozootehnic — 
această școală a marilor re
colte.

N.R. Este o acțiune va
loroasă, care se recomandă 
singură. Pe baza ei, lărgin
d-o, adaptînd-o specificu
lui din fiecare regiune, din 
fiecare unitate agricolă, or
ganizațiile U.T.C. pot ini
ția activități interesante, 
stimulative, în scopul ridi
cării calificării profesionale 
al tinerilor mecanizatori și 
îngrijitori de animale, a că
ror pregătire — așa cum 
rezultă din scrisorile pri
mite din partea multor ci
titori ai ziarului, și din an

chetele noastre pe această 
temă — este bine să conti
nue și după încheierea 
cursurilor invățămîntului 
agrozootehnic, să se trans
forme într-un proces con
tinuu.

Detestabila 
mulțumire...

(Urmare din pag. Ij

— Nu mă mai interesezi, 
i-a scris mama. Fă ce vrei. 
Du-te la taică-tău, sau unde 
știi. Eu nu te pot primi". A pri- 
mit-o tatăl dar pentru puțin 
timp. Soția sa refuză să „peri
cliteze" sănătatea și educația 
fiului ptin prezenta Metaniei în 
casă.

— Nu se mai poate face ni
mic cu ea. Trebuie trimisă la 
școala de reeducare. E un ele
ment Înrăit, declară mama vi
tregă. Soțul meu este slab, nu 
insistă destul ca lata să fie dusă 
acolo unde merită.

Ne-a spus și nouă aceste vor
be și, desigur, de multe ori I 
le-a spus și Melaniei. Fata s-a 
simții mai in siguranță cu prie
tenii ei, ei nu o trimeteau la 
școala de reeducare și apoi ni
meni nu-i spusese, decit cu ame
nințări și certuri, că nu viata pe 
care o duce ea e singura posi
bilitate. Poate i-ar fi plăcut să 
se ducă la școală, să citească, 
să se plimbe și să danseze cu 
băiefi de virsta ei, poate i-ar li 
plăcut să muncească Împreună

cu alți tineri. Dar nimeni nu a 
indemnat-o. Cind a ajuns la tri
bunal pentru vagabondaj a avut 
surpriza de a-1 auzi din nou pe 
tatăl său spunînd că ar trebui 
dusă la școala de reeducare.

Reeducarea educației pe care 
nu a primit-o nici de la tată 
nici de la mamă.

Reeducarea unor trăsături de 
caracter, a unor principii mo
rale pe care nu au știut să i le 
cultive cei răspunzători de ele.

O privim și zimbetul ei can
did, ochii copilăroși, puțin triști 
și nedumeriți, imi par o acuzare, 
o acuzare pentru ceea ce ar fi 
putut să fie și nu este, imi pare 
o sentin/ă pentru prea mulfii ei 
părinfi sub acoperișul cărora nu 
a găsit nici dragostea și nici 
infelegerea de care avea ne
voie.

Post scrlptum pentru cei 
doi tați și pentru cele 
două mame ale Melaniei

S-a găsit totuși și o a treia 
mamă. învățătoarea P. M. care 
a crescut 4 copii, acum toti 
mari, cu situație, cu familiile 
lor, a luat-o pe Melania 
să o crească. Dacă părinții 
naturali i-au refuzat căldu
ra și dragostea lor, s-au 
găsit oameni cu suflet adevărat 
ca să tacă pavăză viitorului Me
laniei. Dar poate și de această 
dată părinții fetei sînt mulțu
miți, detestabila mulțumire a 
celui care se scutură de răs
punderea de a da societății un 
om Întreg, demn, cu care să se 
mîndrească. Detestabila mulțu
mire de tals părinte, de egoiști...

Danemarcei
cum și un schimb de păreri 
asupra unor probleme inter
naționale actuale.

La întrevedere au partici
pat din partea română Geor
ge Macovescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
Petru Manu, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Copenhaga, Vasile Pungan și 
Constantin Oancea, directori 
în M.A.E., iar din partea da
neză ambasadorul Gunnar 
Seidenfaden, secretar-general- 
adjunct în M.A.E.. Joachim 
Henrik - Georg baron Zyt- 
phen-Adeler, ambasadorul Da
nemarcei la București, amba
sadorul Anker Svart, director 
în M.A.E., Per Green, secreta
rul particular al ministrului 
afacerilor externe, și Viggo 
Christensen, consilier la Am
basada Danemarcei din Bucu
rești.

Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

★
La amiază, ministrul aface

rilor externe al Republicii So
cialiste România a oferit un 
dejun în cinstea oaspeților 
danezi. Corneliu Mănescu și 
Per Haekkerup au rostit toas
turi.

★
După-amiază, ministrul afa

cerilor externe al Danemarcei 
și persoanele care-1 însoțesc 
au vizitat noi cartiere de lo
cuințe ale Capitalei.

★
în cursul aceleiași zile, 

doamna K. M. Haekkerup, so
ția ministrului afacerilor ex
terne al Danemarcei, a vizitat 
complexul social al Fabricii 
de confecții și tricotaje Bucu
rești.

(Agerpres)

A apărut

„Tînârul leninist"
Nr. 4

Revista cuprinde docu
mentele celui de-al 
VlII-lea Congres 

al U.T.C.

Acest număr se găsește 
de vînzare și la chioșcurile 
pentru difuzarea presei.
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mascop
rulează la Patria (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,45;
21.15) ; București (orele 9,30;
12,15; 15,30; 18,15; 20,45) ; 
Melodia (orele 8,30; 11;
13,30; 16; 18,45; 21,15) ;
Aurora (orele 9,30; 12,15; 
15; 17,45; 20,30).

HAI, FRANȚA
rulează la Republica (orele 
9,15; 11,30; 14; 16,15; 18,45;
21.15) ; Grivița (orele 9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21).

VIAȚA ÎNCEPE LA ORA 8 
SEARA. CU ACUL ȘI AȚA 

rulează la Luceafărul (orele 
10; 12,30; 15,45; 18,15; 20,45); 
Flamura (orele 10; 12,30; 
15,30; 18; 20,30).

FINALA BUCLUCAȘA 
rulează la Capitol (orele 
9.45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21); Modern (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.30; 21).

DESENE SECRETE. ȘTIINȚĂ 
ȘI TEHNICĂ nr. 7/1965

rulează la Victoria (orele 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30); 
Dacia (orele 9—14,30 în con
tinuare 16,30; 18,45; 21).

RĂSCOALA — cinemascop — 
rulează la Central (orele 
10; 12,30; 15,15; 18; 20,45); 
Tomis (orele 9; 11,45; 14,30; 
17,30; 20,30).

I CHEILE CERULUI — SECRE
TUL TRECUTULUI

rulează la Lumina (orele 
19,30; 11,45; 13,45; 16; 18,15;

20,30).

CE S-A ÎNTÎMPLAT CU 
BABY JANE?

I rulează la Union (orele 15;
17,45; 20,30).

