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O zi obișnuită de muncă la Uzina de utilaj petrolier Tîr- goviște. Se apropie orele 15. Schimbul maistrului principal Ilie Vasile din sectorul metalurgic pregătește predarea ștafetei schimbului următor. împreună cu inginerul Cornel Stănescu, șeful sectorului, asistăm la turnarea ultimelor piese din schimbul respectiv. Secretarul organizației U. T. C., inginerul Cornel Retezatu, ne face cunoștință cu :îțiva tineri fruntași ai secției: Ion Vir- gil, Ion Ivănescu, Glheorghe Niță, Ion Arican, Vaier Nis- tor.— Ce s-a petrecut deosebit în schimbul acesta ? l-am întrebat pe Inginerul Stănescu.— Deosebit ? Ni-

mic. A fost o zi ca toate celelalte, munca s-a desfășurat normal.— Totuși de la dispecerul sectorului am aflat că s-au turnat 22 tone vane de înaltă presiune peste plan.— A fost un rezultat oarecum o- bișnuit și firesc.Am căutat un ultim argument.— Azi, deci, cu a- proape 10 zile înainte, colectivul sectorului dv. a terminat turnarea pieselor din oțel pentru întreaga lună. Este un rezultat important. Nu-1 socotiți un fapt deosebit ?Și de această dată replica șefului de secor nu întîrzie.— In fiecare lună noi creăm un astfel de decalaj de 8—10 zile, față de secțiile prelucrătoare pen-

tru ca acestea să fie aprovizionate ritmic cu piese turnate, să se poată încadra în- tr-un ritm constant de lucru, să evite salturile.Intr-adevăr, deși bogată în fapte și realizări, nu numai pentru sectorul metalurgic, ci pentru toate secțiile uzinei, a fost, cu toate a- cestea, o zi obișnuită. O zi cu fapte și rezultate o- bișnuite din întrecerea socialistă, pentru îndeplinirea angajamentelor luate în cinstea aniversării a 45 de ani de la crearea Partidului Comunist Român.
LAL ROMULUS

(Continuare 
în pag. a V-a)

Alte întreprinderi raportează

ÎNDEPLINIT
a In timp ce pe cala de mon

taj de Ia Uzinele mecanice Tr. 
Severin a început asamblarea 
celei de-a doua motonave de 
2 000 de tone și a celei de-a 
cincea șalande din acest an, 
constructorii au lansat la apă 
al șaptelea șlep de 1000 de 
tone. Evenimentul s-a produs 
cu aproape 25 de zile înainte 
de termen, înscriindu-se ca 
un nou succes închinat celei 
de-a 45-a aniversări a parti
dului.

versării partidului și-a înscris 
numele și industria construc
toare de mașini. Sporind cu 
peste 2 Ia sută productivitatea 
muncii față de sarcina plani
ficată, colectivele din această 
ramură au realizat peste pre
vederile planului utilaje și 

-----„ căror va- 
la aproape 

mai bune

• Pe lista ramurilor econo
mice din regiunea Maramureș, 
care au îndeplinit angaja
mentele luate în cinstea anl-

piese de schimb a 
loare se ridică
2 500 000 lei. Cele 
rezultate au fost obținute de 
constructorii de mașini de la 
„Unio“-Satu Mare. Ei au rea
lizat aproape trei sferturi din 
Întreaga producție suplimen
tară obținută pe ansamblul 
acestei ramuri.

(Agerpres)
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Foto : ION GUCU (Continuare 
tn pag. a IV-a

măiestrie seamă Dacă din a- tot ce

în pagina

Uzlna de anvelope „Da
nubiana“, din Capitală La cursul de ridicare a calificării.

prof. 
TRANDAFIR BALAN 

directorul Liceului nr. 1 
Timișoara
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SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

La Iași, în construcție 
iJn nou complex 
social studențesc

Ultima fază a procesului de fabrica
ție — controlul tehnic de calitate. 
Tinerii Vasile Bumbu și Mihai Ghiu- 
ța de la Uzina de țevi Roman eiec- 
tuind controlul final la produsele 

întreprinderii

Studenții Institutului Politehnic din Iași vor 
dispune în curînd de cel mai mare complex so
cial studențesc din centrul universitar Iași. Pre
gătirile pentru începerea construcției sînt tn 
plină desfășurare. Complexul va cuprinde opt 
cămine cu o capacitate totală de 3 200 de locuri, 
o cantină modernă, unde vor putea lua zilnic 
masa 6 000 de studenți, un punct medical șl o 
spălătorie.

Școala în orînduirea noastră socialistă a fost așezată pe culmi nebănuite în trecut; se practică un învățămînt profund științific, în pas cu cele mai noi cuceriri contemporane : se alocă an de an milioane de lei pentru dotarea materială a fiecărei școli; toți elevii țării primesc manuale gratuite; munca învățătorului și a profesorului a fost recunoscută și cinstită ca o muncă nobilă și de răspundere. Nouă dascălilor, conștiința că școala românească stă alături de școlile țărilor cele mai avansate ne dă nu numai un sentiment de justificată mîndrie, dar și un plus de responsabilitate, dorința de a contribui prin puterile noastre la continua ei perfecționare.Actualul progres al învățămîntului nostru își are puternice rădăcini în tradițiile școlii românești slujită cu devotament și de cei mai de cărturari ai săi. dăm la o parte mintirile noastre a fost necorespunzător în școala din vremurile cînd am fost elevi —

și au fost destule lucruri — constatăm că nouă, celor din generațiile mai vîrstnice, ne-au rămas nenumărate alte amintiri, deosebit de frumoase, despre unele practici și tradiții care și-au pus pecetea pe personalitatea noastră și care, a- doptate noilor condiții,

perfecționate în funcție de acestea, ar putea fi oferite și actualelor generațiiAșa, de pildă, nu pot să nu devenit profesor de matematică (deși ca elev am fost atras îndeosebi de științele umaniste, frecventînd chiar secția modernă a liceului) datorită eminentului meu profesor de matematică, a dragostei și priceperii cu care m-a atras în activitatea societății de matematică din liceu. S-ar putea obiecta că

pe scheletul fostelor societăți științifice și literare funcționează astăzi cercurile pe materii ațe elevilor. Și totuși acele societăți au fost altceva. Iată cum funcționa societatea din care am făcut eu parte în liceu. Mai întîi, cuprindea un număr foarte restrîns de elevi, doar cei cu adevărat dotați, din ultimele dorită clase de liceu. Organele de conducere, președintele, vicepreședinții erau aleși tot dintre elevi, iar profesorul prezida numai întrunirile noastre care aveau loc din două în două săptămîni — sîmbăta. Cu ce ne ocupam? Rezolvam un mare număr de probleme prin soluții diferite. Toate problemele rezolvate erau trecute în registrul de ședințe și apoi publicate. In afara acestei activități, foarte instructive, țineam referate pe teme care ne ofereau posibl-

AGROTEHNICA INDICA

URGENTAT! SEMĂNATUL

PORUMBULUI !

La însămînțatul florii-soarelul...
Imagine de la (3.A.P. Mărtinești, 

regiunea Galați

Împreună cu Hîrșova, 
Dobrogea, raionul Măcin 
avut în ultimele zile condiții 
dintre cele mai bune pentru 
desfășurarea lucrărilor de în- 
sămînțare a porumbului. In 
această parte a regiunii au 
căzut mal puține precipitații. 
In cele mai multe cooperati
ve de producție timpul bun de 
lucru a fost folosit din plin. 
Pînă în seara zilei de 20 apri
lie în cooperativele de pro
ducție din raionul Măcin se 
însămînțaseră 6 570 hectare 
din cele 11 400 planificate. Da
torită unei bune organizări a 
muncii, a folosirii mașinilor 
la întreaga lor capacitate, în 
seara zilei de 20 aprilie, ter
minaseră însămînțatul porum
bului cooperativele agricole 
Cerna, Dorobanțul, Horia, Ne
gru Vodă și Traianu. In ziua 
de 21 aprilie au fost însă
mânțate ultimele suprafețe cu 
porumb la cooperativele de 
producție din Greci, Cîrjelari și Hamcearca. In aceste zile, 
a fost realizată pentru prima 
oară viteza de lucru planifi
cată. Realizarea vitezei zilni
ce de lucru planificată nu se 
datorește numai condițiilor 
atmosferice. In urma măsuri
lor luate de consiliul agricol 
și de unități a fost mai bine 
organizată munca, mașinile a- 
gricole au fost mai bine folo
site. Sînt însă posibilități pen
tru realizarea unui ritm mai 
rapid de lucru. Este acesta și 
o cerință a respectării agro
tehnicii stabilite pentru ob-

ținerea unei producții ridi
cate la hectar. Principala re
zervă rămîne folosirea între
gii capacități a mașinilor. Și 
acum încă multe semănători 
sînt defecte. Chiar în ziua de 
20 aprilie cînd s-a realizat cea 
mai mare viteză de lucru, au 
stat totuși defecte 11 semănă
tori : 4 ale S.M.T. Greci (la 
cooperativa de producție 
Greci și Cema) șl 7 semănă
tori ale S.M.T. Horia (la coo
perativele de producție din 
Cîrjelari, Dorobanțu, Nifor 
și Pecineaga). La Pecineaga, 
de pildă, unde mai sînt 
de însămînțat peste 800 
hectare, frecventele defec
țiuni 
multe 
cestor

mai 
peste 

frecventele 
ale mașinilor creează 
greutăți încadrării a- 
lucrări în timpul optim

ION ȘERBU 
ION BISTREANU

(Continuare tn pag. a IV-a

Foto: AGERPRES

Intr-o zi din săptămâna tre
cută trebuia să stau de vorbă, 
succesiv, cu un mare număr 
de persoane, intervievate în 
cadrul unei anchete. Atunci 
am cunoscut-o întâmplător pe 
Ana Maria V, tehniciană la o 
întreprindere bucureșteană de 
construcții. Nu știu cum s-a 
făcut că la un moment dat 
discuția a deviat de la subiect, 
a abordat teme de ordin per
sonal și tînăra mi s-a adresat 
cu cuvintele:— Prieteni? Bărbați care să-mi fie prieteni? Hm... Uite, mi-aș permite să spun ceva în legătură cu asta. E un lucru care mă costă multe fră- mîntări, îmi consumă toți nervii, mă macină pur și simplu.

(Am privit-o cu atenție. Ana 
Maria are ovalul feții fin, pre
lung și cam palid, poate din 
pricina contrastului puternic 
cu ochii foarte mari, negri, 
mobili, în care se proiectează 
instantaneu și involuntar stări 
sufletești în treceri nuanțate, 
rapide. Acești ochi mărturi
seau subliniat sinceritatea de- 
săvîrșită a declarației, altmin
teri tn termeni oarecum exce
sivi pentru o introducere).

— Nu cred că am o fire dificilă. îmi recunosc, dimpotrivă, caracterul sociabil, dorința de a comunica permanent cu lumea. Și, evident, simt nevoia afecțiunii, necesitatea de
numiți colegi de întreprindere au pus-o în circulație în jurul numelui meu, fixînd-o în expresia : „Cetate inexpugnabilă“. Aceasta este pur și simplu o etichetă absurdă. Noi, tine-

— Mai e, probabil, și jignitor.— Tocmai despre această tristă asperitate din viața noastră vreau să vorbesc.
(Incepînd din clipa aceeaBARBATDAT

a dărui și a primi căldură. Presupun că omul cu care aș putea stabili o legătură durabilă și demnă există, sper că îl voi întîlni — dacă nu cumva l-am și întîlnit — în orice caz nu-mi îngădui facilități care să înlăture ori măcar să compromită această posibilitate. Nu sînt nici mîndră, nici iritată de reputația pe care a-

LA RINDEA
rele, nu sîntem și nu putem fi „obiect“ de asediu. Expresia este neavenită, pretinsa ei plasticitate trădează, de fapt, o gîndire leneșă, șablonardă, aservită vechilor clișee, conform cu care bărbații trebuie să efectueze, cică, tot felul de manevre de învăluire, o întreagă strategie și tactică a împresurării. E fals.

'Ana Maria mi-a părut prada 
unei acute tensiuni lăuntrice. 
Am avut impresia că înceta
sem să fiu interlocutorul unic 
și devenisem, fără să observ 
cum, mulțime. Se adresa Ana 
Maria tovarășilor ei de mun
că din întreprinderea aceea de 
construcții ? Ori, poate, acelor 
necunoscuți circulînd în masă 
compactă la anumite ore, pe

arterele centrale ale Capita
lei ?...)— Sînt cuvinte care, cînd ici, cînd colo, țîșnesc grele, bolovănoase, impure, urîte, ca o ploaie de lavă sonoră care ne rănește auzul, ne violentează sensibilitatea! Să nu mai auzim? Să renunțăm la sensibilitate ? Și de cîte ori un gest vulgar taxat drept „mișcare spontană“, o necuviință zisă eufemistic „simplă glumă“ ne pot îndepărta brusc, cu mii de kilometri, de un om care, pînă atunci, ne atrăgea. Ce e de făcut: să nu mai înregistrăm nimic?Să nu fiu greșit înțeleasă. Nu am trăit sub un clopot de sticlă, nici în încăperi vătuite. Avem același program de lucru cu bărbații, cot la cot producem bunuri, învățăm și stă- pînim tehnica modernă, ne batem capul să biruim felurite greutăți ivite în producție, pe scurt n-avem nici în clin nici în mînecă cu anemicele, sideralele „domnișoare de pen-

ȘTEFAN IUREȘ

(Continuare in pag. a IV-a



Vn salt acrobația soldat cu un nou gol spectaculos. (Gonfecția-Rapid 9—8 Ia O partidă viu disputată și o decizie ero-
handbal feminin) nată t E. Ghikov—N. Moldoveana

în note 
și comentarii

1în ciuda timpului care duminică dimineață prevestea ploaie, iubitorii sportului cu mănuși din Capitală au venit, totuși în număr mare, pe stadionul Republicii pentru a asista la confruntarea dintre reprezentativele secunde de box ale României și Bulgariei. Din nefericire însă, de data aceasta nu am avut prilejul să asistăm la în- , tîlniri de calitate, așa cum ; era de așteptat, neavînd, în final, nici măcar satisfacția unei victorii românești. Cele două formații au terminai întrecerea la egalitate : 5—5.Dacă apreciem inițiativa federației de specialitate de a „pune la lucru1“ două reprezentative în aceeași zi, nu putem trece cu vederea comportarea slabă a garniturii secunde, care a evoluat la București. Cu excepția lui Carol Pop, Nico- lae Moldovan și Mihai Du- mitrescu, care au boxat la valoarea unor membri ai lotului reprezentativ, ceilalți au obținut victorii dificile sau au cedat în fața unor adversari, care nici ei nu au strălucit.O primă impresie lăsată de reprezentativa noastră — slaba pregătire fizică. Este toarte adevărat că gala de duminică a fost cea dintâi disputată în aer liber, anul acesta. Faptul a influențat în mod negativ rezistența boxerilor care nu au făcut, se pare, diecît antrenamente la sală. Oare antrenorii noștri nu au știut că această întâlnire este programată în aer liber ?în altă ordine de idei, am reținut masiva prezență a boxerilor de la Dinamo Craiova în reprezentativa noastră secundă. Antrenorul Dumitru Ciobotaru a furnizat echipei cinci (!) din cei zece componenți: Pop Carol, Mihai Goanță, Ion Hodoșan, Emil Con- stantinescu și Ion Manole. Trei dintre aceștia au adus echipei victorii prețioase. Felicitări fostului nostru campion la categoria grea. Dar, ce părere au ceilalți antrenori din țară ?...Se știe că reprezentativa noastră „B“ reprezintă... anticamera prin care tinerii boxeri pătrund în prima echipă a țării. Cu atît mai mult ne-a surprins lipsa de ambiție cu care unii dintre titularii întîlnirilor de duminică au luptat pentru victorie.
2

Deși se bucură de o tradiție 
ce dăinuiește de mal multe de
cenii, șahul românesc este o 
prezentă nouă în arena inter
națională. Din anii din urmă 
datează primele succese notabile ale șahiștilor noștri și tot 
de atunci s-a înfiripat frumoa
sa tradifle a turneelor inter
naționale pe care le găzduiește 
Capitala tării noastre. Întrece
rea numără acum șapte edilii, 
ultima luîndu-șl startul în dupd- 
amiaza de duminică, în mijlocul 
unui interes deosebit al bucu- 
reștenllor pasionați de șah.