PROGRAM PENTRU COPII 
(dimineața ora 10.

WINNETOU — seria I

rulează la Doina (orele 8 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30).I 
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TRANZIT — cinemascop 
rulează la Giulești (orele 
16; 18,15; 20,30).

DUPĂ MINE, CANALH! — 
cinemascop

rulează la Feroviar (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30;
21); Volga (orele 9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21); Fes
tival (orele 8,45; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 21)

A FOST CÎNDVA HOȚ — 
cinemascop

rulează Ia Bi.zești (orele 10; 
12,15; 15,30; 18; 20,30); Dru
mul Sării (orele 11; 15;
17,30; 20).

ARȘIȚA — cinemascop 
rulează la Cringași (orele 
15,45; 18; 20,15).

GUSTUL MIERII
rulează la Cosmos (orele 
15,45; 18; 20,15)

LA PORȚILE PĂMÎNTULUI 
rulează la Excelsior (orele 
9,45; 12; 14; 16,15; 18,30;
20,45), Miorița (orele 9,45; 
12; 14; 16,15; 18,30; 20,45). 

BARCAGIUL — cinemascop 
rulează la Gloria (orele 10; 
12.30; 15,30; 18; 20,30), Lira 
(orele 15,30; 18; 20,30).

PROCESUL ALB — cine-

I mascop
rulează la Bucegi (orele 
9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30), 
Moșilor (orele 15,15; 18;1 20,45).

LUMINA VERDE — cinema
scop

I rulează la Unirea (orele 16;
18,15; 20,30).

DIVORȚ ITALIAN

I rulează la Flacăra (orele
16; 18,15; 20,30).

BEATA
!
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rulează la Vitan (orele 16; 
18,15; 20,30).

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

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

FIFI ÎNARIPATUL
rulează la Arta (orele 10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30), Fio- 
reasca (orele 9,30; 11,45; 
14-, 16,15; 18,30; 20,45).

ANI CLOCOTITORI
rulează la Viitorul (orele 
15,30; 18; 20,30).

OLD SHATERHAND — cine
mascop

rulează la Colentina (orele 
15.30; 18; 20.30).

ÎN PUSTIUL PATAGONIEI 
rulează la Rahova (orele 16; 
18,15; 20,30).

VIZITA — cinemascop
rulează la Progresul (orele 
15; 17; 19; 21).

FATA DIN /UNGLĂ
rulează Ia Ferentari (orele 
16; 18,15; 20,30).

VANINA VANINI
rulează la Cotroceni (orele 
15,30; 18; 20,30),



Itinerar liric la Gura Humorului Munte, bine
Șoseaua națională care pără

sește orașul Suceava traver
sează înainte de a ajunge la 
Gura Humorului o uriașă oază 
de păduri și pajiști verzi care 
te îmbie sa Ie cutreieri ori să 
le admiri pentru cîteva clipe. 
Sînt locuri pe unde cîndva au 
trecut pașii de îndrăgostit ai 
lui Ciprian Porumbescu, venit 
să se întîlnească cu frumoasa 
Bertha din Ilișești și pe unde 
cu numai doi ani în urmă niște 
călăreți ciudați au făcut să re
învie pe peliculă vremurile de 
glorie ale Șoimăreștilor, Aici, 
la poalele brazilor, într-o po
iană ce încadrează cabana Iii— 
șești a fost ales locul de întîl- 
nire al unui mare număr de 
tineri din orașul Suceava și 
raionul Gura Humorului. în- 
tîlnirea s-a desfășurat sub 
semnul ospitalității și veseliei.

★
Cum și-au petrecut cei peste 

800 de tineri această neuitată

zi de aprilie ? Organizatorii 
au avut grijă ca ieșirea aceas
ta masivă în mijlocul naturii 
să fie lipsită de monotonie, să 
nu se rezume numai la 
excursia în sine; concursurile 
și jocurile sportive, programe
le artistice, dansul au consti
tuit elementele de bază ale 
„repertoriului“ oferit. Un grup 
de călăreți, tineri cooperatori 
din Ilișești și motocicliști au 
ieșit în întîmpinarea oaspeți
lor suceveni. Coborînd din ma
șini, excursioniștii și-au dat 
mîna schimbînd urări și cu
vinte de salut. Reprezentanții 
celor două comitete U.T.C. au 
rostit apoi cuvinte de bună în- 
tîlnire. După aceea a început 
programul manifestărilor ar
tistice și sportive. Poiana din 
jurul cabanei cunoștea o ani
mație neobișnuită. Erau acolo 
fete și flăcăi în fermecătoare 
costume naționale din locali
tăți ca Drăgoești, Păltinoasa, 
„Ciprian Porumbescu", Ilișești,

forestieri din Frasin și Gura 
Humorului, tineri de la dife
rite întreprinderi și instituții 
humorene, elevi și studenți 
suceveni, numeroși muncitori 
de la combinatele de indus
trializare a lemnului din lun
ca Sucevei.

O uriașă horă tinerească în 
care s-au prins băieți și fete 
de pe cele două plaiuri a mar
cat începutul numeroaselor ac
țiuni distractive.

Nu departe de cabană a fost 
amenajată o scenă destinată 
artiștilor amatori. Rînd pe rînd 
au urcat pe podium formațiile 
de dansuri ale întreprinderii 
„Străduința“-Suceava, cămi
nelor culturale Drăgoești, To- 
direști, Păltinoasa, brigăzile 
artistice de agitație de la 
Frasin, Bălăceana, taraful de 
muzică populară din comuna 
„Ciprian Porumbescu".

După-amiază au început 
competițiile sportive amicale. 
După concursul de ciclism cîș-

tigat de trei tineri din Pălti
noasa s-au desfășurat între
cerile de volei dintre echipele 
reprezentative constituite ad- 
hoc ale orașelor Suceava și 
Gura Humorului, ale cămine
lor Păltinoasa și Bălăceana. 
învingătorilor le-au fost în- 
mînate numeroase diplome din 
partea uniunilor de cultură 
fizică și sport.

între timp începuse dansul. 
Perechi, perechi au intrat în 
iureșul pașilor. Pînă spre seară 
cîntecul, veselia și buna dis
poziție n-au contenit. Pădurile 
din jur au răsunat de glasurile 
și rîsetele pline de optimism 
ale celor veniți să se destindă 
după o săptămînă de muncă 
și încordare.

organizației U.T.C. — în pri
măvara aceasta în regiunea 
Suceava.

Noua comisie de sport și tu
rism din cadrul comitetului 
regional U.T.C. preconizează 
organizarea unor numeroase 
acțiuni turistice. în a doua 
jumătate a lunii aprilie o în
tîlnire de genul acesta va a- 
vea loc la cabana Mestecăniș 
între raioanele Vatra Dornei 
și Cîmpulung. La nivelul 
mitetelor comunale U.T.C. 
din întreprinderi vor fi 
țiate o serie de duminici
tristice la cele mai însemnate 
monumente istorice și case 
memoriale din regiune, cum ar 
fi : Sucevița, Voroneț, Arbore, 
Ipotești, George Enescu, Mă
lini, Ciprian Porumbescu.

co- 
sau 
ini-
tu-

★

Organizarea duminicii turis
tice de la Ilișești este prima 
care se face — din inițiativa

ION BELDEANU 
corespondentul 

„Scinteli tineretului" 
pentru regiunea Suceava

te-am găsit!s o primenire spirituală — consideri 
un tinăr inginer.

Unii tineri au vorbit despre carac
terul sportiv al excursiei, despre efec
tele igienice ale efortului fizic, Înțe
les uneori ca un maraton peste creste 
și rîpi, prin scurtături și hățișuri spre 
o țintă la care ajungi epuizat, inca
pabil să mai savurezi peisajele sau 
frumusețea unică a unui monument, 
sub obsesia Înapoierii cit mai grab
nice. O excursie nu poate și nu tre
buie să fie o cursă contra cronome
tru, afirmă alții, o tentativă de re
cord, ci — in primul rind — un pri
lej de bucurie deplină și complexă, 
o relaxare spirituală și fizică după 
preferințe individuale și nu după 
scheme organizatorice.

„Organizare" — iată un cuvlnt care 
dă naștere la interpretări diferite. 
Organizarea, spuneau interlocutorii 
mei, nu trebuie să prevadă și să dic
teze fiecare pas. și popas, fiecare 
gest sau amănunt. Se știe că excursiile 
memorabile sînt mai ales acelea in 
care a intervenit ceva neprevăzut. In 
care spontaneitatea și inițiativa de 
moment a cuiva a născocit un nou 
joc sau a sugerat un nou traseu neaș
teptat. surprinzător, însoțit de miei 
peripeții savuroase. Pentru că intr-o 
excursie se vor găsi și „maratoniști“ 
hotărîți să escaladeze cele mai piepti- 
șe coaste dar și temperamente mai li
niștite, dornice să asculte muzică în
tr-o pajiște cu flori și amatori de dans, 
dar și plimbăreți singuratici pe itine
rarii lirice.

e poate vorbi, oare, 
ie un anotimp al ex
cursiilor ? Muntele, 
■nai ales el, trece prin 
oaleta anotimpurilor 
sărbătorește, inveș- 
mintal de fiecare dată 
de alte culori și mi
resme, pline mereu de

un farmec intens; muntele e la fel 
de atrăgător sub mantaua zăpezii ori 
sub covorul florilor. Și totuși, există 
un anotimp in care ferestrele ți se 
par prea strimte pentru atita soare și 
atlta cer, in care simți nevoia să re
descoperi din nou și din nou peisaje 
vechi sau inedite, să comunici direct 
cu generoasele priveliști ale lumii.

...Am urcat duminică cu un grup 
de tineri de la „Tractorul“ pe ser
pentinele ce duc spre Poiana Brașov. 
Glumele și bătăile cu zăpadă au al
ternat cu relatările ghidului despre 
istoria și legendele locurilor străbă
tute, pentru ca sus, pe terasa unui 
restaurant, ghitarele electrice ale mi
cii lor orchestre să-și trimeată rever
berațiile spre culmile albe ale Postă
varului.

Am Încercat în timpul acestei plim
bări și petreceri duminicale să alcă
tuiesc, din părerile și observațiile ti
nerilor, o sumară definiție a excursiei, 
a sensurilor și interpretările acestei 
noțiuni.

— Muntele și excursiile în genere, 
te dezbracă de orice haină convențio
nală, te eliberează de acel ambalaj mai 
mult sau mai puțin rigid impus une
ori de viața și preocupările zilnice. 
O excursie înseamnă, în primul rind.

&
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VENITI VIORICA GRIGORESCU

„Pentru a tace mal 
larg cunoscute tine
retului frumusețile 
și bogățiile patriei, 
monumentele istori
ce și de cultură ale 
poporului nostru, 
realizările obținute 
in anii socialismului 
și a-i crea posibili
tatea unei recreări 
plăcute și utile, or
ganizațiile U.T.C. se 
vor preocupa îndea
proape de organi
zarea unor multiple 
acțiuni turistice pen
tru tineret. Comi
siile de turism de pe 
lingă comitetele ra
ionale și orășenești 
ale U.T.C., cercurile 
de turism din între
prinderi, sate, școli 
și facultăți, vor tre
bui să contribuie la 
dezvoltarea turismu
lui de masă în rîn- 
dul tinerilor“.

(Din Rezolu
ția celui de-al 
VIH-lea Con
gres al Uniunii 
Tineretului Co
munist).

SUGESTII PENTRU
COMISIA DE

• Nenumărate locuri de cultură și recreare

• Itinerarii asemănătoare pentru toate

cine ne îndrumă.

• Concluziile vor veni, deocamdată

virstele ?

• Costă mult o excursie la Cibin ?

să pornim

• Ce vedem...

ETIE!

la drum

TURISM
„Puțini sînt cei care la sfîr

șit de săptămînă sau în zilele 
de concediu rămîn indiferenți 
în fața invitației Poftiți în 
drumeție“. Remarca aceasta 
făcută, nu o dată, la adresa 
sibienilor consemnează tradi
ția unor preocupări, statorni
cirea unei pasiuni pe cît de 
frumoasă pe atît de folositoare 
destinderii și instrucției: ex
cursia. Spre perla verde a 
orașului — Dumbrava — spre 
Păltiniș printre păduri de fagi, 
de stejar, de brad, printre 
dulci piscuri de munte sau, 
dincolo de acesta, spre Gîtul 
Berbecului, Fîntînele și Crinț, 
peste Cindrel spre muntele 
Sebeșului, către obîrșia Lotru
lui ; spre Rășinari cu tramva
iul, ori cu rucsacul în spate 
în Făgăraș către Suru și Nego- 
iul, sibianul pornește — în 
ceas de odihnă — la întîlnirea 
cu pitorescul oamenilor și 
locurilor, cu impresionantele 
frumuseți ale naturii și cele 
create de mîna talentată a po
porului. 11 auzi spunînd: 
„Drumuri mai frumoase — e 
greu de închipuit“ — și n-ai 
cum să-1 contrazici: nu o dată 
l-ai văzut în familie sau cu 
prietenii străbătînd cu pasul, 
cu biciclete, sau apelînd la 
„cai putere“ ca să ajungă, 
punctual, la această întîlnire.

Pasiunea aceasta intrată în 
tradiție a fost nu o dată punc
tul de plecare al multora din 
activitățile înscrise de organi
zațiile U.T.C. sibiene pe agen
da timpului destinat culturii 
și odihnei tinerilor. Iată de ce, 
acum cînd, în întreaga țară, 
ca urmare a hotărîrilor celui 
de-al VIH-lea Congres al 
U.T.C., la toate comitetele ra
ionale, orășenești și regionale

se stabilesc planuri, se inițiază 
primele acțiuni în vederea mai 
bunei organizări a turismului 
local, am socotit firesc și ne
cesar să apelăm la experiența 
tradițională a sibienilor. Prile
jul ni l-a oferit o consfătuire 
pe care Comitetul orășenesc 
Sibiu al U.T.C. a organizat-o 
cu un grup de specialiști, foruri 
de răspundere, precum și un 
număr de tineri.