Spuneam să șahul românesc 
este tinăr. Și ca o oglindire li- 
deiă a acestui iapt avem șl un 
campion cere abia a trecut pra
gul celor 20 de ani. Florin 
Gheorghiu, fostul deținător al 
titlului mondial dp juniori, este 
primul nostru reprezentant în acest turneu, în care tșl dispută 
șansele 7 șahiști români și 8 de 
peste hotare. Și — amănunt 
demn de luat in seamă — nici 

oaspeții lui Florin nu aparțin 
altor generalii. Ceea ce Impre-

O partidă pasionantă : Gheorghiu—Kolarov (Prima rundă a Turneului international de șah)

1. Despre 5-5 și alte cîteva lucruri
2. O tradiție care continuă 3. Un 
rezultat neașteptat 4. Campionat 
cu... două echipe 5. Rodaj? Dar 
cu cine? 6. Un concurs de la care
se aștepta mai mult 7. Speranțe

și... deziluzii

Un adevărat zbor (Aspect de 
tind pentru

slonează în primul rlnd pe 
spectatorul intrat în eala turneului este tinerețea majorității 
celor prezenti în tata meselor 
dispuse pe scenă. Cu excepția 
lui M, Czerniak, fost membru al 
echipei olimpice argentiniene, 
toii ceilalți participanfi slnt 
proaspeți mari maeștri sau 
maeștri internaționali. In pri
mul eșalon se ailă desigur Vik- 
tor Korcinoi, fostul coleg de 
Întreceri al lui Boris Spasski la 
Palatul Pionierilor din Lenin
grad, actualmente unui din cel 
mal reprezentativi șahiști ai 
lumii contemporane. Un amă
nunt demn de amintit : Korci
noi (ca și Spasski, de altfel) 
și-a făcut debutul internațional 
la unul din turneele bucurește- 
ne, Inscriindu-șl numele ca În
vingător al celei de a IV-a e- 
difii. Recent promovat în rin- 
durile marilor maeștri este și 
iugoslavul S. Matulovici, iar 
L. Kavalek (Cehoslovacia) este 
tocmai în așteptarea confirmării 
Înaltului titlu șahist.

Cu acesta din urmă, numă
rul marilor maeștri prezenti la 
a Vll-a ediție a turneului in
ternațional de la București se 
ridică la 4. Alfi participant! 
de/in calificarea de maestru in
ternațional : Kolarov (Bulgaria), 
Minlcl (Iugoslavia), Czerniak 
(Izrael), Bednarski (Polonia), 
precum șl foștii noștri cam
pioni Ghltescu si Cioclltea.

la concursul de motocros con- 
„Cupa României')

In fine, Iotul de 15 conçu
rent! este completat de un numii/ de șahiști ce poartă titlul 
de maeștri naționali, cum este 
Garda — fost de trei ori cam
pion al Cubei — șl jucătorii 
noștri Neamfu, Pavlov, Soos și 
Partos.

Care dintre tofl aceștia va 
fi primul pe tabela clasamentu
lui 1 Desigur, după numai două 
runde, este prea devreme pentru 
a căuta răspuns la această întrebare,

RADU VOIA

3Timp de două zile, în sala Dinamo din Capitală, a avut loc întîlnirea bilaterală de scrimă dintre reprezentativele de floretă băieți și fete ale R. S. României și R. P. Polonă. Din capul locului trebuie să arătăm că selecționatele noastre nu au avut o comportare corespunzătoare pe măsura valorii ultimelor rezultate obținute. Turneul individual de floretă băieți a fost cîștigat de reprezentantul nostru Ion Drîmbă, care, mai combativ, mai mobil pe planșă, a dominat autoritar finala împreună cu Iuliu Falb, clasat pe locul II. Comportarea din turneul individual al floretiștl- 

lor ne-a dat speranțe pentru meciul pe echipe. Insă în acest meci, trăgătorii noștri, luînd un start greșit, au permis trăgătorilor polonezi să ia un avans, care cu tot efortul depus de e- chipa noastră nu s-a mai putut recupera, meciul luînd sfîrșit cu 10—6 în favoarea echipei poloneze.In turneul individual de fete, după turneul de baraj victoria a revenit polonezei E. Cymmer- man, urmată de reprezentanta noastră S. Tasi. In întîlnirea pe echipe la floretă feminin România — Polonia : 6—10 1 Rezultatul constituie o surpriză care reflectă inconstanța de formă a trăgătoarelor noastre, lipsa de orientare tactică, lipsa de încredere în forțele proprii, lipsa de combativitate. Și rezultatul e rieașteptat cu atît mai mult cu cît floretistele poloneze sînt de o valoare modestă. De fapt, întreaga comportare a sportivilor noștri în această întîlnire trebuie să constituie obiectul unei analize temeinice, rodnice, care să aibă darul de a orienta, în timpul care a mai rămas, pregătirea scrimerilor noștri în vederea marelui turneu de la Varșovia care va avea loc în luna mai și a campionatului mondiaT din iulie de la Moscova.
OCT. VINTILĂ

4
Duminică a luat sfîrșit. 

campionatul republican fe
minin de volei cu victoria 
finală a echipei Dinamo 
București care a învins, în 
meciul decisiv, deținătoa
rea titlului de anul trecut 
— formația Rapid Bucu
rești. Desfășurînd un joc 
valoros, cel mai bun din 
acest an, în care au func
ționat aproape fără gre
șeală atît apărarea, atacul 
cît și blocajul, dinamovis- 
tele au reușit să „contro
leze" meciul și să nu dea, 
de la început, nici o spe
ranță adversarelor. Opus 
comportării , învingătoare
lor, rapidistele au practicat 
un joc sub mediocru și au 
dovedit că nu știu să folo
sească avantajul creat pe 
parcursul campionatului 
(reeditînd situația din anul 
1962 cînd, pentru a cîștiga 
campionatul, aveau nevoie 
de un singur set). Partida 
dintre aceste două formar 

Am asistat la Timișoara, în sala de sport a Institutului politehnic, la jocul a două formații de baschet încropite ad-hoc La capătul disputei am solicitat jucătorilor un scurt interviu.— O pasiune mai veche ?— Da, de prin anul I, ne spune Dobrin Doboiu din anul V, dar nu șl singura. Unii preferă canotajul, alții gimnastica, iar alții atletismul sau voleiul. Adesea, încă din anul I, cînd participam împreu- Ină, la ora de educație fizică, ne-am întîlnit sub panoul de baschet. Nu pentru performanță, ci ca să ne destindem după orele de cursuri sau de studiu.
— în ceea ce ne privește, a intervenit Florin Brînzei, am fi preferat ca ora de educație fizică să fie obligatorie pînă la terminarea facultății. N-ar încărca deloc programul de învățătură. De altfel, majoritatea studenților practică sportul dar la întâmplare, neorganizat, din care cauză nu pot beneficia pe deplin de bi- Inefacerile sportului, de contribuția atletismului, sau gimnasticii la întărirea sănătății.
Acest „colocviu“ întâmplător ne-a sugerat ideea unui raid-anchetă prin instituțiile de învățămînt superior ale orașului Timișoara.în discuțiile cu interlocutorii noștri, profesori sau stu- denți, s-a impus ca o temă de mare interes : rolul și eficaci

tatea orei de educație fizică în 
antrenarea studenților la prac
ticarea sportului.Și iată în acest sens cîteva puncte de vedere :Prof. CORNEL IOVANES- CU, șeful catedrei de educație fizică a Universității.„Educația fizică este o disciplină indispensabilă în procesul de formare a viitoarelor cadre de specialiști. Nu spun nimic nou și chestiunea este atît de evidentă îneît socotesc de prisos orice argument. O discuție despre rolul și eficacitatea orei studențești de sport trebuie începută chiar de la frecvența orei de sport în programul studențesc : o singură lecție pe săptămînă, în- tr-un singur an de studiu, (nu- Imai în anul I) trebuie socotită din capul locului ca fără eficacitate. Aici este nevoie de argumente. Studenții din anul I, cînd educația fizică este obligatorie, se prezintă în majoritate la capitolul pregătire fizică cu mult sub nivelul necesar vîrstei. Catedra noastră a efectuat anul trecut un experiment cu peste 200 studenți, toți din anul I. Acesta s-a desfășurat pe trei grupe de studenți ; prima a participat la o singură lecție de sport pe săptămînă, cea de a doua, la două lecții, și a treia, la trei lecții pe săptămînă. Pe parcursul a- nulul am constatat la studenții din prima grupă un efect minim care nu îmbunătățește calitățile fizice. în schimb la grupa a IlI-a s-a observat o îmbunătățire evidentă, ceea ce le-a permis ca la sfîrșitul a- nului să cucerească insigna de polisportiv. Și mai elocvent: 71 la sută dintre studenții grupei a IlI-a, activează acum

ții fruntașe a scos încă o 
dată în evidență faptul că 
voleiul feminin a înregis
trat, în ultimii ani, o scă
dere valorică. Rareori jo
cul practicat de majorita
tea echipelor participante 
în prima serie a campiona
tului feminin categoria A 
s-a ridicat la nivelul cerin
țelor actuale. Voleibalistele 
fruntașe rămîn datoare față 
de iubitorii acestui sport.

La sfîrșitul acestui cam
pionat e necesar să se facă 
o serioasă analiză a desfă
șurării lui, din care să re
zulte nu numai constatări 
ci mai ales măsurile efici
ente ce vor trebui luate în 
scopul de a contribui la ri
dicarea valorică a voleiu
lui feminin românesc.

VIOREL PAUNESCU

5
La Ștrandul Tineretului 

din Capitală s-au consumat 
primele meciuri de polo 
din turul campionatului o- 
rașului București, competi
ție de rodaj înaintea cam
pionatului republican, al 
cărui start este prevăzut 
pentru data de 8 mai. Din
tre cele șase formații par
ticipante la întrecere (Di- 
nâmo, Steaua, Rapid, Pro
gresul, Știința, I.C.F. și 
Unirea) primele două se 
detașează de restul din 
punct de vedere valoric 
(viteză de înot, tehnică, in
dividuală) ceea ce le per
mite să obțină victorii la 

în secțiile pe ramură de sport. Studenții din celelalte grupe cu mai puține lecții pe săptămînă nu și-au putut consolida pasiunea pentru o disciplină sau alta, iar în anii superiori, cînd educația fizică este facultativă, participă la ore în proporție de 5—6 Ia sută.Lesne de înțeles, că o singură oră pe săptămînă într-un singur an de studiu, nu contribuie la pregătirea fizică a studenților. La ce soluții ne-am gîndit ?în cazul cînd nu se ajunge la măsura creșterii frecvenței orei de sport și nici la stabilirea obligativității în ceilalți ani de studiu ar trebui desfășurată o atentă muncă de mobilizare a studenților la orele facultative. Și mi se pare că aici un rol important ar reveni organizației U.T.C. și asociației studențești din Universitatea noastră.Deocamdată această problemă de stringentă actualitate nu constituie un obiectiv urmărit în activitatea organizațiilor U.T.C. și a asociațiilor studențești.ION VANCEA, secretarul consiliului asociației studen
0 „cenușăreasă“ în programul 

studențesc de învățămînt: 

EDUCAȚIA
FIZICA

ților a centrului universitar. „E adevărat, participarea studenților din anii superiori celui de debut în studenție, Ia lecțiile facultative ar putea contribui direct la stimularea și dezvoltarea pasiunii pentru sport, la creșterea caracterului de masă a activității sportive studențești. O asemenea problemă nu ne-a preocupat...ILIE ION, student anul II, Facultatea de matematică.„Sportul mă pasionează încă din anii liceului. îndeosebi îmi place atletismul și fotbalul. în anul I am practicat în mod activ și organizat mai cu seamă atletismul. în anul II examenele mi-au răpit din timpul dedicat sportului, dar n-am renunțat total: am jucat baschet o dată de două ori pe săptămînă. După părerea mea sportul nu stânjenește pregătirea la învățătură ci dimpotrivă. De aceea, cred că ar fi bine ca în toți anii de studiu să fie obligatorie ora de educație fizică“.OVIDIU STOICA, student anul III, Facultatea de matematică.

scoruri categorice. Astfel 
poloiștii dinamoviști au în
trecut, pînă acum, pe Știin
ța I.C.F. cu 14—2 și pe 
Progresul cu 9—0 în timp 
ce Steaua a realizat 14—1 
cu Progresul și 10—2 cu 
Știința I.C.F. Sînt scoruri 
care reflectă forma bună a 
echipelor mai sus amintite, 
dar care trădează în același 
timp și slăbiciunea adver
sarelor lor.