Crucița Ciufudeann — secre
tară a comitetului U.T.C. de la 
întreprinderea „Dumbrava“: 
Preocuparea pentru organiza
rea excursiilor ne-au impus-o 
tinerii înșiși. Preferințele lor 
au fost criteriul stabilirii itine- 
rariilor excursiilor în țară cît 
și a celor de scurtă durată, în 
jurul orașului, sau la Păltiniș, 
Crinț, Fîntînele, Suru, Nego- 
iu... Cum i-am antrenat pe ti
neri ? Prin afișe la locuri vizi
bile, cu o săptămînă înainte 
am anunțat itinerariul, costul 
și ce anume include el. Une
ori am efectuat aceste excursii 
cu mașinile O.N.T.-ului, alte
ori am procurat mijloacele de 
transport apelînd la conduce
rea întreprinderii, de multe 
ori am organizat excursii cu 
tramvaiul sau pe jos. Esențial 
este că există plăcerea de a 
călători, pentru turistul pasio
nat se găsește întotdeauna o 
posibilitate de a pleca în dru
meție. După întoarcere, de 
fiecare dată, împreună cu pre
ședintele asociației sportive, 
comitetul nostru U.T.C. a pre
zentat în secții expuneri scurte 
despre ce am văzut și cum 
ne-am distrat în excursie, în- 
soțindu-ne cuvîntul cu cele 
mai frumoase fotografii reali
zate de tineri. Alteori, le-am 
afișat la gazeta de perete pen-

tru a fi văzute de toți. Mijlo
cul folosit a fost stimulativ : 
la următoarele excursii s-au 
înscris mereu mai mulți. Așa 
am ajuns ca toate excursiile 
de anul trecut să fie organiza
te de comitetul U.T.C., aproa
pe fiecare plan de muncă cu- 
prinzînd o excursie.

Karol Liepard — tehnician 
la întreprinderea „Balanța“ : 
Sîntem un grup de 9—10 ti
neri, cărora ne place drumeția, 
ne place mult natura și ne 
pasionează și mai mult munții. 
Plecăm în excursie la fiecare 
sfîrșit de săptămînă. Am mers 
de-a lungul Văii Sadului spre

itinerar local. Nu există în
treprindere care să nu fi 
organizat asemenea excursii. 
Cunoscînd acest lucru am ini
țiat în iarna care a trecut o 
excursie model cu activiștii 
din organizațiile de bază din 
oraș, pornind de la premiza că 
ei, cei care organizează direct, 
excursiile, trebuie să știe să 
o facă bine, să nu omită nici 
un amănunt. Și totuși, noi, ac
tiviștii organizației U.T.C. dis- 
cutînd cu tinerii am ajuns la 
concluzia că mai ales pentru 
organizarea turismului local 
s-a făcut încă puțin“.

...Prima propunere făcută

tei populare românești, ca și 
muzeul local care păstrează 
alături de uneltele din trecut, 
costume, ceramică și drapelul 
cu care solii rășinărenilor, în 
1848, s-au dus să-și spună cu
vîntul pe Cîmpia Libertății.

— Sînt de acord. Corelarea 
itinerariilor cu vîrsta celor ce 
pleacă în drumeție mi se pare 
o cerință esențială : unele pot 
fi traseele pentru tinerii de 
20—25 de ani, altele cele pen
tru pionieri, elevi (KAROL 
LIEPARD, tehnician).

Și încă o problemă : ce ve
dem în excursie. în această 
privință Sibiul — ca de altfel

peste hotare ; leagăn al unor 
personalități culturale al vea
cului trecut (Al. Papiu Ilarian, 
Gh. Codru Drăgușanu, Ioan 
Slavici, G. Coșbuc, Gh. Dima) 
trăiește azi o intensă viață 
culturală. Cunoașterea lui or
ganizată științific — iată una 
dintre primele sarcini ale comi
siei de turism și nu numai ale 
ei. Organizarea excursiilor lo
cale pentru localnici noi n-am 
făcut-o decît ocazional. Tu
iul orașului — atît de mult 
folosit de tînărul bucureștean 
— ne-am propus să-1 oferim 
comisiei ca o primă formă de 
colaborare. în acesta am in
clus și excursii pe jos, în 
grupuri restrînse de 20—30 de 
tineri, în Sibiul vechi cu stră
zile lui înguste, pentru cu
noașterea unor case și interi
oare aparținînd stilului gotic ; 
un alt obiectiv : cunoașterea

ANCHETA NOASTRĂ LA SIBIU
noul baraj de Ia Gîtul Berbe
cului. Vegetația sălbatecă u- 
medă, felurită, șipotele și cas
cadele care vin din munte te 
întovărășesc de-a lungul ser
pentinelor, pe lîngă lacul de 
acumulare și hidrocentrala de 
la Sadu I și II pînă la Sadu 
V unde marele lac de acumu
lare și barajul îmbină frumu
sețea și măreția creației ome
nești cu măreția naturii.

Ioan Corlaciu — prim-secre- 
tar al Comitetului orășenesc 
U.T.C.: „La nivelul orașului 
s-au organizat excursii de am
ploare pentru cunoașterea de 
către tineri a marilor obiective 
industriale ale patriei. Nu la 
acestea m-aș referi în primul 
rînd, ci la drumețiile scurte, 
de la sfîrșitul săptămînii, pe

de participanții la consfătuire, 
cum era și firesc, la stabilirea 
de itinerarii și puncte turisti
ce la care se poate ajunge u- 
șor. Alfabetul excursiei, ca 
orice alfabet — spunea tehni
cianul VALENTIN BLAER — 
începe cu ceea ce-i mai ușor. 
Iată un exemplu : la 11 km 
depărtare de oraș, în direcția 
sudică spre munți, se află ve
chea cetate a Rășinarilor la 
care ajungi cu tramvaiul după 
ce străbați Dumbrava Sibiu
lui. Comisia de turism poate 
organiza aici excursii pentru 
începători. Satisfacțiile sînt la 
fel de mari ca și pentru cei 
care au la activ mai multe 
călătorii: să cunoască vechea 
și mereu proaspăta artă a ta
pițeriei, bogata creație a ar-

toate localitățile țării — oferă 
posibilitatea ca pornirea în 
drumeție să se soldeze nu nu
mai cu o ieșire în aer liber, 
dar și cu o bogată informare 
culturală. Cunoscut în docu
mente încă din secolul al XII- 
lea sub numele de Cibinium, 
Sibiul păstrează și azi în nu
meroase monumente istorice 
frumusețea și mîndria veacu
rilor trecute. în acest veștmînt 
al trecutului ritmul anilor 
socialismului a făcut din ve
chiul Sibiu un oraș clocotitor 
de viață, în care bate puternic 
inima tînără a industriei. Ora
șul în care încă la 1544 s-a ti
părit prima carte românească 
scoate azi unele dintre cele 
mai frumoase tipărituri artis
tice din țară, trecînd faima

Muzeului Brukenthal (Mihai 
Albu, șef al serviciului turism 
intern al O.N.T. Carpați — 
Sibiu).