Este o situație care se 
repetă în fiecare an (și din 
nefericire cam de mult 
timp) cu repercusiuni din
tre cele mai neplăcute pen
tru jucătorii lotului nostru 
reprezentativ (componenți 
ai echipelor Dinamo și 
Steaua) a căror evoluție, în 
aceste condiții, nu poate 
constitui un criteriu serios 
de verificare asupra posi
bilităților lor. Și cînd ridi
căm (din noii 1) această 
problemă, ne gîndim, fireș
te, la programul competi- 
țional internațional al 
echipei noastre reprezenta
tive, program care cuprin
de o serie de jocuri cu se
lecționate puternice, pre
cum și participarea la 
campionatele europene ca
re se vor desfășura în luna 
iulie în Olanda. Se vor 
putea pregăti oare Zahan, 
Grințescu, Kroner și Sza- 
bo, dacă jucătorii pe care-i 
întîlnesc nu le opun re
zistență ?

Există soluții pentru ie
șirea din această neplăcu
tă -ituație ? Firește 1 Să se 
renunțe la mentalitatea de 
a încropi peste noapte 
echipe eterogene (de e- 
xemplu Unirea) din jucă-

„Ora de sport este absolut necesar și ar fi bine să fie o- bligatorie ca și matematica sau limba română“.Prof. ELENOR WILLER, șeful catedrei de educație fizică de la Institutul agronomic.„O singură lecție de Sport pe săptămînă este ineficace.în săptămînă următoare trebuie să o luăm de la început, căci efectele antrenamentului se pierd într-o săptămînă fără mișcare.Din rîndul studenților a- nului I alegem un număr de elemente dotate sau care beneficiază de calități fizice bine formate pe care-i promovăm în secțiile pe ramuri de sport: atletism, gimnastică, baschet, handbal, volei, care participă la competiții și reprezintă institutul nostru la întrecerile din oraș .Ora facultativă se desfășoară în secțiile pe ramură de sport. Ar fi mai bine ca acest „facultativ“ să devină obligatoriu și pentru anii superiori. Ora să se desfășoare în cursul de bază, nu în secțiile sportive, atunci studenții ar beneficia de o pregătire mult mai consistentă în toți anii de studen-

ție. Dispunem de suficiente cadre de specialitate, iar conducerea Institutului ar putea să ne ajute în asigurarea condițiilor materiale necesare.Profesor MARTIN BELBA de la catedra de atletism a Institutului pedagogic de 3 ani.„Educația fizică rămîne încă „cenușăreasa“ materiilor de învățămînt. Se impune o reconsiderare a locului pe care îl ocupă educația fizică în procesul de pregătire a tineretului nostru. în noțiunea de 
cultură sportul are un loc distinct, contribuind la dezvoltarea armonioasă a tuturor facultăților tineretului nostru. Studenții din anul I vin la orele de educație fizică cu un bagaj sărac de cunoștințe dobîndite în liceu. Sărăcia de cunoștințe tehnice cu care vin unii studenți în anul I ne-a obligat să renunțăm la completarea acestor cunoștințe care necesită timp îndelungat și să urmărim la studenți cel puțin efectuarea unei pregătiri fizice generale mai temeinice.

torl plafonați. Să se acorde 
mai multă atenție muncii 
de perspectivă, cu elemen
tele tinere, care în puțini 
ani vor putea atinge valoa
rea actualilor jucători 
fruntași.

GH. LUCIAN

6în ambianța familiară a cunoscutei baze sportive de la „Tineretului", de-a lungul a două zile de disputate întreceri s-a desfășurat faza pe Capitală a Campionatelor Universitare de atletism pe anul 1966. Bilanțul rezultatelor, ne îngăduie să apreciem evoluția studenților de la I.C.F. ca fiind bună, ei ocupînd primul Ioc în clasamentul general (284 puncte), ca urmare a unei nete victorii obținute — atît în clasamentul întocmit pentru bărbați cît și în cel pentru fete — în lupta cu Universitatea, (clasată pe locul secund cu 156 puncte).După concurs, am solicitat cîteva păreri ale unor specialiști.
Prot. I. SABĂU : „Sînt mulțumit de evoluția băieților cu care lucrez. Rezultatele lor corespund în general perioadei în care ne aflăm cu pregătirea, ele venind să materializeze un prim vîrf de formă sportivă în acest sezon. Noi am ajuns aici muncind foarte mult și cu pasiune. Ne străduim să fim mai buni de la un concurs la altul".Prof. D. ALEXANDRESCU : „Mureșan prin constanța dovedită la probele de lungime și ștafetă consider că este capabil de un rezultat în (urul a 7 450 puncte la decatlon, ceea ce ar constitui Un nou record republican, pe care sper să-l obțină la sfîrșitul Iui iunie, cu

"^rTvhtor^upTpărere^nea^ trebuie pus accent pe un bogat schimb de experiență între catedrele de educație fizică Trebuie răspîndite și a- doptate cele mai bune forme de desfășurare a orelor de e- ducație fizică în învățămîntul superior după cum este necesar să se facă mult mai mult în această direcție pentru anii superiori“.Profesor emerit CONSTANTIN BUCUR — șeful catedrei de educație fizică de la Institutul politehnic din Timișoara.„Am urmărit ca orele de educație fizică să se desfășoare într-o formă atractivă, să aibă și un caracter de destindere după celelalte ore care cer în primul rînd un e- fort intelectual. Totuși o singură oră pe săptămînă este insuficientă Am căutat să a- | coperim această lipsă prin re- I comandarea unor teme de £ îndeplinit acasă. Astfel am I procurat extensoare și aparate I pentru exerciții de gimnastică ■ pe care le-am dat studenților acasă și pe care constatăm că aceștia le folosesc cu conștiinciozitate.Sîntem printre puținele instituții de învățămînt superior unde angrenarea studenților din anii II, III, IV, V la activitatea sportivă nu constituie o problemă. Bazele noastre sportive, profesorii de educație fizică au puține momente libere de-a lungul unei zile.Greutatea principală de care | se izbesc însă profesorii cate- 1 drei noastre este gradul insu- | ficient de pregătire cu care vin elevii din școlile de învățămînt mediu. Se face tot mai mult simțită necesitatea luării de către Ministerul învăță- mîntului a unor măsuri energice care să pună capăt acestei situații. Din studiile efectuate de catedra noastră și din cunoștințele personale consider că pentru dezvoltarea fizică, armonioasă a tineretului nostru, trebuie să se acorde mai mult de două | ore săptămînal (la fel ca și | pentru desen sau muzică).Controlul procesului didac- | tic de educație fizică este, du- I pă părerea mea, insuficient și I greșit orientat. Se controlează I și apreciază capacitatea de n predare a profesorului și nu | nivelul de pregătire și dezvol- 9 tare fizică a claselor (după fl vîrstă și sex)“.
Evident, ora de educație fi- | zică studențească ridică și alte | aspecte, cu privire la creșterea | eficienței în pregătirea fizică | a studenților. Invităm, de a- | ceea, studenți, specialiști, pro- | fesori de educație fizică ca și | alte cadre didactice să ne tri- « mită articole care să aborde- I ze probleme referitoare la mo- | dul de organizare și desfășu- | rare a orei de educație fizică | în institutele de învățămînt I superior.

SILVIU DUMITRESCU | 
VASILE RANGA I

prilejul concursului din Italia. Din modul în care se pregătește, ar putea învăța rnulți dintre atleții care ar fi tentați să creadă că performanța sportivă se obține doar cu talent".Finalele Campionatelor Universitare, care vor avea loc Ia Iași între 7—8 mai, vor oferi desigur prilejul unui concurs de nivel valoric mai ridicat. Așteptăm rezultate pe măsura posibilităților atletismului universitar.
VIOREL RABA

7Goncursurile de gimnasti că artistică s-au bucurat totdeauna de un mare succes. Poate de acega, concursul programat duminică și dotat cu „Cupa orașului București" a fost așteptat cu nerăbdare de iubitorii acestui sport.întrecerile, care s-au desfășurat dimineața, rezervate copiilor și sportivelor de categoria a Ill-a, au îneîntat într-adevăr pe cei prezenti în sală.Concursul de după-amiază, de la „Tineretului", promitea și mai mult. Era programată evoluția sportivelor din cotegoriile supericinre, a Il-a, I și maestre. Pentru a vedea pe cele mai bune „artiste" s-au adunat multi spectatori. Au venit cu entuziasm dar au plecat cu amărăciune. De ce ? Un prim aspect: întrecerile au început, din motive foarte puțin obiective (s-a prelungit consfătuirea arbitrelor) cu întârziere de o jumătate de oră. A mai fost și... altceva : interminabile discuții între arbi- tre, în unele cazuri din ne- cunoștintă de cauză, în altele din subiectivism în aprecierea exercitiilor. O tîrguială în regulă. De aceea, la ora 21 abia au termin/ ■ de lucrat gimnastele de categoria a II-a. Cele mai frumoase execuții, ale celor de la categoriile superioare au trebuit amînate.Să ne mai mirăm de ce au plecat spectatorii dezamăgiți ?
Pe scurt• Meciurile din cadrul cam pionatului republican de fotbal se vor desfășura luni 2 mai ■ cele de divizia A după amiază de la ora 17, iar în categoriile B, C, dimineața de la ora 11.• Amatorii de fotbal din Capitală vor putea urmări peste cîteva zile valoroasa formație braziliană Vasco de Gama- Rio de Janerro. Fotbaliștii hra- zilieni, vor întîlni duminică seara de la o,a 19,30, 1« lumina reflectoarelor stadion-,ui Republicii, echfpa Steaua.
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lor poporului a fost j 
ridicată pe o treaptă | 

superioară de miș- | 

carea muncito- ■ 

rească, de partidul | 

comuniștilor — J 
stegarul indepen- |

oporul, tineretul nostru se pregătesc să sărbăto
rească aniversarea a 95 de ani de Ia crearea Parti
dului Comunist Român. La 8 mai, anul acesta, 
partidul revoluționar, marxist-leninist al clasei 
noastre muncitoare, Împlinește 95 de ani de viață 
și luptă plină de abnegație, pentru libertatea și fe
ricirea poporului, pentru independența țării, pentru 
cucerirea și consolidarea puterii populare, pentru 
construirea societății socialiste.

încă de Ia crearea sa, de-a lungul întregii sale Istorii, 
partidul comunist s-a dovedit a ii conducătorul încercat al 
poporului în lupta pentru îniăptulrea năzuințelor lui cele mai 
fierbinți spre o viață mai bună, spre eliberare națională șl 
socială. Dragostea și încrederea nețărmurită cu care poporul 
nostru a urmat și urmează partidul izvorăsc din convingerea 
profundă sădită de experiența vieții, că partidul comuniștilor 
este partidul său, trup din trupul său, exponentul propriilor 
sale interese și idealuri.

Am înmănunchiat în această pagină fotografii, documente, 
evocînd activitatea plină de eroism, pătrunsă de fierbinte 
patriotism a P.C.R. în anii regimului burghezo-moșieresc, în 
anii grei ai ilegalității. In acea perioadă, partidul comunist a 
organizat și condus lupta clasei muncitoare, a țărănimii și 
intelectualității, pentru apărarea intereselor vitale ale celor 
ce muncesc, pentru drepturi și libertăți democratice, împo
triva exploatării și asupririi. Partidul a mobilizat masele la 
luptă hotărîtă împotriva fascismului șl a războiului hitlerist; 
el a fost inițiatorul, organizatorul și conducătorul insurecției 
armate din august 1999.

Țelurile pentru care a militat partidul în anii grei dinain
tea eliberării au devenit realități. Sub conducerea partidului 
comunist, poporul romăn a instaurat propria sa putere, a do- 
bîndit o independență reală, deplină, a lichidat pentru tot
deauna orice exploatare a omului de către om, a asigurat 
victoria deplină a socialismului în patria noastră — Republica 
Socialistă România. Nu uităm, nu vom uita niciodată că la 
temelia zilelor noastre luminoase de azi stă lupta dîrză dusă 
în anii orînduirii burghezo-moșierești de masele populare 
conduse de partid.

Evocarea luptei eroice a poporului nostru, condus de 
partidul comunist, în anii dinaintea eliberării, constituie 
pentru fiecare dintre noi izvor de adîncă mîndrie patriotică.

de îTc'oNCE
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IN INTIMPINAREA ANIVERSĂRII A 45
DE ANI DE LA CREAREA P. C. R.

; STEGAR AL LUPTEI
libertății sociale g

I
(Din Raportul cu privire la 

proiectul de Constituție a Re- | 
publici! Socialiste România, 
prezentat de tovarășul B 
NICO1AE CEAUȘESCU, secre- | 
tar general al C.C. al P.C.R.) B

i 
_______________ !

„Pentru pace, pline, pămînt și 
libertate„Contra pericolului 
de fascism și război !“ Cu perse
verență, partidul comunist a ac
ționat pentru făurirea unui larg 
front popular de luptă în apăra
rea intereselor fundamentale ale 
țării, ale poporului muncitor.

PENTRU CAUZA
POPOR UL UI

upeni 1935 : demon
strație muncitorea
scă. (fotografia din stingă).

1936 ... Greva de 
la uzinele „Astra" 
din București ... A- 
lexandru Sabia vor
bește muncitorilor 
greviști, (fotografia de jos).

Greva de la “Fabri
ca Buhușl ... Greva de Ia Fa
brica Haug...

...Greva generală de la Anina
... Greva muncitorilor din Va
lea Mureșului.

Două fotografii și cîteva tit
luri din presa vremii, evocînd 
lupta muncitorimii împotriva 
exploatării, pentru libertăți și 
drepturi democratice.

In fruntea forțelor patriotice, P.C.R. a dus o 
luptă hotărîtă pentru eliberarea poporului ro
man de sub jugul fascist. De la primele sale ma
nifestări — greve, demonstrații — rezistența an
tifascistă, al cărei suflet a fost partidul comunist, 
s-a dezvoltat continuu. Ea a crescut, culminînd 
cu insurecția armată din august 1999, cînd s-a 
transformat într-o luptă de masă cu arma în 
mină.Reproducem mai jos facsimilul unui manifest publicat In „România liberă“, care îndemna la sabotarea mașinii de război hitleriste, precum și facsimilul unui manifest al P.C.R. din anul 1944, care chema masele la luptă pentru înlăturarea dictaturii fasciste.
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Tră/ască Unirea dintre muncitori și țăran^

In anii întunecați, de opresiune, ai regimului 
burghezo-moșieresc, presa ilegală, ca și ziarele 
legale, editate de P.C.R. sau aflate sub influența 
sa, au dus cuvîntul partidului în masele largi 
militînd pentru înfăptuirea celor mai nobile as
pirații ale poporului nostru.