Elevii vor fi primii doritori 
să cunoască pe viu istoricul o- 
rașului de care nu ne-am ocu
pat pînă acum. O garanție ne-o 
dau rezultatele drumețiilor 
pentru cunoașterea frumuseți
lor naturii : la Crinț, Santa, în 
jurul Păltinișului, la Cheile 
Cibinului, Ocna Sibiului am 
fost cu fiecare clasă (STETZ 
IOAN, profesor).

Pe filele de sugestii oferite 
comisiei de turism, participan- 
ții la discuție au înscris ca un 
punct foarte important — pro
blema recrutării și instruirii 
ghizilor. Deseori, se spunea, 
se exagerează greutatea găsi-

rii unor îndrumători de-a lun
gul traseelor. Fără a neglija 
îndrumarea, ba, dimpotrivă, și 
aici trebuie să ne gospodărim 
cu resurse locale. în fiecare 
colectiv de tineri există călă
tori pasionați, buni cunoscă
tori ai traseelor turistice, în 
școli numeroși profesori de 
diferite specialități au o bună 
experiență, O.N.i?., Centrul 
turistic al elevilor — dispun, 
de asemenea, de cadre califi
cate. Ele trebuie solicitate să 
ajute pe grupuri de organiza
ții U.T.C. atît la întocmirea 
itinerariului de excursii cît și 
pentru ghidajul pe traseu. Dar 
aceasta nu la întîmplare, ca 
pînă acum, ci planificat, ur
mărind cu continuitate reali
zarea celor mai frumoase ex
cursii, popularizîndu-le și cre- 
înd, prin aceasta, acel spirit 
de emulație atît pentru ghidul 
— „profesor de turism" cît și 
pentru tînăr — elev la „școala 
drumeției".

Așa cum era și firesc, seria 
de sugestii pentru comisia de 
turism (pe ce trasee mergem? 
ce vedem ?, cine ne arată ?) se 
cerea completată și cu cîteva 
sfaturi — la fel de importan
te ! — de natură strict orga
nizatorică : ce facem ca ex
cursia să nu se desfășoare mo
noton, să aibă acel caracter 
de tinerețe și veselie mult do
rit ? Cum rezolvăm, practic, 
unele probleme „materiale“ ale 
drumeției : mijloace de trans
port. cazare (cînd este nevoie) 
hrană etc. ?

Iată cîteva sugestii (desi
gur, o listă incompletă) oferi
tă pentru crearea specificului 
tineresc al drumeției : găsirea 
și antrenarea unor tineri care 
știu să cînte la diferite ins
trumente, procurarea de apa
rate de radio portabile, orga
nizarea unor concursuri de 
glume, jocuri etc. (toate aces
tea, s-a spus, ar trebui larg

popularizate într-un „simpo
zion al turiștilor" pe care co
mitetul orășenesc U.T.C. ar fi 
bine să-1 organizeze). în mul
te colective, folosirea bună a 
resurselor locale, biciclete, au
tocamioanele întreprinderilor, 
colaborarea bună cu O.N.T.-ul 
și întreprinderea balneo-cli- 
materică Păltiniș — a dat po
sibilitatea tinerilor ca, cheltu
ind bani puțini, să se cîștige 
mult. Capacitatea totală a ca
banelor de la I.B.C. Păltiniș 
este de circa 2 000 paturi — 
spunea tovarășul Vasile Brad. 
Putem contribui la buna orga
nizare a excursiilor pe plan 
local, asigurînd condiții optime. 
Să știm însă din vreme, cînd 
și cîți tineri vin. Unitățile 
noastre sînt foarte solicitate 
atît de turiști de peste hotare 
cît și din țară, mai ales între 
1—30 septembrie. Dar o plani
ficare judicioasă realizată 
printr-o bună colaborare cu 
comisia de turism a comitetu
lui orășenesc U.T.C. ne va a- 
juta să răspundem cu promp
titudine și bine solicitărilor 
tinerilor. Promisiuni asemănă
toare au făcut organizației 
U.T.C. orășenești și reprezen
tanții O.N.T., U.C.F.S., ai ad
ministrației cabanelor, colabo
rarea care, într-adevăr, poate 
fi un element în organizarea 
drumețiilor pe plan local.

★
Prezența la organizarea ex

cursiilor a oamenilor pri- 
cepuți de care Sibiul nu duce 
lipsă — stimularea curiozității 
și fanteziei tinerilor, cunoaș
terea directă a dorințelor lor 
și a tuturor posibilităților lo
cale de activiștii comitetelor 
U.T.C. — ni se pare un început 
bun — și premize sigure ale 
unei activități bogate, imedia
te și de perspectivă, a comisi
ei de turism.

FLORICA POPA
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Sesiunea Uniunii

Implicațiile demisiei

ATENA 12 (Agerpres). — 
Marți seara s-a întrunit la 
Atena, într-o ședință extra

ordinară, Consiliul de Miniș
tri al Greciei pentru a hotărî 
dacă guvernul va rămîne sau 
nu la putere după demisia vi
cepreședintelui Consiliului — 
Tsirimokos. In comunicatul 
dat publicității după încheie
rea ședinței se anunță că gu
vernul Stephanopoulos va 
continua să rămînă la condu
cerea țării. După ședință, 
Stephanopoulos a făcut o vi
zită regelui Constantin. Se 
știe că Ilia Tsirimokos, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri și ministru al aface
rilor externe, a demisionat în

urma neînțelegerilor pe care 
le-a avut cu majoritatea 
membrilor cabinetului grec cu 
privire la împuternicirile mi
litare ale generalului Grivas, 
comandantul șef al forțelor 
armate cipriote. Marți seara 
și-a anunțat demisia și minis
trul prevederilor sociale al 
Greciei Michel Galinos care a 
declarat că ,,își retrage încre
derea în guvern".

In același timp, Papandreu, 
liderul Uniunii de centru, 
principalul partid, de opoziție, 
a declarat că poziția partidu
lui său rămîne neschimbată și 
continuă să se pronunțe în 
favoarea organizării de urgen
ță a alegerilor.

ziarul „le Fîgaro“) pre- 
cercetări, a fost recupe- 

_____________________________ ___________ _ din această regiune a 
Spaniei a dispărut, însă pericolul unor accidente care ar putea periclita re
giuni ale planetei se va menține pînă cînd zborul avioanelor americane 

cu bombe atomice Ia bord va fi interzis.