Ridicînd steagul luptei împotriva fascismului, care în anii ascensiunii hitleriste devenise princi
pala primejdie pentru poporul nostru, partidul comunist a chemat masele muncitorești, grupările 
democratice să militeze pentru împiedicarea unei firilor imperialismului german și ale sprijinitorilor 
Iui din țară, pentru apărarea independenței națio nale. în pofida teroarei, P.C.R. a organizat puter
nice acțiuni de masă — greve, manifestații și demonstrații de stradă — ripostă viguroasă față de 
politica de fascizare a țării dusă de guvernele burghezo-moșierești.în fotografiile noastre : demonstrații antifasciste desfășura te în București la 31 mai 1936 (dreapta) și 1 mai 1939 (stingă).

6 decembrie 1935. 
Țebea, (județul Hu
nedoara). Reprezen
tanți al P.C.R., Blo
cului Democratic, 
Partidului Socialist 
și Frontului Plugari
lor, după semnarea 
unui acord de luptă 
democratică, anti
fascistă. Documen
tul acesta fotografia 
amintește despre u- 
na din numeroasele 
inițiative ale parti
dului comunist în
dreptate spre strîn- 
gerea laolaltă a tu
turor forțelor patrio
tice progresiste inte
resate în propășirea 
democratică a țării, 
în apărarea inde
pendenței și suvera
nității naționale.
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O imagine din zilele eroice ale Iui august 1999: ostași și membri 
ai formațiunilor patriotice acționau cot la cot pentru curățirea Bucu- 
reștiului de trupele hitleriste.

Inițiată, organizată și condusă de P.C.R., insurecția armată victorioa
să din august 1999 a marcat o cotitură hotărîtoare pentru destinele 
poporului nostru, o încununare a luptei îndelungate pentru eliberarea 
patriei și făurirea orînduirii noi, socialiste.



Viață de organizație

I
n anii cincinalului au fost alocate pentru regiunea Oltenia importante fonduri de investiții. Numai pentru 1966 s a a- locat un volum de investiții de 4 miliarde lei. Vor începe cunoască dinamica vie construcției industriale toate raioanele care pînă prezent erau lipsite aproape complet de industrie. Prin volumul obiectivelor în curs de construcție, prin numărul și varietatea lor, Oltenia a devenit un vast șantier care oferă tineretului un nelimitat cîmp de activitate, posibilități multiple să-și afirme necontenit capacitatea și energia sa creatoare.în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la consfătuirea pe țară a constructorilor se sindicale buie să tic de desfășurarea largă a întrecerii socialiste a constructorilor și de realizarea angajamentelor luate, de extinderea metodelor avansate și a experienței fruntașilor, de ridicarea calificării muncitorilor și întărirea disciplinei în producție“. Acestea, constituie pentru noi sarcini de mare răspundere, un puternic imbold în munca tinerilor constructori, în vederea sporirii contribuției lor nirea programului tiții.Pe șantierele de din regiunea Oltenia lucrează în prezent aproape 7 000 de tineri, majoritatea membri ai organizației U.T.C.Comitetul regional a considerat și consideră sprijinirea organizațiilor U.T.C. din construcții pentru a-și îmbunătăți metodele și stilul de muncă în abordarea problemelor economice și în stabilirea măsurilor corespunzătoare rolului și sarcinilor specifice ce le revin, ca una din cele mai importante îndatoriri ale sale. în colaborare cu consiliul sindical regional au fost formate colective din activiști cu experiență și specialiști în construcții care au sprijinit în mod concret organizațiile în găsirea și folosirea acelor forme și metode de muncă, specifice privind mobilizarea tulul cialistă, în producție și ridicarea calificării profesionale. Pe baza concluziilor desprinse din studiile efectuate de aceste colective s-a analizat în ședințe de birou și plenare ale comitetului regional, activitatea comitetelor raionale și orășenești, modul cum se preocupă acestea de îndrumarea organizațiilor U.T.C. din șantierele de construcții. Asemenea colective au fost de un real a- jutor și pentru activitatea practică a organizațiilor U.T.C. din șantierele Trustului regional de construcții „Oltenia“, Centrala electrică de termoficare, hidrocentrala „Porțile de Fier“ și altele. Am să dau un singur exemplu. Colectivul care a mers să îndrume activitatea organizațiilor U.T.C. de pe șantierul de construcții de locuințe din cadrul trustului regional, a constatat, de pildă, că există

să a maiin

spunea : „Organele și de U.T.C. trese ocupe sistema-

la îndepli- de inves-construcții

organizației noastre tinere- în întrecerea so- întărirea disciplinei

ti-aici o mare fluctuație de neri. Comitetul orășenesc U.T.C. Craiova, la indicația comitetului regional, a organizat o consfătuire cu conducerea trustului și beneficiarul. A reieșit cu acest prilej că în afara unor deficiențe existente în munca educativă desfășurată de organizațiile U.T.C., una din cauzele fluctuației constă și în unele deficiențe existente în asigurarea celor mai bune condiții de viață și trai ale tinerilor, slaba organizare a cursurilor de calificare și ridicarea

bine posibilitățile tinerii s-au angajat să participe cu toate forțele lor pentru ca alături de ceilalți muncitori să termine cu 10 zile mai devreme decît prevedea planul, montarea unor importante utilaje. Angajamentul lor a fost îndeplinit:Aplicînd aceleași metode, organizațiile U.T.C. de la Șantierul „Porțile de Fier“ au reușit ca la sfîrșitul anului trecut mai mult de jumătate din numărul fruntașilor în întrecerea socialistă să fie utecișii.Există acumulată de pe acum și o anumită experiență și în organizarea activităților cultural-educative pentru tinerii constructori. Este însă adevărat că și în acest dome-

tive industriale, agricole și social-culturale, deschiderea unui număr însemnat de șantiere de construcții duc la necesitatea unor forțe sporite de muncă, a unui număr mai mare de tineri cu calificare înaltă, capabili să răspundă noilor sarcini reieșite din planul cincinal. Venind în întîm- pinarea dorinței firești a tinerilor de a-și înscrie numele printre pionerii noilor întreprinderi industriale, comitetul regional s-a ocupat și se va ocupa și în continuare de o- rientarea activității organizațiilor de bază pentru ca acestea să îndrume spre șantiere un număr mai mare de tineri muncitori, ingineri și tehnicieni, precum și uteciști care

Școala
șantierului

calificării, insuficiente mijloace de transport către șantierele îndepărtate. Înlăturarea deficiențelor amintite, îmbunătățirea activității organizațiilor U.T.C., au contribuit la mărirea stabilității tinerilor pe a- ceste șantiere.în scopul creșterii eficienței activității desfășurate de organizațiile U.T.C. din T.R.C., de pildă, a fost generalizată experiența bună a organizațiilor U. T. C. de la șantierul centralei electrice de termoficare, unde s-au organizat discuții individuale cu tinerii la care au fost invitate cadre din conducerea secțiilor, maiștri și ingineri. îndrumarea tînărului către meseria cea mai potrivită lui s-a făcut astfel pe baza cunoașterii particularităților, aptitudinilor, posibilităților și preferințelor fiecărui tînăr.Cadrele din conducerea organizațiilor U.T.C. au fost îndrumate să participe cu regularitate la toate analizele periodice organizate de conducerile șantierelor pentru a avea posibilitatea fiecare dată problemele rezolvate în următoare. Aceasta a permis ca activitatea multor organizații U.T.C. pe șantiere să fie mai bine orientată, să se folosească forme și metode de muncă specifice organizației noastre pentru mobilizarea tinerilor la îndeplinirea tuturor prevederilor planului de producție și în mod deosebit, a a- celor obiective importante, specifice fiecărui Ioc de producție.La combinatul chimic a apărut, la un moment dat, necesitatea urgentării lucrărilor de montaj la fabrica de butanol. Organizația U.T.C. de aici a convocat tinerii fn- tr-o adunare generală deschisă în cadrul căreia inginerul șef al fabricii a prezentat pe scurt sarcinile imediate care stăteau în fața constructorilor montori. Cîntărindu-și

Ștefan Negreț 
prim-secretar al Comitetului 

regional Oltenia al U.T.C.

sînt încă multe făcut. Va trebui organizăm mai mul-lu- înniu mai cruri de viitor să te activități cultural-sportive, să lărgim activitatea turistică, să îmbunătățim munca de popularizare în rîndul tinerilor de pe șantiere a valorilor cultural-artistice ale poporului nostru. Acestea sînt numai cîteva din obiectivele care stau în fața comitetului nostru regional în perioada actuală.Ridicarea unor noi obiec-

doresc să se califice în diferite meserii.Procesul marii producții pe șantiere, cu tehnologia complexă, cere respectarea către fiecare regulilor stabilite, a țiilor cadrelor de litate. în acest sens important îl au organizațiile U.T.C. în educarea tinerilor în spiritul unei înalte discipline, a unei atitudini înaintate față de muncă, față îndeplinirea sarcinilor ce revin.Prin forme și acțiuni riate, specifice vîrstei tinerilor, organizațiile U. T. C. de pe șantierele de construcții, dezvoltă la tineri dragostea față de meseria aleasă, spi-

de sa deamuncitor indica- specia- un rol
de leva-

ritul de disciplină în producție, o conduită civilizată în societate. La majoritatea șantierelor au fost prezentate o serie de conferințe cu teme ca; „Munca, o chestiune de glorie și eroism“, „Ce înseamnă a fi disciplinat“, „Fiecare minut irosit, cauzează producției“ și altele.La întreprinderea șantier construcții montaj Craiova și în alte șantiere, au fost convocate adunări generale organizațiilor de bază ori de cîte ori s -au ivit cazuri de indisciplină, tinerii luînd ție hotărîtă față de cei nu se încadrau încă în nea și regulile vieții de tier. La stațiile de radioficare, prin brigăzile artistice de agitație au fost criticați tineri care nu respectau îndrumările maiștrilor și șefilor de echipe, care nu dădeau atenția cuvenită calității lucrărilor și absentau din producție.Pe toate șantierele de construcții au avut loc și continuă să se desfășoare adunări generale în care este prezentat Nicolae sfătuirea pe țară rilor, chemarea dezbaterile din cesteia; tinerii sînt ajutați să cumentele de deosebită însemnătate pentru viața organizațiilor U.T.C., ale întregului nostru tineret, elaborate de cel de-al VlII-lea Congres al U.T.C.Pe baza valoroaselor indicații cuprinse în aceste documente se completează și se îmbogățesc planurile de muncă, se analizează cu spirit de răspundere, critic și autocritic, contribuția tineretului Ia îndeplinirea sarcinilor ce revin constructorilor, se stabilesc noi măsuri pentru sporirea a- portului lor.Organizațiile U.T.C. de pe șantierele regiunii Oltenia sînt hotărîte să depună toate eforturile pentru aplicarea în viață a măsurilor stabilite de cel de-al VlII-lea Congres al U.T.C., să întîmpine ce-a de-a 45-a aniversare a partidului, cu succese și mai mari în îndeplinirea sarcinilor de produc-

(Urmare din pag. I)

ale
pozi- care ordi- șan-

cuvîntul tovarășului Ceaușescu la con- a constructo- consfătuirii, cadrul a- constructori studieze do-

să cunoască de stadiul lucrărilor, care cer a fi etapa imediat

RĂSPUNS
UNEI NEHOTĂRIRI
Răsfoind scrisorile sosite 

la redacție
Un tînăr din Botoșani, 

pe nume GHEORGHB A- 
NICULĂESE1, elev la 
Școala profesională de 
mecanizatori agricoli, 
ne-a scris mal zilele tre
cute că „în curînd, mai precis peste cîteva săp- tămîni" va absolvi acea
stă școală. Din păcate 
însă cele ce urmează a- 
ceste! plăcute vești ara
tă că, Aniculăesei n-a 
reușit să-și Îndrăgească 
cu adevărat nici pînă în prezent profesia pentru 
care a opiniat acum trei 
ani. Pentru că, ne-o spu
ne tot el, „nu știu unde aș putea să mă duc după terminarea școlii. Vă spun drept, nu sînt mulțumit cu alegerea pe care am făcut-o, nu-s 
satisfăcut de meseria pe 
'.are am învățat-o’.

Si pentru ca lucrurile să nu fie Înțelese altfel 
la sfîrșitul celor 10—15 
rlndurl tînărul nostru ne 
roagă 
unde 
drum 
viată, ______ ___
tăcut o dată o alegere f 

Lucrurile s-ar fi putut, 
bineînțeles, opri aici. 
Dar întîmplarea face ca 
In aceeași zi să primim 
?i o altă scrisoare tot de 
la un tînăr mecanizator, 
si acesta tot „în pragul 
absolvirii' dar dintr-o 
școală situată mai 
sudul Moldovei — 
Podul Uoaiei. Coleg 
an și de meserie cu 
nlculăesel, GHEORGHB 
BURSUC ne trimite cî
teva rlndurl care pot 
folosi de fapt drept răs
puns elevului din Botoșani.„Voi absolv! în curînd, ne scrie el, și-mi voi practica meseria de mecanizator agricol unde voi fi repartizat. Tot timpul școlii am avut convingerea că dragostea pentru meserie ti-o poți căpăta numai învă- tlnd cu pasiune. La noi în tară profesia de mecanizator este la mare cinste mai ales dacă

să-î dăm un sfat : 
să meargă, ce 

să-șf aleagă In 
acum, după ce a

la 
la 
de 
A-

luăm în seamă răspunderea pe care o avem în obținerea unor recolte bogate. Voi căuta ca a- colo unde voi fi repartizat să aplic în practică cu sîrguință cunoștințele căpătate în școală".
Departe de noi glndul 

de a intra in amănunte
le care l-au iăcut pe e- 
levul din Botoșani să ia 
o hotărlre atit de neaș
teptată (poate și pentru 
el) după trei ani de 
școală proiesională, după 
ani in care statul nostru 
investește sume impor
tante pentru școlarizarea 
iiecărui viitor muncitor. 
Poate că în lntlmpinarea 
profesiei a venit cu niș
te gindurl șl imagini ce 
nu I s-au adeverit pe 
parcurs. Poate că nu s-a 
glndit atunci suficient 
pe ce 
după 
faptul 
unui alt tînăr pasionat 
după această meserie. 
In sfîrșit, poate că în 
perimetrul timpului de 
școlarizare n-au iunctio- 
nat bine toate plrghiile 
— și sînt destule — 
pentru a crea în rîndul elevilor acel climat 
favorabil îndrăgirii profesiei.

Sigur este însă un lucru, și anume, că cele 
cîteva rlndurl ale elevu
lui din Botoșani dove
desc unele carențe 1n 
orientarea profesională 
șl în munca educativă 
ce trebuie să se desfă
șoare apoi pentru culti
varea dragostei de me
serie.