Afacerea „Țintaru
lui“ („Zanzara“) s-a 
încheiat, dar ecoul 
ei persistă, deoarece 
a afectat cele mai 
înalte sfere ale veții 
publice italiene.

chitarea 
trei elevi ai 
ceului milanez 
„Parini“ — Mar
co de Poli, Mar
co Sassano șl 
Claudia Beltramo 
Ceppi — nu a în
semnat de fel re

intrarea lor in anonimat. Fac
torii implicați în acest verita
bil „caso naționale" sînt prea 
numeroși pentru ca argumen
tele și contraargumenlele folo
site să rămînă fără consecințe: 
partidele politice, parlamentul, 
guvernul, magistratura, presa... 
Ș-au conturat două tendințe o- 
puse: apărătorii „moralei oii- 
cicțle", care cereau „strivirea 
Țintarului“ și cei care au sesi
zat că o condamnare pentru 
delictul de opinie ar constitui 
un precedent periculos. Se știe 
că „Zanzara". publicația unui 
liceu din Milano, vădise o ati
tudine lipsită de prejudecăți 
în unele probleme nevralgice 
ale societății italiene contem
porane, ceea ce a atras asu- 
pra-i atacurile cercurilor reacți
onare. Apărătorilor „moralei 
oficiale* li s-a amintit că s-au 
mai făcut tentative similare, a- 
tunci cînd actrițelor care au 
turnat filmul „Păpușile“, li s-au 
intentat anul trecut acțiune 
pentru „obscenitate“.

Metodele comisarului Grap- 
pone, specialist în „malavita“ 
(viață imorală) și ale substi
tutului de judecător de instruc
ție Enrico de Peppo, care au 
condus ancheta folosind o lege 
promulgată de regimul fascist 
(care nici pe vremea Iui Mus- 
solini nu s-a aplicat), au fost 
aspru condamnate. In cabinetul 
judecătorului de instrucție a 
fost invitat un medic care sub 
pretextul unui examen tnedico- 
legal a cerut celor trei acu
zați să rămînă dezbrăcati în 
timpul interogatoriului. Preșe
dintele Asociației naționale a 
magistralilor italieni, Mario 
Berrati, a cerut sancționarea 
anchetatorilor, 
ascultare și-a 
Vicepreședintele

CAMBERRA 12 (Agerpres). 
— La 12 aprilie, în capitala 
Australiei, Camberra, au înce
put lucrările sesiunii de pri
măvară a Uniunii interparla
mentare. La lucrările actualei 
sesiuni participă reprezentanți 
din 51 de țări. Din delegația 
Grupului român ăl Uniunii 
interparlamentare fac parte 
deputății Tudor Drăganu și 
C. Paraschivescu-Bălăceanu.

Participanții la sesiune au 
fost salutați de primul minis
tru al Australiei, Hoit Harold 
Edward, și de președintele Ca
merei reprezentanților a par
lamentului din Australia, John 
McLeay.

Raportul de activitate al 
Uniunii interparlamentare a 
fost prezentat de către'secre
tarul general Andre de Blo- 
nay. El a arătat, printre altele, 
că în unele țări din Africa au 
au fost dizolvate parlamen
tele și a subliniat necesitatea 
apărării acestor organe împo
triva forței. Referindu-se la

situația internațională, 
menționat că 
care apare într-un 
globului pămîntesc 
securitatea tuturor 
lumii.

Sesiunea a fost 
de o ședință a Biroului Exe
cutiv. Cu prilejul dezbaterilor 
din cadrul Biroului Executiv 
a fost examinată și cererea 
grupului parlamentar portu
ghez de a intra în Uniunea 
interparlamentară. Vorbitorii 
au obiectat împotriva acestei 
cereri, subliniind că actualul 
regim din Portugalia promo
vează o politică de asuprire a 
popoarelor din Angola, Mo- 
zambic, Guineea Portugheză 
și din alte teritorii și încalcă 
Declarația O.N.U. cu privire 
la acordarea independenței ță
rilor și popoarelor coloniale.

Cu majoritate de voturi, Bi
roul executiv a hotărît să 
amîne examinarea cererii gru
pului parlamentar portughez.

entru orice călător devine în mod inevitabil evi
dent faptul că Jamaica este alcătuită parcă din 
două insule“ — scrie săptămînalul american 
„FORTUNE“. Dincolo de șirul nesfîrșit al bazi
nelor și al terenurilor cu iarba tunsă pentru golf, 
al hotelurilor și piețelor cu culori vii, unde cir
culă mai mult dolarul decît lira (moneta oficială 
a statului), în fața privirilor se întinde o Ja- 
maică cu totul deosebită. în cuprinsul acesteia,

țărăncile așteaptă ceasuri întregi cumpărători pentru mo
destele lor produse ; în sate, mai ales în cele de munte, greu 
accesibile, locuitorii o scot la capăt foarte dificil, strîngînd 
de pe peticele lor infime de pămînt o recoltă veșnic sărăcă
cioasă. Șomajul, nivelul scăzut al salariilor, cocioabele mur
dare și rău mirositoare care înconjoară respectabilul și viu 
coloratul Kinstone — capitala insulei — fac de asemeni 
parte din cea de-a doua Jamaică.

întrucît insula dispune de însemnate zăcăminte de bauxită 
s-a crezut că, din exploatarea acesteia se vor putea obține 
venituri importante. Ele au și fost realizate, dar nu de ja- 
maicani, ci de firmele străine care au primit concesiunea. 
Atrase de ieftinătatea brațelor de muncă, iu Jamaica au fă

cut investiții și 
unele compa
nii producătoa
re de bunuri 
de consum. Cu 
toate acestea, 
numărul șome
rilor s-a men
ținut 
vel 
Timp 
sat
insulei vedeau 
soluția în emi
grație. Din 
1953 pînă în 
1962 au plecat 
în Anglia apro
ximativ 160 000 
de oameni. Al
te zeci de mii 
s-au îndreptat 
spre S. U. A. 
Dar cu trei ani 
interzis exodulîn urmă, atît Londra cit și Washingtonul au 

jamaican.
Au fost examinate și posibilitățile din agricultură. Dar, 

după părerea experților, perspectivele de dezvoltare ale 
acesteia sînt extrem de limitate datorită suprafețelor reduse 
de terenuri în comparație cu numărul familiilor țărănești. 
Majoritatea acestora posedă parcele minuscule, sub 5 acri 
(2,5 acri = 1 ha). Statisticienii califică drept paradox faptul 
că această țară fertilă este nevoită să importe o mare parte 
din produsele alimentare de care are nevoie, și să plătească 
pentru aceasta destul de scump.