Un subiect de medita
ție atll pentru organiza
ția U.T.C. din școala 
profesională respectivă 
cit și pentru cadrele di
dactice de aici. Factori 
deopotrivă chemat! să 
sădească în sufletul tl- 
nărulul de 14—15 ant 
dragostea pentru mese
ria aleasă, sentimentul 
anei responsabilități ma- 
lore, mai ales.

drum va merge 
absolvire si la 

că ocupă locul

I. BODEA

sion“ de odinioară. Ei, și ? De unde concluzia unora că, prin aceasta, am avea „urechile tăbăcite“, insensibile la grosolănie ? De cînd confundăm camaraderia cu dreptul de a trînti în sufletul omului de lîngă tine trivialitățile ocolite de orice dicționar ? Oare reacția negativă la manifestările bădărăniei e rezervată unor rarisime reprezentante ale sexului „slab“ (prin aceasta e oare slab ! ? !) sau e absolut firească pentru toți, singura reacție firească ?Și măcar de-ar numai de cuvinte...(Aici Ana Maria a 
tremur, o umbră de
jare i-a voalat, pentru o cli
pă, seînteierea ochilor frumoși. 
Dar numaidecît, cu aceeași 
sinceră însuflețire, a urcat alte 
cîteva trepte în 
ei, căutînd să mă 
lege mai distinct 
frămîntări care, 
aspecte particulare, 
prezintă incontestabil semnifi
cații de larg interes educativ).— Eu țin mult la un anumit om care, la rîndul său, pretinde că mă iubește. Țin foarte mult, nici nu știu dacă el înțelege cît... în același timp, și tocmai pentru că mi-e drag, mă lupt cu el. Lovesc din toate

fi vorba
avut un 
descura-

confesiunea 
facă a înțe- 
esența unei 

dincolo de 
intime,

puterile în niște deprinderi, cu care acest om inteligent, cu studii superioare, cu farmec personal, s-a învelit aproape pe de-a întregul. Și e o luptă grea, cum să spun... parcă izbesc cu palma goală în țepii u- nui mistreț, vrînd să-i rup. Omul acesta, în momentele lui de bunăvoință, afirmă rîzînd că eu „încerc să-1 dau la rindea“. Fie și așa. Da, încerc. Recunosc că e poate peste puterile mele și totuși... A trece peste fiecare rană proaspătă, peste fiecare nouă jignire, reprezintă pentru mine un imens efort de voință : îmi strîng toată energia, îmi concentrez toată dragostea pentru imaginea purificată a acestui om, așa cum îl văd eu mîine. Dar mă întreb : nu e o iluzie, un vis gratuit, o „prostie“ ? Iată, deunăzi, eram împreună într-o cofetărie. In așteptarea prăjiturii, mă aplecam să aspir parfumul discret al garoafelor pe care, în sfîrșit drăguț, mi le oferise în momentul întâlnirii. Observ la un moment dat că prietenul meu fixează insistent o femeie singură la o masă ; aceea întoarce capul, îl privește peste umăr și continuă să-și consume tratația. Atît. Cînd plecăm, sub un pretext oarecare, însoțitorul meu rămîne o jumătate de minut în urmă. Apoi mă ajunge, în-

cepem să ne plimbăm și ce credeți că-mi spune. „Cunosc femeile, zice, citesc în fizionomiile lor ca în cărți deschise. Ai văzut-o pe cea de lîngă colț ? I-am lăsat pe masă numărul meu de telefon ; pariez că nu vor trece nici 24 de ore și o să mă sune...“Eu ascultam înmărmurită. Am aruncat florile și am plecat. Nici nu știu cum am a- juns pînă acasă. Și astăzi, a- mintindu-mi, mi-e sufletul înghețat, deși el a încercat să-mi explice că totul trebuia interpretat — culmea ! — ca o dovadă a încrederii lui în mine, în înțelegerea noastră reciprocă. Pînă la urmă a rîs. Stingherit, nestingherit, mai știu și eu ? „Eh, nu sînt încă un bărbat de-a binelea dat la rindea“, s-a scuzat acela de care aș vrea, poate, să-mi leg viața...
(Ana Maria a tăcut. Respira 

greu. Povestea ei, povestea lor, 
continuă oare așa, sinuoasă, a- 
mară, îndîrjită în speranțe și 
ciocniri ? N-am mai aflat, Iți 
cer iertare, Ana Maria, că, 
știind și atît, nu m-am putut 
abține să nu povestesc și al
tora. Ca un fel de mesaj din 
partea atîtor alte Ane, alte 
Marii, pentru prietenii lor la 
care țin. Ca un avertisment, 
poate, pentru bălăriile îndesa
te în preajma tulpinei de floa
re — ah, nu faimoasa mimoză 
senzitivă ! — ci o floare mlă
dioasă, îndărătnică, poate fără 
nume, cu toate că cei mai 
mulți o numim iubire).

Agrotehnica indică

(Urmnre din pag. I)

Concertele saptaminn

stabilit. Sînt defecțiuni și în 
organizarea muncii. In ziua de 
19 aprilie, la ora 15 am întîl- 
nit la tabăra brigăzilor de 
tractoare din Jijila, multe ma
șini stînd. Erau nefolosite 
printre altele 4 semănători de 
porumb.

Sînt deficiențe și în activi
tatea Consiliului agricol raio
nal care nu coordonează bine 
munca. Se motivează stadiul 
actual al lucrărilor (rămase în

urmă față de forțele meca
nice existente — 156 semănă
tori) prin faptul că o parte 
din teren a fost inundat, iar 
în solele din baltă ar fi exces 
de umiditate. In parte, acest 
lucru este adevărat. Dar în- 
sămînțarea porumbului nu 
s-a încheiat în raion nici „la 
deal“ unde nu se mai pune 
această problemă. Iar tovară
șul inginer Dan Șerbu, preșe
dintele consiliului agricol re
gional, ne spunea că puteau 
fi însămînțate pînă acum su-

prafețe mari și în baltă dacă 
se urmăreau mai atent solele 
care s-au zvîntat. Pe solele 
ridicate, bune de lucrat, rit
mul este încetinit, spun spe
cialiștii^ deoarece cîmpul pe 
aproximativ 1 200 de hectare 
este infestat de dăunători. Te
renul trebuie mai întîi tratat 
cu insecticide și apoi semă
nat. Lucrarea s-ar fi termi
nat demult dacă solele ar fi 
fost din timp cercetate cu 
grijă de către specialiști. Uni
tățile dețin puține mijloace de 
prăfuire. Organizațiile U.T.C. 
ar putea aduce aici o contri
buție importantă prin mobili
zarea tinerilor la execuția ra
pidă a acestei lucrări. Este 
valoroasă în această privință 
experiența organizațiilor U.T.C. 
de la Cerna, Horia, și Greci 
care au mobilizat un număr 
mare de tineri în acțiunea de 
combatere a dăunătorilor. Co
mitetul raional U.T.C. ar tre
bui să se ocupe cu mai multă 
atenție de generalizarea ex
perienței pozitive.

(Urmare din pag. I)

se Și de ne

La cercul mtinilor indeml-

natice de la Casa pionierilor

din Brașov
La Filarmonică, tînă- rul dirijor Iosif Conta a programat alături de două capodopere ale muzicii franceze contemporane, („Preludiul la „După-amiaza unui faun* de Debussy, a doua suită din baletul lui Ravel, „Daphnis și Chloe“), și Concertul nr. 2 pentru vioară de Mozart (solistă — violonista bulgară D. Schneiderman) — o primă audiție românească : a doua simlo- 

lie a lui Doru Po- 
povici.

s

Pe lacul Herăstrău din București

Joi seara, în simfonicul Radioteleviziunii, a fost altă (scrisă tînăr 
Jocurile pentru pian și 
orchestră ale lui Ana- tol Vieru compuse din 5 secvențe : Joc de copii, Joc de laz, Joc de fulgere, Joc de în- tîmplări, Joc final (solist — pianistul Alexandru Hrisanide).In restul programului, dirijat de Ludovic Baci, — Cencerto grosso op. 3 nr. 4 de

programată o primă audiție în 1964) a linui compozitor :

vității din cercuri, mai multe stimulente pentru cei care se disting la concursurile școlare. De ce, de pildă, n-am crea în vacanța de vară o tabără a matematicienilor sau a fizicienilor, în care să se în- tîlnească elevii care au obținut cele mai bune rezultate în cercuri și la concursuri ? Doar și așa avem tabere școlare la care trimitem cu precădere pe elevii fruntași. Desigur, excursiile nu mal reprezintă azi mirajul pe care-1 reprezentau pentru noi acum mai bine de 30 de ani, pentru că turismul s-a dezvoltat foarte mult și elevii beneficiază din plin de aceasta. Dar o excursie cu caracter științific pentru elevi din toată țara pasionați de matematică sau chimie în caravane speciale, n-ar fi stimulativă și interesantă pentru elevi ? Eu socotesc că da.Desigur, perfectarea unor asemenea acțiuni ar mai putea fi încă discutată, îmbogățită, dar pentru valoarea lor educativă, cred că ar justifica efortul.

N-aș vrea să se înțeleagă din cele de mai sus că nu apreciez efectul pozitiv al activității din actualele cercuri, ca o modalitate de atragere a masei de elevi către o disciplină ori alta ; consider însă că școala trebuie să se ocupe în mod special de tinerii cu aptitudini deosebite ; (In ceea ce mă privește lucrez cu cei mai dotați elevi ai unei clase a X-a reale, rezolvînd în plus față de cerințele programei cîte 60—90 probleme pe lună). Dar nu numai atît. Existența societăților științifice și literare cu tot cortegiul de activități, concursuri și stimulente morale și materiale a fost o tradiție frumoasă, prin care dacă am prelua-o creator, folosind condițiile minunate din anii noștri, am putea da mai multă strălucire acti-

litatea să aplicăm cunoștințele căpătate. Mi-amintesc că am muncit foarte mult pentru referatul despre mișcările pămîntului, care a fost apreciat și pe care îl păstrează și astăzi fostul meu profesor, tovarășul Ion Curea, rectorul Universității din Timișoara.Activitatea din cadrul societății ne cerea eforturi serioase, nouă și profesorului nostru. Nu ne puteam prezenta fără probleme rezolvate, trebuia să studiem reviste și tratate de specialitate, ni cerea să cunoaștem viața activitatea marilor oameni știință. în același timp,simțeam obligați să ne pregătim bine pentru școală, să ne situăm printre cei mai buni elevi. De altfel, era o condiție pentru a te putea număra printre membrii societății. Dar aceste plătite plată dintre pregăteam cu multă seriozitate și pentru că cei care ieșeau primii la finala pe țară plecau într-o frumoasă excursie. N-am să uit niciodată aceste excursii: se forma un tren special pe care scria : „Excursia premianților“, eram însoțiți de profesorii noștri dragi și călătoream — elevi din întreaga țară — prin locurile cele mai frumoase.

eforturi ne erau răs- pe deplin. O râseră concursul anual societățile școlare. Neagendei (oricum în ra- alte pe

Vivaldi, Concerto grosso pentru orgă și orchestră de Haendel și Serenada „Haffner* de Mozart...Din restul săptămînale „sărăcăcioasă* port cu multe rioade ale stagiunii), mai amintim emisiunea pe care George Sbâr- cea o anunță la Televiziune, intitulată „O- 
rașele muzicii'. Joi la orele 20,40 : — „Vle-

HA ID UCU“
tudioul Buftea a abordat cu oarecare întîrziere o temă specifică folclorului românesc și, prin el, literaturii române : viața haiducească. Nu mai e nevoiede demonstrație pentru a arăta ce materie primă ideală o- feră cinematografiei această temă, mai ales cînd e vorba de filmul eroic sau de filmul de aventuri propriu-zis. Cu atît mai mult cu cît haiducia nu este o invenție, ci o realitate istorică dintre cele mai vii, întinsă pe o lungă perioadă, prelungită în forme speciale pînă dincolo de 1900. Haiducia a reprezentat o aspirație, o stare de spirit, un fel de a trăi.O literatură foiletonistică de amploare a întreținut cultul eroilor haiduci și concurența romanului dental de aventuri n-a reușit să-1 scoată din circuit. Sado- veanu a preluat tema fixîn- d-o definitiv în mit. Cu toate acestea, domeniul e încă insuficient exploatat artistic.Deși cu un regizor debutant, Dinu Cocea, filmul „Haiducii“ a reușit să evite într-o mare măsură tentația pitorescului fără a se putea elibera integral de ea. Ce este pozitiv în film este ritmul antrenant, lipsa de complicații inutile a subiectului, jocul bun al întregii echipe de actori, imagi-

nici occi-1

nea de bună calitate. Din punct de vedere profesional filmul este evident o reușită — cu atît mai mult cu cît regizorul, repetăm, e un debutant.E plăcut să observi subordonarea regizorului la scenariul dat fără ambiții păgubitoare pentru carura artistică a filmului. Cele mai ample discuții le merită scenariul care nu și-a propus ecranizarea vieții unuia din celebrii haiduci ai poporului român, ci descrierea haiduciei în general. Intriga e canonică, ca în orice film de acțiune : frați de cruce dintre unul trece, și din pricina femei, în tabăra poterei. mează inevitabila răzbunare combinată cu acte de justiție socială. Obiectul concret al disputei sînt sacii cu aur prin care domnul în slujba căruia e trădătorul vrea să-și prelungească domnia. Cu ce se deosebește acest subiect de al unui film francez de capă și spadă ? Nu pune el filmul în poziția de a fi o versiune românească a peliculei occidentale de aventuri ? Nici principial și nici practic lucrurile nu stau întocmai astfel. Materia de inspirație e prea autentic românească pentru a se ajunge la simple reeditări. Meritul scenariului (Eugen Barbu, Nicolae Mihail, Mihai Opriș) și al regizorului stă tocmai în șansa de a fi surprins de mai multe ori o at-

mosferă care nu se întîlnește nicăieri aiurea. Starea de veselie bărbătească, sfidătoare, hedonismul muzical, pe un fond tragic propriu haiduciei românești sînt prezente în film. întîmplările au punctul de plecare la un han cu o crîșmăriță Anița, lîngă o pădure și un pod peste apă. Sugestiile sînt sadoveniene. Mai apare, ca în Creangă, un popă hulpav și dedat la cele lumești un alt popă devenit haiduc. Deosebirile etnografice ori de
doi care unei Ur-

cinematografică
culoare locală au fost și ele avute în vedere. Amintim doar scenele de la hramul mînăstirii ori cea a plimbării prin tîrg a prinsului. O paranteză : una din maladiile literaturii cu haiduci a fost uneori exaltarea unor elemente de un exterior specific național; cu alte cuvinte, neaoșismul semănătorist. Cîteva exemple de acest fel sînt prezente și în filmul lui Barbu și Cocea și pe viitor s-ar cădea să fie evitate.Insistența pe aspectele care să dea notă particulară filmului nu e gratuită. Concurența

genului de aventuri e mare și filmul cu haiduci are toate resursele pentru a deveni un gen la fel ca westernul ori filmul de capă și spadă. Atenția trebuie îndreptată deci spre independența față de ele și spre sesizarea unui spirit specific haiduciei românești. Sugestiile literaturii sadoveniene pot fi în această direcție extrem de fertile. Scenariul devine comun tocmai cînd iese din aceste cadre în înțeles larg. După exemplul superproducției străine sînt introduse momente burlești, unele complet parazitare ca în final scenele dintre Fira și iubitul ei, nelipsind altele nici în restul filmului. Se dă astfel o turnură cam prea veselă, de operetă, vieții haiducești și scenariul ar fi putut evita asemenea exagerări ca și altele, mai ales în scenele de amor, unde replicile și gesturile frizează gustulDinu Cocea n-a evite întotdeauna datelor scenariului, cumpără însă aceste printr-o tratare aerată, lipsită de căutări inutile, a subiectului, cu economie de mijloace. Imaginea lui George Voicu e de bună calitate. Ceea ce lipsește filmului este o mai mare atenție pentru arhitectura timpului, pentru fastul existent atunci, pentru costumele bogate, și din acest punct de vedere studioul putea fi mai generos. Regizorul a folosit inteligent elementele avute la dispoziție, a filmat mult în

ieftin.știut să îngroșarea El răs- devieri

aer liber, dar filmul se resimte în ansamblu de puținătatea decorului.In ciuda acestor dificultăți reconstituirea istorică din „Haiducii", culoarea locală e mai firească, deloc ostentativă și superioară aproape în toate cazurile celei din „Tu- dor“ sau „Neamul Șoimăreș- tilor“.Actorii au fost însă la înălțime. Evoluția Margăi Barbu, veritabilă vedetă, ne face să regretăm atît de tîrzia ei apariție în cinematografie. Toma Caragiu, cu aplombul cunoscut, Amza Pellea, remarcabil în trădătorul Sîrbu. în rolul principal Ion Bessoiu, aduce calitățile cunoscute, dar uneori și o dicție teatrală deloc necesară.Cum e ușor de prevăzut genul va prolifera, dar acest prim succes — nu total — nu trebuie să slăbească exigențele. E nevoie de o documentație istorică mai acută, de o mai vizibilă delimitare a grupărilor sociale și a conflictelor epocii, de o mai mare independență față de superproducția franceză, de un mai mic tribut plătit comicului ușor. în concluzie, de o înțelegere mai adîncă a fenomenului românesc prin haiducie.Toate astea în dorința nașterii unui film românesc de aventuri cu cadre specifice, apt de a concura westernul, ori filmul de capă și spadă.
MIHAI UNGHEANU



Vizita ministrului
afacerilor externe al Franței

saptàmîna

în țara noastră

directorul ministrului, directorul

Ministrul afacerilor externe al Franței, Maurice Couve de Murville, a sosit luni după - amiază în țara noastră într-o vizită la invitația guvernului Republicii Socialiste România. El este însoțit de funcționarii superiori din Ministerul Afacerilor Externe al Franței : Jacques de Beaumarchais, directorul general al afacerilor politice, Bruno de Leusse, de cabinet al François Puaux, pentru Europa din cadrul Direcției generale a afacerilor politice, Roger Vaurs, directorul serviciului de presă, Emmanuel de Margerie, subdirector pentru Europa orientală, Jacques Lecompt, șef de serviciu la Direcția generală a afacerilor culturale și tehnice, Christiane Malitchenco, șef de serviciu la direcția Europei o- rientale.La sosire, pe aeroportul Bă- neasa, au fost prezenți Corne- liu Mănescu, ministrul afacerilor externe, George Maco- vescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, acad. Șt. S. Nicolau, președintele Grupului parlamentar pentru relații de prietenie România — Franța, Victor Dimitriu, ambasadorul Republicii Socialiste România la Paris, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe.Au fost de față Jean Louis Pons, ambasadorul Franței la București, și membri ai ambasadei.
★După-amiază, ministrul afacerilor externe al Franței, Maurice Couve de Murville,

Dinamica
Ritmul

succeselor 
constant

(Urmare din pag. I)Mergem în crări mecanice. Dumitru Stroe ne vorbește despre măsurile organizatorice, luate la nivelul secției, pentru a se asigura îndeplinirea și depășirea angajamentelor luate în întrecerea socialistă. „Este vorba, spunea el — despre : împărți
rea fabricației în loturi, defal- 
carea sarcinilor lunare pe locul 
de muncă cu 5—10 zile înainte, 
împărțirea pe maiștri a pro
duselor, reperelor șl suban- 
samblelor pentru specializa
rea muncitorilor, pentru fa
miliarizarea cu aceleași opera
ții, organizarea, la propunerea 
organizației U. T. C., cu tinerii 
muncitori a unui curs de citire 
a desenului tehnic.Eforturile turnătorilor, ale strungarilor, ale frezorilor, se finalizează în montajul general. Aici utilajele se asamblează, capătă forma, capacitatea definitivă. De aici pornesc spre schelele noastre petroliere sau spre alte țări. Și fiindcă vorbeam de finalizarea succeselor e bine să le prezentăm în cifre exacte așa cum le-am desprins din evidența comitetului sindicatului pe uzină : valoarea pro
ducției globale realizată peste 
plan pe primul trimestru: 
2 951 mii lei; la producția 
marfă : 972 mii lei; producti
vitatea muncii a sporit cu 1,9 
la sută față de plan; valoa
rea economiilor suplimentare 
la prețul de cost se ridică la 
899 mii lei. Cu alte cuvinte toate angajamentele luate în cinstea aniversării Partidului au fost depășite.

secția de prelu- Inginerul

Solidari cu tineretul
de pretutindeni in lupta împotriva

colonialismului
ADUNAREA DI LA CASA DI CULTURA A STUDENȚILOR DIN CAPITALA

ta Casa de cultură a studenților din Capitală a avut loc duminică o adunare festivă consacrată zilei de 24 aprilie, Ziua solidarității internaționale cu tineretul și studenții care luptă împotriva colonialismului, pentru eliberare națională și coexistență pașnică. La adunare au luat parte sute de tineri muncitori, stu- denți, elevi precum șl numeroși tineri de peste hotare care studiază în instituțiile de învățămînt superior din Capitală. Adunarea a fost deschisă de tovarășul Dan Marțian, prim-secretar al Comitetului orășenesc București al U.T.C. A luat cuvîntul apoi tovarășul Gheorghe Stoica, secretar al C.C. al U.T.C.Arătînd că sărbătorirea zilei de 24 aprilie a intrat în tradiția tinerei generații din lumea întreagă, ca o manifestare a hotărîrii sale de a lupta pentru lichidarea ultimelor rămășițe ale colonialismului, împotriva manevrelor neoco- lonialiste, pentru pace și progres social, tovarășul Gheorghe Stoica a subliniat că „în zilele noastre omenirea trăieș- 

afacerilor externe

împreună cu persoanele care îl însoțesc, a făcut o vizită protocolară ministrului afacerilor externe a Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu.
★Ministrul afacerilor externe, Corneliu Mănescu, a oferit seara un dineu în cinstea ministrului francez, Maurice Couve de Murville.Au participat George Maco- vescu, Vasile Gliga și Mihai Marin, adjuncți ai ministrului afacerilor externe, Victor Dimitriu, ambasadorul României la Paris, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe.Au luat parte Jean Louis Pons, ambasadorul Franței la București, membri al ambasadei, precum și persoanele oficiale care îl însoțesc pe oaspete.

(Agerpres)

prim secretar al
Ain B. P.

zilele de 23—24în
a.c., tovarășul Petru 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
Mircea Angelescu și Iosif Wal
ter, secretari ai C.C. al U.T.C., 
și alți membri ai Biroului 
C.C. al U.T.C., au participat 
la o întîlnire prietenească, tn 
regiunea Ruse, cu tovarășul 
Gheorghii Atanasov, prim-se
cretar al C.C. al U.T.C.D., Ani 
Spanceva și Todor Tonev, se-

aprilie 
Enache,

Marii Adunări Nationale a Turciei
La invitația Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, luni a sosit în Capitală o delegație a Marii Adunări Naționale a Turciei, condusă de Ferruh Bozbeyli, președintele Medjilisului.Din delegație fac parte Omer Faruk Kînayturk, senator, Musa Kâzîm Coșkun, deputat, secretarul Comisiei comerciale a Medjilisului, Osman Zeki Efeoglu, deputat, membru în Comisia de Turism și Informații a Medjilisului, Cevat Onder, deputat, mem-
Primirea la Marea Adunare Națională

Președintele Marii Adunări Naționale, Ștefan Voitec, a primit luni după-amiază, delegația Marii Adunări Naționale a Turciei, în frunte cu Ferruh Bozbeyli, președintele Medjilisului.La întrevedere, care a decurs într-o atmosferă cordială au luat parte acad, Ștefan Nicolau, Gheorghe Necula, Maria Groza, vicepreședinți ai

te un adînc proces de înnoire, de transformare revoluționară, caracterizat prin uriașe prefaceri social-economice, prin schimbarea raportului de forțe pe arena internațională în favoarea socialismului, democrației și păcii.Tînăra generație din Republica Socialistă România, alături de întregul nostru popor, a arătat vorbitorul, și-a manifestat și își manifestă simpatia și deplina solidaritate cu mișcarea de eliberare națională din țările Asiei, Africii și Americii Latine și își exprimă hotărîrea de a acorda și în viitor sprijinul său activ eforturilor pline de însuflețire ale popoarelor din a- ceste țări pentru lichidarea dominației coloniale, pentru dezvoltarea economiei și culturii, pe drumul progresului social.Vorbitorul a reliefat profunda simpatie și deplina solidaritate cu care tineretul român urmărește lupta dreaptă a tineretului din acele țări în care au fost suprimate libertățile democratice iar forțele

In secția de termoenergeticd a Institutului de energetică al A- 
cademiei Republicii Socialiste România

Foto: AGERPRES

C.C. al II. T.C.
Bulgaria

cretarl ai C.C. al U.T.C.D., 
cu membri ai Biroului și ac
tiviști ai C.C. al U.T.C.D., pre
cum și cu activiști ai Comite
tului regional Ruse al U.T.C.D.

Cu acest prilej s-au vizitat 
orașul și regiunea Ruse, coo
perativa agricolă de produc
ției „Satul nou", s-a făcut o 
excursie pe Dunăre.

Vizita în R. P. Bulgaria s-a 
desfășurat tntr-o atmosferă 
caldă, prietenească.

bru în Comisia de industrie a Medjilisului, Sedat Akay, membru în Comisia de energie și resurse naturale a Medjilisului, președintele Comisiei agricole, Osman Alișiroglu, senator, Huseyin Avni Akîn, deputat, Ibrahim Sîtkî Hatipo- glu, deputat, membru în Comisia de cenzori pentru finanțe a Medjilisului, Huseyin Ba- lan, deputat, membru în Comisia lucrărilor publice și în cea de energie și resurse naturale a Medjilisului.
Marii Adunări Naționale, Mi- hai Marin, adjunct al ministrului afacerilor externe, prof. dr. Traian Ionașcu, Vasile Mateescu, acad. Ștefan Milcu, președinți ai unor comisii permanente și alți deputați.A fost de față Semsettln Arif Mardin, ambasadorul Turciei la București.(Agerpres)

progresiste sînt supuse unor sălbatice represiuni.Evenimente politice actuale arată că forțele imperialismului și reacțiunii atentează la independența și suveranitatea popoarelor, recurg la presiuni economice și politice și chiar la intervenții militare fățișe. Această linie periculoasă, își găsește expresie în agresiunea împotriva Vietnamului, în intervențiile armate din Republica Dominicană, Congo, Laos.Condamnînd agresiunea să- vîrșită de Statele Unite ale Americii împotriva Republicii Democrate Vietnam, tineretul și poporul român își manifestă solidaritatea sa frățească cu eroicul popor vietnamez care luptă pentru libertatea și independența patriei sale, cu guvernul Republicii Democrate Vietnam și cu Frontul Național de Eliberare, unicul reprezentant al poporului din Vietnamul de sud. Tineretul român cere cu hotărîre să se pună capăt intervenției americane în R. D. Vietnam, să fie retrase toate trupele străi-

A apărut I

LUPTA DE CLASĂ
Organ teoretic si politic 
al Comitetului Central 
al Partidului Comunist 

Român
Seria a V-a Anul XLVI

Aprilie 1968

Plenara Consiliului

în ziua de 25 aprilie a avut loc plenara Consiliului Național al Femeilor din Republica Socialistă România.Plenara a hotărît convocarea conferinței naționale a femeilor din Republica Socialistă România pentru zilele de 23—25 iunie cu următoarea ordine de zi:1. Raportul Consiliului Național al Femeilor din Republica Socialistă România cu privire la activitatea desfășurată de la ultima conferință națională și sarcinile ce revin mișcării de femei în lumina hotărîrilor celui de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român.2. Raportul Comisiei de cenzori.3. Propuneri de îmbunătățire a normelor de organizare și funcționare a comitetelor și comisiilor femeilor.4. Alegerea Consiliului Național al Femeilor din Republica Socialistă România și a Comisiei de cenzori.(Agerpres)

aspirațiile fundamenta- poporului român, slu- cauzei socialismului și

ne din Vietnamul de sud, să fie respectate acordurile de la Geneva, iar poporul vietnamez să fie lăsat să-și hotărască singur soarta în conformitate cu interesele sale, fără nici un amestec din afară.Tînăra generație a patriei noastre sprijină din toată inima politica externă a Partidului Comunist Român și a guvernului Republicii Socialiste România, care întruchipează le ale jește păcii.U.T.C. și U.A.S.R. au dezvoltat legături de strînsă prietenie cu tineretul din toate țările socialiste, relații prietenești de colaborare cu organizațiile revoluționare și democratice de tineret și stu- denți din diferite țări, pun la baza activității lor internaționale interesele fundamentale ale tineretului și năzuințele sale comune.In întreaga sa activitate internațională, Uniunea Tineretului Comunist a militat pentru lărgirea cooperării și făurirea unității de acțiune în