In ultimii ani s-a acordat o atenție deosebită turismului, 
în 1964, de pildă, Jamaica a fost vizitată de 227 000 de turiști, 
care au cheltuit aici 38 milioane de dolari, ceea ce echiva
lează cu o cincime din sumele realizate prin întregul export 
jamaican. Autoritățile au anunțat că numai pentru construi
rea de noi hoteluri s-au cheltuit, începînd din 1950, 21 mili
oane de dolari. Curînd însă a reieșit că la suma aceasta con
siderabilă s-a ajuns datorită proastei organizări a lucrărilor, 
speculațiilor și excrocheriilor din partea celor care au avut 
legătură cu construcțiile.

„Locuitorii țării capabili de analiză — scrie „NEW YORK 
TIMES“ — observînd evoluția evenimentelor din~ insulă și 
mai ales din sectorul cocioabelor, se tem pe bună dreptate 
pentru viitorul Jamaicăi“. Așa dar, îngrijorarea provine din 
cea de-a doua Jamaica, cea a cocioabelor, întrucît viitorul 
întregii insule, deci și a părții turistice, depinde de felul cum 
vor fi soluționate problemele „insulei neturistice“.
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In Vietnamul de sud

Marți dimineața s-a deschis la Saigon, fără 
participarea reprezentanților budiști, ședința 
așa-zisului „Congres național politic“. Cores
pondentul agenției France Presse precizează 
că nu numai liderii budiști au boicotat con
gresul, dar și cei catolici, precum și reprezen
tanți ai altor organizații sau 
convocate.

Astfel, încercarea de a da 
regimului de la Saigon o man
tie cît de cît reprezentativă, 
cel puțin pentru teritoriul pe 
care-1 ocupă, a eșuat încă în 
fașă.

Șeful statului, generalul 
Nguyen Van Thieu, a prezen
tat un program de creare a u- 
nor instituții civile, care, după 
cum releva corespondentul a- 
celeiași agenții, „traducea o 
poziție cu mult mai fermă de
cît cea așteptată“, întrucît el 
a menționat aceleași termene 
anunțate la conferința de 1k 
Honolulu. Generalul Thieu a 
declarat în discursul său că 
stabilirea unor „instituții de
mocratice“ va fi realizată pînă 
în toamna anului 1967. El a 
precizat apoi că „puterea a fost 
remisă forțelor armate de 
către un guvern civil“ și că 
„directoratul militar este ho
tărît să nu transfere din nou 
puterea decît celui ce i-a pre
dat-o“, fără a preciza cum ar 
putea lua ființă un asemenea 
guvern. Thieu a lăsat chiar să 
se înțeleagă că acest lucru nu 
ar putea fi realizat acum, fi
ind „o chestiune de durată“.

La Saigon, Da Nang și Hue 
a fost difuzat un comunicat 
purtînd semnătura „Forțelor 
unite militare și populare pen
tru lupta revoluționară“ în 
care se cere S.U.A. să încete
ze a mai sprijini guvernul de 
la Saigon. Copii de pe acest 
comunicat au fost remise am
basadorului Cabot Lodge, 
consulilor americani de la 
Hue și Da Nang, liderilor ca
tolici și altor grupări.

dar negăsind 
dat demisia, 

guvernului, 
Pietro Nenni, și-a exprimat in
dignarea îafă de procedeul fo
losit, într-o scrisoare adresată 
părinților acuzaților în care 
scrie: „Este un scandal demn 
de timpurile Bourbonilor'. Ide- 
ca comparării metodelor folosi
te de funcționarii milanezi cu 
cele ale monarhilor absolut! a 
fost reluata si de săptămînalul 
„ESPRESSO", care și-a intitu
lat reportajul: „Bourbonii din 
Milano’. Străzile Milanului au 
fost străbătute de studenții 
care s-au solidarizat cu victi
mele abuzului anchetatorilor. 
La proces, accesul tineretului 
a fost interzis : legea îngăduie 
tinerilor italieni să se căsăto
rească la 14 ani, dar Ie inter
zice să asiste la procese îna
inte de 18 ani. Înclinația opi
niei publice spre apărarea ce
lor trei tineri s-a dovedit atît 
de puternică încît chiar ziarul 
„PRO C1VITATE CHRISTIA- 
NA‘ a proclamat : „Să nu 
strivim Țintarul’.

Faptul că împotriva comisa
rului și judecătorului nu s-au 
luat măsuri disciplinare, a do
vedit că „au sfinți“ suspuși... 
Dar înțepătura „Țintarului' 
continuă să fie dureroasă. In 
viitoarea ciocnirilor de pe sce
na politică Italiană, clnd orice 
picătură poate să determine 
revărsarea paharului, graba cu 
care s-a căutat închiderea afa
cerii este explicabilă: doar 
precedentul guvern al coaliției 
de centru-stînga a fost silit să 
demisioneze pentru o afacere 
relativ minoră privind educa
ția copiilor.
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Guvernul britanic a făcut cu
noscut celorlalți 14 parteneri ai 
săi din N.A.T.O. că este dispus 
să accepte transferarea sediu
lui Consiliului permanent al 
N.A.T.O. de la Paris la Lon
dra dacă ceilalți membri ai Blo
cului nord-atlantic sînt de acord 
cu această propunere, anunță 
agenția A.F.P., citind surse au
torizate. în același timp, Minis
terul Afacerilor Externe al Ma
rii Britanii a anunțat că guver
nul britanic va trimite la Bonn 
un reprezentant al său pentru 
a lua parte la consultările din
tre Anglia, S.U.A. și R. F. Ger
mană in legătură cu relațiile 
viitoare dintre Franța și 
N.A.T.O.

U.R.S.S. — Mijloace de tran
sport, pe care le despart se
cole 
dau 
rtire

și chiar milenii, îșl mai 
din cînd în cînd întîl- 
pe drumurile nordului 

îndepărtat

MOSCOVA 12 — Coresponden
tul Agerpres S. Podină transmite : 
La Sala Congreselor din Kremlin 
a avut loc la 12 aprilie o adunare 
solemnă consacrată Zilei cosmo
nauticii, instituită pentru a marca 
ziua de 12 aprilie 1961, cînd cosmo
nautul sovietic Iuri Gagarin a e- 
fectuat primul zbor în spațiul cos
mic.

La ședința solemnă au participat 
L. Brejnev, A. Kosîghin, N. Pod- 
gomîi, alți conducători de partid, 
și de stat, cosmonauti, muncitori, 
oameni de știință, de artă si cul
tură.

M. Keldîș, președintele Academi
ei de Științe a U R.S.S. a vorbit 
despre succesele realizate de Uniu
nea Sovietică în explorarea Cos
mosului. Au vorbit, de asemenea, 
cosmonaut» Valentina Nikolaeva- 
Tereșkova și Iuri Gagarin.

— Sînt 
Nang...