Dintre evenimentele 
săptămînii trecute 
ne-au reținut atenția 
desfășurarea crizei 
sud-vietnameze, care 
atestă eșecul politicii 
Washingtonului în a- 
ceastă parte a lumii, 
și evoluția pactului 
C.E.N.T.O. (dezvăluită 
pregnant de reuniunea 
ministerială de la An
kara.
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s ituația din Vietnamul de sud nu se deosebește în linii mari în momentul de față de ansamblul evoluției ultimelor săp- tămîni. Persistă criza politică internă, semn al puternicei opoziții a cercurilor largi ale populației față de orientarea regimului marionetă de la Saigon. Pe plan militar se înregistrează în continuare efectele ofensivei dezlănțuite de forțele patriotice în toate regiunile țării. In nordul Vietnamului de Sud, în vecinătatea bazei de la Da Nang, în zona platourilor înalte, la Pleiku, în delta Mekongului sau în apropierea Saigonului, atacurile unităților Armatei Naționale de Eliberare din Vietnamul de sud cresc în intensitate dovedind înalta pricepere și puterea luptei populare.Astfel, criza sud-vietname- ză, în pofida de ultimă oră sau pentru remedierea nuă. Bineînțeles că presupune cumva tentativelor din partea cercurilor conducătoare americane și a juntei militare de la Saigon de a cîștiga timp. In acest context pot fi menționate seria de întruniri inițiată de guvernul lui Ky pentru așa-zisa pregătire a unor alegeri în vederea unei adunări constituante sud-vietnameze, precum și acțiunile îndreptate spre dezmembrarea diferitelor categorii ale populației. In

unor încercări de durată ei conti- aceasta nu încetarea

mișcarea internațională de tineret și studenți, indiferent de convingerile politice, filozofice, religioase sau afilieri internaționale pe platforma comună a luptei pentru apărarea drepturilor și satisfacerea năzuințelor vitale ale tineretului, pentru libertate și independență națională împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, pentru un viitor de pace și progres.U.T.C. și U.A.S.R. acționează atît în relațiile cu organizațiile naționale, cît și în cadrul Federației Mondiale a Tineretului Democrat și Uniunii Internaționale a Studenților, pe baza egalității depline, a încrederii și respectului reciproc, militează cu consecvență într-un spirit constructiv, pentru întărirea unității de acțiune a tineretului, pe baza aspirațiilor sale comune.în încheiere, vorbitorul a spus că U.T.C. va aduce și în viitor o contribuție activă la întărirea unității de acțiune a tinerei generații în lupta împotriva imperialismului, colo- 

cercurile politice americane se recunoaște în prezent: „Tulburările politice din Vietnamul de sud ar putea dura încă un an“ (corespondentul agenției U.P.I. din Saigon).în viața politică americană evoluția situației din Vietnam continuă să marcheze în mod net opoziția unor cercuri din ce în ce mai largi ale opiniei publice, inclusiv ale reprezentanților politici față de întregul curs agresiv promovat de S.U.A. în Vietnam. Principala preocupare care se manifestă în momentul de față în rîndul conducătorilor politici americani, este ca nu cumva valul manifestațiilor din Vietnamul de sud să prejudicieze total prezenței americane în această țară. Unul din cunoscuții comentatori americani — Stewart Hensley — își exprima, de pildă, părerea că sentimentele anti- americane exprimate în cadrul manifestațiilor din Vietnamul de sud au avut la Washington un efect „în ciuda declarațiilor ulterioare că ele constituie un factor lipsit de însemnătate“.Observatorii politici susțin în această ordine de idei că extinderea cadrului atacurilor agresive ale S.U.A. asupra unor obiective pașnice din Republica Democrată Vietnam, ar avea exact menirea unei „demonstrații de forță“ pentru a abate atenția de la adîncirea permanentă a crizei politice din Vietnamul de sud. Acest lucru este numit în mod deschis drept concesii făcute de Administrația Johnson „uliilor“, adică cercurilor politice extremiste și vîrfuri- lor militare americane care cer în permanență o extindere a războiului.Firesc ca în felul acesta sentimentul de neliniște existent în opinia publică americană să fie exprimat cu tot mai multă pregnanță. Senatorul Fulbright, președintele Comisiei senatoriale de afaceri externe, declara în cadrul unei cuvîntări rostite la Universitatea John Hopkins, că „sînt justificate criticile sale și ale altora, împotriva politicii vietnameze a Administrației“. El consideră că evoluția situației politicii interne din Statele Unite ar putea duce la o „nouă eră de maccarthism“. Fostul consilier al președintelui Kennedy — istoricul american Arthur Schlesinger a declarat într-o conferință de presă că ansamblul argumentărilor oficiale în legătură cu războiul din Vietnam este fals. încercările de a justifica intervenția în Vietnam — declara el — constituie „o rușine din punct de vedere intelectual“.Cercurile oficiale americane depun eforturi substanțiale pentru a calma temerile opi-

nialismului și neocolonialis- mului, împotriva reacțiunii și războiului, pentru apărarea dreptului sacru al fiecărui popor de a hotărî singur asupra destinelor sale, pentru cauza socialismului și a păcii în lumea întreagă.Adunarea a adoptat apoi o moțiune adresată F.M.T.D. și U.I.S. prin care participanții își exprimă solidaritatea și sprijinul deplin față de lupta tineretului și popoarelor din țările coloniale împotriva colonialismului neocolonialismu- lui, salutînd victoriile obținute de popoarele recent eliberate. Moțiunea condamnă cu hotă- rîre agresiunea imperialismului american în Vietnam. Ex- primînd solidaritatea și sprijinul ferm cu lupta dreaptă și eroică a tineretului și poporului vietnamez, moțiunea cere să se pună capăt bombardamentelor S.U.A. asupra R. D. Vietnam, iar poporul vietnamez să fie lăsat să-și hotărască singur soarta în conformitate cu voința și interesele sale.Adunarea s-a încheiat cu un bogat program artistic. 

niei publice și pentru a naviga în apele tulburi ale crizei politice din Vietnamul de sud. Președintele Johnson, în ultima sa conferință de presă, recunoștea că „poporul vietnamez trece printr-o perioadă grea“, afirmînd însă că aplicarea programului formulat la Honolulu, respins în mod expres de recentele manifestații din Vietnamul de sud, ar constitui „cheia“ soluționării problemei sud-vietnameze. Numai că asemenea declarații găsesc din ce în ce mai greu înțelegerea unor cercuri ale opiniei publice din S.U.A. NEW YORK TIMES scrie că după un sondaj făcut de membri ai Congresului în rîndul alegătorilor, s-a ajuns la concluzia că politica Administrației în Vietnam „a provocat confuzie și nemulțumire în rîndul poporului american. Nemulțumirea provine din părerea larg răspîndită că adînca și tot mai larga noastră implicare militară oglindește o greșeală colosală de judecată politică“.

frazele atenuat

s

ws-a dovedit rarea unor satisfacă pe cei prezenți obli- gînd la prelungirea reuniunii. Cele două ore suplimentare de căutare a celor mai potrivite cuvinte și a modalităților de plasare a lor în comunicatului n-au deosebirile de păreri în ceea ce privește fondul problemelor. S-a realizat doar o unanimitate pe marginea unui text care excelează în generalități și care are drept principală calitate aceea de a ocoli punctele nevralgice. Secretarul general al C.E.N.T.O., A. A. Khaladbary, recunoștea faptul că „există opinii diferite“ dar a preferat, cu ocazia scurtei sale conferințe de presă, să treacă mai repede peste acest capitol neplăcut.C.E.N.T.O. traversează o perioadă de incertitudine. Turcia, Iranul și Pakistanul au operat în politica lor externă revizuiri. Diplomația celor

edința a durat cu două ore mai mult decît proiectaseră organizatorii sesiunii Consiliului ministerial al CENTO Redactarea comunicatului final anevoioasă, elabo- formulări care să

HAIDUCII — cinemascop rulează la Patria (orele 8 ; 12,15; 16,45; 19; 21,15).
O CLASĂ NEOBIȘNUITA rulează la Republica (orele 9,15; 11,30; 14; 16,30; 18,45; 21).
VISCOLUL — cinemascop rulează la Luceafărul (orele 9,30; 11,45; 14; 16,15: 18,30;20,45), Melodia (orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30: 20,45).
CORĂBIILE LUNGI — cine
mascoprulează la București (orele 9,30; 12,15; 15,30: 18,15; 20,45), Gloria (orele 8,30; 11; 13,30; 16: 18,30; 21), Flamura (orele 9,30: 12; 15,15; 17,45; 20,30).
WINNETOU — cinemascop — 
seria a Il-arulează la Floreasca (orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45).
WINNETOU — cinemascop rulează la Cotroceni (orele 10,30; 15,30; 18; 20,30).
PARCAREA INTERZISĂ — rulează la Capitol (orele 10; 12; 14; 16; 18.30; 20,30), Volga (orele 9,45; 12: 14,15: 16,30: 18,45: 21), Miorița (orele 9,45: 12; 14,15; 16,30; 18,45: 21).
HAI, FRANȚA !rulează la Festival (orele 8,45; 11,15: 13,30; 16; 18,30: 21), Arta (orele 10: 12,30; 15; 17,30; 20), Modern (orele 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21).
VIAȚA ÎNCEPE LA ORA 8 
SEARArulează la Victoria (orele 10: 12,30; 15,45; 18,15; 20,45), Grivi- ta (orele 10; 12,30: 15,30; 18;20,30).
ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILLrulează la Central11,15; 13,30; 16; 18,30; 
PROCESUL DE LA 
BERG — ambele seriirulează la Lumina (orele 9,15; 12,45; 16,30; 20,15).
TOM JONESrulează la Union (orele 15,15: 18; 20,45).
FIFI ÎNARIPATULrulează la Doina (orele 11,30: 13,45: 16; 18,15; 20,30).
DOI — cinemascop — STÎN- 
GACIULrulează la Timpuri Noi (orele 10—21 !n continuare).
SCRISOARE DE LA O NECU
NOSCUTĂrulează la Giulești (orele 10,30: 16; 18,15; 20,30),
CHEILE CERULUIrulează la Feroviar 12; 14; 16,15; 18,30; căra (orele 15,30;

10:

(orele 9,21).
NÜRN-

(orele 10; 20,45), Fla- 18; 20,30).
BARCAGIUL — cinemascoprulează la înfrățirea Intre popoare (orele 10; 15,30; 18;20,30),  Moșilor (orele 11; 15,30; 18; 20,30).

este turc .Pentru
frei țări acționează, flecare cu o notă specifică, spre afirmarea unor puncte de vedere care s-au îndepărtat de pozițiile rigide ale trecutului. Ca bloc militar, C.E.N.T.O. un anacronism. Ziarul MILLIYET sublinia : ca C.E.N.T.O. să poată rămîne o organizație viabilă, este necesar ca eforturile sale să se deplaseze în domeniul economic și social și ca relațiile dintre membrii alianței să nu ia forma unei tutele anglo-sa- xone asupra celorlalte țări“. Cerința aceasta și-a găsit expresia uneori voalat, alteori direct, net, în intervențiile „partenerilor locali“. Oratorii au preferat să abordeze probleme care preocupă țările lor. Ministrul de externe pakistanez s-a referit „aproape exclusiv" la aspectele economice ale C.E.N.T.O. Desigur, nu aparține întîmplării faptul că în comunicatul final problemele colaborării economice dobîndesc o pondere deosebită. Sînt enumerate mai multe proiecte realizate sau în curs de executare și se face cunoscută inițierea unor măsuri mai ales în domeniul sănătății publice. Bănuim, dl Dean Rusk nu s-a deplasat la Ankara pentru a discuta doar „măsuri pentru controlul asupra epidemiilor în regiunea respectivă“. Conducătorul diplomației americane încearcă să reanime C.E.N.T.O., care se resimte de pe urma crizei din N.A.T.O. El s-a străduit, de asemenea, să alinieze pe membrii pactului la politica Washingtonului în Vietnam. Operațiunea s-a dovedit extrem de dificilă, și în ultimă instanță, infructuoasă. Rusk a oferit explicații privind evoluția vietnameză dar n-a găsit înțelegerea celor de față.Oaspetele american a fost întîmpinat de demonstrațiile protestatare ale studenților. Trei zile consecutiv, tineretul universitar din Istanbul a ieșit în stradă. Printre inscripțiile de pe pancarte se afla și cea revendicînd „o politică independentă“. Măsuri speciale de precauție au fost luate la Ankara. Străzile care duceau spre sediul reuniunii C.E.N.T.O. au fost Interzise circulației — aflăm din LE MONDE. Ziarul parizian arăta că scopul acestor severe măsuri era evitarea manifestațiilor ostile la adresa lui Dean Rusk. Cu toate eforturile gazdelor, stat al S.U.A. de a constata opinia publică ingtonul, probabil, să mediteze la ceea ce scria YENI GAZETTE : In cazul cînd Statele Unite și Marea Britanie nu vor da dovadă de mai multă înțelegere pentru necesitățile membrilor regionali ai C.E.N.T.O., s-ar putea ca pactul să nu supraviețuiască“.

secretarul de a avut prilejul deplasările din turcă. Wash- va trebui

EUGENIU OBREA 
SERGIU VERONA

FINALA BUCLUCAȘA rulează la Bucegi (orele 10; 12,30; 15,30: 18; 20,30)
DUPĂ MINE, CANALII! rulează la Excelsior (orele 9,30; 12; 15,15; 17,45; 20,30), Tomis (orele 9,30; 12; 15,15; 17,45;20.30) , Rahova (orele 15,30; 18;20.30) .
LA PORȚILE PAMÎNTULUI 
— cinemascoprulează la Dacia (orele 9,30; 11,45; 14; 16,15: 18,30; 20,45), Drumul Săni (orele 15,30; 17,45; 20).

FOST C1NDVA HOȚ — ciA
nemascop rulează la Crîngași (orele 15,30: 18f 20,30),
TRANZIT — cinemascop rulează la Cosmos (orele 16: 18; 20), Progresul (orele 15,30; 18; 20,30).
ANI CLOCOTITORIrulează la Buzești (orele 15; 17,45; 20,30).

(orele 16,
(orele 16,
(orele 10,

VANINA VANINIrulează la Unirea (orele 16; 18,15; 20,30).
CALEA VICTORIEI SAU 
CHEI VISURILORrulează la Vitan (orele 15,30; 18; 20,30).
LUMINA VERDE rulează la Munca 18,15: 20,30).
BEATArulează Ia Popular 18,15: 20,30).
NU PLÎNGE, PETER rulează la Aurora 12.30, 15; 17,45; 20,30).
ULTIMA CAVALCADĂ SPRE 
SANTA CRUZrulează la Viitorul 17; 19; 21).
PROCESUL ALB — 
scoprulează la Colentina 17,45; 20,30)
DESENE SECRETE rulează la Lira (orele20,30).
RĂSCOALA — cinemascop — rulează la Ferentari (orele 15,30; 18; 20,30), Pacea (orele 15,30: 18; 20,30).