Tresărim. Orașul 
acesta cu căsuțe al
be și străzi lipsite de 
aglomerație, înecate 
în verdeață, îl întîl- 
nim cotidian în tele
gramele agențiilor 
de presă din lumea 
întreagă. Tînărul cu 
înfățișare blîndă, 
căruia zadarnic în
cercăm să-i ghicim 
vîrsta, ne evocă 
locurile natale, pe 
curajoșii săi compa 
trioți...

ar mai înlii să fa
cem cunoștință cu 
interlocutorul nos
tru : Le Huu Van, 
membru al Comi
tetului Central al 
Federației Tinere
tului pentru elibe
rarea Vietnamului

de sud. Convorbirea noastră a 
avut loc pe aeroportul Băneasa, 
înainte ca oaspetele să pără
sească Bucureștiul.

11 rugăm să ne vorbească 
despre eroicii tineri ai Vietna
mului de sud:

— Generația tînără a țării

Pe străzile
R. P. UNGARA. — Vedere a Combinatului metalurgic 

Dunauvaroș

Corespondențil din Beira ai agențiilor 
presă informează că petrolierul „Ionna-V“ 
caută posibilitatea de a descărca cît mai ur
gent, cel puțin o parte din cantitatea de pe
trol destinată Rhodesiei.

Comandantul navei a decla
rat că este în căutarea unui 
racord cu ajutorul căruia să 
poată începe transferarea pe
trolului în conducta de pe 
țărm (conducta Beira — Um- 
tali). Pe de altă parte, din 
Atena se anunță că N. Vardi- 
noyannis, unul din directorii 
companiei căreia îi aparține 
petrolierul „pirat“ (U.P.L) 
„Ionna V“, a declarat că va 
cere autorităților britanice 
permisiunea ca vasul să des
carce la Beira 5 000 din cele 
18 000 tone de petrol, pentru a 
putea părăsi portul. „Altfel, a 
spus el, vasul ar trebui să ră-

mînă ancorat aici pînă la 15 
septembrie 
refluxul ce 
în larg“.

Consulul
Pentonis Sanianos, a făcut cu
noscut luni seara că petrolie
rul „Ionna-V“ a fost șters din 
registrele de navigație ale 
Greciei.

Surse din Beira anunță ple
carea comandantului vasului 
la Johannesburg. Această știre 
a fost confirmată la Atena de 
fratele său care a menționat 
că acesta a plecat în R.S.A. 
„în interes de afaceri privind 
nava“.

pentru a aștepta 
l-ar ajuta să iasă

grec de la Beira,

SAIGON 12 (Agerpres).
șui sud-vietnamez Da Nang, al do
ilea ca mărime după Saigon, con
tinuă să se opună guvernului ge
neralului Ky, menționează agenții
le de presă. După cîteva zile de 
calm relativ, marți dimineața au 
reînceput manifestațiile de protest 
ale populației împotriva conduce
rii militare de la Saigon și a in
tervenției americane în Vietnam.

„Din toate colțurile orașului, 
bărbați, femei și tineri s-au în
dreptat marți spre scuarul muni
cipal din centru, purtînd pancarte 
pe care scria : „Jos guvernul ge
neralului Ky“, „Vrem o constituție 
care să nu fie îndreptată împotri
va poporului“.

Printre manifestanți, relatează n- 
gențiile de presă, se aflau aproxi
mativ 1 000 de militari, ofițeri și 
soldați, precum și cîteva sute de 
polițiști care s-au alăturat popu
lației, pronunțîndu-se împotriva 
guvernului de la Saigon.

In cadrul unei conferințe de pre
să care a avut Ioc la Da Nang, 
colonelul Dang Quang Yon și pri
marul orașului, Nguyen Van Man, 
au declarat: „Poziția noastră va 
rămîne neschimbată pînă cînd gu
vernul generalului Ky nu va fi în
locuit. Cerem un guvern ales, care 
să reprezinte poporul întreg".

Un tînăr
ațele se află angajată în lupta 
armată și politică împotriva 
agresorilor americani și a ma
rionetelor lor ele la Saigon. Ti
nerii noștri sînt capabili de 
orice sacrificiu pentru liberta
tea patriei. In junglă, ca și în 
marile orașe, pe platourile înal
te și chiar în interiorul poziții
lor inamicului, tinerii sînt pre
zent! pretutindeni cu acel ero
ism născut dintr-o cauză dreap
tă. 23 de tineri, dintre care 
două fete, sînt eroi ai armatei 
de eliberare.

— Vorbiți-ne, vă rugăm, des
pre acești tineri...

— O să vă povestesc despre 
cele două eroine. Sînt fete mi
cuțe, plăpînde, dar cu energii 
de uriaș. Una din ele, Ta Thi 
Kien, a participat în trei ani Ia 
.33 de lupte. De trei ori a pă
truns în liniile inamice, captu-

Da Nang
riad numeroase arme precum 
și prizonieri. De fiecare dată, a 
acționat cu deosebită inteligen
tă. Nguyen Thi Ut este mamă 
a șase copii. împreună cu soțul 
ei, s-a înrolat în formațiile de 
partizani și a acționat atît în 
lupta armată, cît și în acțiunile 
politice desfășurate în spatele 
frontului. Nguyen a dat dovadă 
de un curaj devenit legendar...

Interlocutorul nostru ne a 
relatat că numeroși tineri sud- 
vietnamezi s-au înrolat în for
țele patriotice pentru a sluji 
cauza libertății poporului. 
Chiar și acei tineri care nu au 
ajuns la vîrsta indispensabilă 
pentru a putea purta arma în 
mînă, se străduiesc să ajute pe 
măsura puterilor lor pe parti
zani. In zonele eliberate, mulți 
tineri muncesc neobosiți în do
meniul învățămîntului, ocrotirii

sănătății, dezvoltării agricultu
rii etc.

— Desfășurarea evenimente
lor din Vietnamul de sud arată 
limpede că agresorii nu se pot 
aștepta decît la înfrîngeri - - 
spune Le Huu Van. Poporul 
sud-vietnamez este hotărît să 
lupte pînă la victoria finală. 
Amploarea luptei sale este ilus
trată 
zani, 
care 
pată 
împotriva marionetelor ameri
cane de la Saigon.

Oaspetele a participat la cel 
de-al VlII-lea Congres al Uniu
nii Tineretului Comunist. El 
împărtășește impresiile sale 
despre acest eveniment:

— A fost un congres impre
sionant, doveditor al marilor 
realizări ale tineretului român.

de forța mișcării de parti
de puternicele acțiuni pe 
populația din zona ocu- 
de agresori le desfășoară

Generația tînără a țării voastre 
participă cu entuziasm la con
strucția socialismului. Un mo
ment emoționant l-a reprezen
tat pentru mine exprimarea so
lidarității cu lupta poporului și 
tineretului vietnamez. Nu voi 
uita minutele acelea cînd miile 
de delegați aclamau Vietnamul 
luptător. Vă mulțumesc 
toată inima...

Le Huu Van încheie 
rnînd că deși a petrecut 
puține zile în România, 
sește tara noastră 
ment de profundă 
dragoste față de 
popor caro înalță 
cialismului.

din

aflr- 
doar 

pără- 
cu un senti-
admirație și 
harnicul ei 
edificiul so-

M. ramura
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