(orele 15,
cinema-(orele 15,
16, 18,15,



PESTE
HOTARE

Lucrările Comisiei Economice 0. N. II. 
pentru Europa

Participanții la lucrările Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Europa au luat în discuție activi
tatea desfășurată de comisie în domeniul dez
voltării industriei. Ei au ascultat declarația Iul 
Gabriel M. D’Arboussier, directorul general al 
Institutului de cercetări și formarea de cadre al 
O.N.U. (Unitar), cu privire Ia contribuția Insti
tutului în realizarea unor programe ale O.N.U. 
în acest domeniu.LA HANOI a avut loc un miting cu prilejul celei de-a 5-a aniversări a Uniunii Tineretului pentru eliberarea Vietnamului de sud. La miting au luat parte conducători de stat și de partid, în frunte cu Ton Duc Thang, vicepreședinte al R. D. Vietnam, președintele Prezidiului Frontului patriei din Vietnam, reprezentanți ai Uniunii Tineretului Muncitor din Vietnam, al Federației tineretului vietnamez, tineri muncitori și țărani, soldați, elevi etc.Luînd cuvîntul, Pham Huy Thong, președintele Federației tineretului vietnamez, a subliniat succesele obținute în cei cinci ani de Uniunea tineretului pentru eliberarea Vietnamului de sud, în lupta împotriva agresiunii americane, pentru salvarea națională.în încheiere, s-a dat citire unei scrisori către tineretul sud-vietnamez în care se afirmă hotărîrea tineretului din R. D. Vietnam de a depune toate eforturile împreună cu întregul popor în vederea În- frîngerii agresiunii americane.

AGENȚIA INDIANĂ de 
presă „Press Trust of India" 
relatează că Federația Stu
denților din statul indian Bi
liar a organizat duminică o 
demonstrație de protest a 
studenților din orașul Patria 
împotriva acțiunilor militare 
ale S.U.A. în Vietnamul de 
sud. Studenții au scandat lo
zinci antiamericane cerînd
S.U.A. să-și retragă imediat 
trupele din Vietnamul de sud.

ÎN NUMEROASE orașe din 
Congo (Brazzaville) au avut 
loc duminică adunări și mi
tinguri consacrate Zilei Mon
diale a Tineretului împotriva 
colonialismului. La Brazzavi
lle, a fost organizată, o seară 
a tineretului, la care au par
ticipat membri ai Biroului 
Politic al Partidului Mișcarea 
națională revoluționară și ai 
guvernului, activiști sindicali, 
reprezentanți ai organizațiilor 
democratice din țară etc.

Luind cuvîntul, primul vi
cepreședinte al secției de ti
neret al Partidului Mișcarea 
națională revoluționară, Mar
tin Beri, a declarat că tinere
tul din Congo (Brazzaville) va 
fi totdeauna alături de popoa
rele Africii, Asiei și America 
Latine care luptă împotriva 
imperialismului, colonialismu
lui și neocolonialismului.

FRANȚA. — Noul apatat 
radar prezentat recent la 

centrul Tehnia 
din Bagneux

• ÎN ORAȘUL belgian Liege s-a 
deschis o expoziție de artă popu
lară românească cuprinzînd obiec
te șl albume de artă, fotografii și 
timbre, trimisă de Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea. In cadrul expoziției sînt 
prezentate, de asemenea, 20 de 
gravuri ale artistului român Gy. 
Szabo Bela, donate Muzeului ora
șului Liege de către autor.• LA TRIPOLI s-au Încheiat lu-
crărlle seminarului International în

In intervenția sa, delegatul român Iacob lonașcu relevînd succesul colocviilor regionale din Asia, Africa și America Latină cu privire la industrializare, s-a ocupat în continuare de perspectivele organizării colocviului mondial al industrializării. Vorbitorul a informat Comisia că delegația română va propune un proiect de rezoluție asupra necesității ca hotărîrea Adunării Generale O.N.U. privind crearea Organizației Națiunilor Unite pentru dezvoltare industrială să fie folosită și în vederea găsirii de noi posibilități de cooperare între țări avînd sisteme sociale și economice diferite sau nivele de dezvoltare economică diferită în scopul dezvoltării economiei mondiale și al creșterii bunăstării în lume. Delegatul român s-a referit la necesitatea stabilirii unei cooperări între secretariatul Comisiei Economice O.N.U. pentru Europa și secretariatul O.N.U., în vederea bunei organizări a colocviului mondial. în acest sens el a menționat că România, pe baza experienței proprii acumulate
In Comitetul pentru folosirea spațiului cosmic 

in scopuri pașnice

Intervenția 
reprezentantului român

In cadrul celei de-a patra sesiuni a subcomitetului tehnico-științific, al Comitetului special al O.N.U. pentru folosirea spațiului cosmic în scopuri pașnice, șeful delegației române, 'acad. Elie Carofoli s-a referit la recentele succese înregistrate în cadrul programului <îa explorări spațiale și a subliniat că dezvoltarea colaborării bilaterale și multilaterale internaționale în vederea folosirii pașnice a rezultatelor obținute este profitabilă pentru întreaga omenire.
tn România — a declarat vor

bitorul — cercetările științifice, 
inclusiv activitatea spațială, 
constituie o problemă de stat. 
EI s-a referit la crearea Consi
liului național al cercetării 
științifice, Ia lucrările științifice 
în materie spațială care se e- 
fectuează în cadrul învățămîn- 
tulul superior, la studiile teo
retice elaborate în institutele de 
cercetări cu privire la posibili
tatea determinării variațiunilor 
locale ale densității atmosferei, 
utilizindu-se în acest scop ob
servațiile sateliților artificiali, 
la dezvoltarea cercetărilor me
teorologice. Vorbitorul a amin
tit, de asemenea, participarea 
României la programele spația
le internaționale.

Delegatul român a subliniat 
necesitatea formării de specia
liști în țările mici șl mijlocii 
și a sugerat să se elaboreze ma
nuale privitoare la folosirea 
tehnicii spațiale în meteorolo

în domeniul industrializării, dorește să ofere sprijinul ex- perților săi, la organizarea colocviului.La rîndul lor, delegații O- landei, Franței, Italiei, Poloniei și Cehoslovaciei, în intervențiile pronunțate au manifestat un interes deosebit pentru viitorul colocviu mondial asupra industrializării.La dezbaterile asupra Declarației de principiu a Comisiei cu privire la lupta contra poluării apelor în Europa, delegatul român ing. Iozefina Maurer, a precizat că, dată fiind importanța mereu sporită a problemei exploatării surselor de apă, România apreciază utilitatea cooperării internaționale pe plan tehnic, științific și metodologic. In a- celași timp România consideră că planificarea folosirii și dezvoltării în scopuri multilaterale a resurselor hidraulice, în cadrul național, regional sau internațional, este de competența fiecărei țări sau a țărilor vecine, dacă este vorba de folosirea apelor de frontieră.

gie și telecomunicații, două do
menii care interesează majori
tatea țărilor lumii. Un mijloc 
eficace de formare a specialiș
tilor ar fi organizarea pe scară 
internațională și națională a 
unor cursuri pentru diferite dis
cipline ale activității științifice 
spațiale. El a comunicat că în 
România s-a efectuat un stu
diu asupra introducerii proble
melor de cercetări spațiale în 
învățămîntul superior și că 
acest studiu a fost prezentat în 
septembrie 1965 Ia Congresul 
internațional de aeronautică 
de la Atena.

Expunerea delegatului român 
a fost ascultată cu un deosebit 
interes. Numeroși delegați au 
sprijinit sugestiile reprezentan
tului român.

Membrii subcomitetului au 
ascultat un raport al delegatu
lui indian cu privire la instala
ția de lansare a rachetelor-son- 
de de Ia Thumba (India).

Delegatul canadian a propus 
organizarea de lansări de ra- 
chete-sonde în regiunile arctice 
ale Canadei.

Numeroși alțl participanți 
s-au pronunțat pentru intensifi
carea schimbului de informații 
și încurajarea programelor in
ternaționale de cercetări.

Expoziție 
românească 

la Liège

Situație explozivă la Saigon
Pentru o simplă bănuiala... sud-vietnamezul din ima
gine a fost smuls de lingă familia sa. îl așteaptă închi
soarea și poate chiar moartea. Ce „delict" a comis ? 
Este bănuit de a avea legături eu patrioții care luptă 
pentru libertatea și ihdependența Vietnamului de sud

Protocol româno - iugoslav 
în domeniul hidrotehniciiLa Belgrad a fost semnat protocolul cu privire la cea de-a 13-a sesiune a Comisiei permanente hidrotehnice româno-iugoslave — care a examinat între 11 și 23 aprilie o serie de probleme de interes comun din domeniul gospodăririi apelor și protejării împotriva inundațiilor în regiunile situate la granița dintre cele două țări. Din partea delegației române, protocolul a fost semnat de ing. Lucian Popovici, director general al Direcției Generale a Gospodăririi Apelor din Comitetul de Stat al Apelor de pe lîngă Consiliul de Miniștri al Republicii Socialiste România, iar din partea iugoslavă de adjunctul secretarului fe

problemele lnvătămlntului tehnic, 
la care au luat parte reprezentan
ții unor țări din Orientul Apropiat 
șl Mijlociu. Consfătuirea, care a 
durat de la 9 la 24 aprilie, a cerut 
torurilor răspunzătoare pe plan 
national și international de pro
blemele lnvățămîntului tehnic să 
acorde o mal mare atenție pregăti
rii de cadre caliiicate în diferite 
sectoare de activitate. Seminarul a 
recomandat alcătuirea unui dicțio
nar tehnic specia! care să ușure
ze colaborarea internațională pe 
plan tehnic și a cerut U.N.E.S.C.O. 
să-ș! sporească eforturile în privin
ța îmbunătățirii lnvătămlntului teh
nic.

Comunicatul 
comun 

sovieto-sirian• LA ÎNCHEIEREA vizitei oficiale făcută în U.R.S.S. de Youssef Zeayyen, primul ministru al Siriei a fost dat publicității un comunicat comun în care se arată că în cadrul convorbirilor care au avut loc cu acest prilej au fost abordate problemele dezvoltării 

deral pentru problemele agriculturii și silviculturii, ing. Tome Kuzmanovici, care se ocupă de resortul economiei apelor.în cadrul sesiunii, comisia a adoptat documentația privind lucrările sistemului hidrotehnic Dunăre—Tisa—Dunăre de pe teritoriul iugoslav și a lucrărilor de reconstrucție a sistemului hidrotehnic Aranca de pe teritoriul românesc.Examinînd raportul asupra măsurilor luate în comun pentru protejarea împotriva revărsărilor și ghețurilor Dunării în anul 1965, comisia a constatat că între întreprinderile respective ale economiei apelor din cele două țări a existat o colaborare rodnică.
continue a relațiilor de prietenie dintre cele două țări, probleme de interes reciproc, unele aspecte ale situației internaționale.în comunicat sa subliniază că cele două țări au „toate condițiile obiective necesare“ pentru dezvoltarea continuă, pe baza egalității în drepturi a colaborării în diferite domenii.Youssef Zeayyen a invitat pe Nikolai Podgornîi, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. și pe Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. să viziteze Siria.

• LUNI după-amiază a sosit la 
Sofia, într-o vizită oficială de cinci 
zile, primul ministru al Siriei, 
Youssel Zeayyen.

La aeroport, Youssel Zeayyen și 
persoanele care-1 însoțesc a iost 
întîmpinat de Todor Jivkov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, și de alți conducă
tori de stat, de șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditate ta Sofia, de 
ziariști bulgari și străini, de oa
meni al muncii din Sofia.O CANCELARUL Erhard, care a sosit duminică în Berlinul occidental pentru întrevederi cu per

Corespondenții agențiilor de presă continuă să transmită știri referitoare la existența atît la Saigon cît și în orașele din centrul țării, a unei situații politice confuze, în permanență pe punctul de a lua un curs violent și periculos pentru junta militară saigoneză. Corespondentul agenției Reuter relatează că sentimentele antiguvernamentale sînt gata să se transforme în explozie, în special la Da Nang și Hue. în cursul zilei de duminică, la Saigon, Da Nang și Thu Duc au avut loc demonstrații studențești și ale catolicilor.în același timp, guvernul lui Ky se străduiește să găsească o cale pentru a calma situația. Este vorba de un compromis •prin care să amîne cît mai mult satisfacerea cererilor formulate de budiști. Duminică au fost anunțate hotărîrile Comitetului preliminar, convocat sîmbătă dimineața de guvernul saigonez cu participarea reprezentanților unor grupări politice și religioase sud-vietnameze. S-a hotărît crearea unui consiliu care să organizeze și să conducă alegerile generale în vederea alcătuirii unei adunări constituante și a unui guvern civil.
erwoerd s-a pro
nunțat. Guvernul 
său va continua 
să aibă, în proble
ma rhodesiană, o 
poziție „neutră" ; 
relațiile cu Salis
bury se vor des
fășura „ca și pînă 

acum". R.S.A. nu se va ală-
tura embargoului.

Declarațiile premierului 
sud-african au fost ca un bal
sam pentru Smith. Așadar, el 
va avea și de aici înainte pe
trol. Fiind asigurat în această 
privință, va putea să se ocupe 
mai asiduu de celelalte as
pecte privind consolidarea re
gimului său. Și, în primul 
rînd, de reorganizarea ar
matei.

Smith a început prin a adu
ce militari străini, adică mer
cenari. Primul stoc, sosit la 
Salisbury încă din decembrie, 
este alcătuit din militari vest- 
germani care luptaseră mai 
înainte împotriva patrioților 
congolezi. Mai mulți ofițeri 
din R. F. Germană fac parte 
din cartierul general al Rho- 
desiei, în timp ce alții func
ționează ca instructori ai unor 
unități de infanterie sau de 
aviație. In prezent trimișii lui 
Smith duc tratative, în același

soane oficiale vest-germane și vest- berlineze, a declarat la 25 aprilie, într-o conferință de presă internațională, că după părerea sa este cu putință să se realizeze un acord cu privire la staționarea trupelor franceze în Germania occidentală.
Ochelari... 

cameleoniciSpecialiști firmei „Corning Voice 
Works oi Corning' din New York 
au elaborat un nou tip de sticlă din 
care sînt confecționați ochelari si 
care reacționează automat la lumi
nă în așa Iei incit Ia soare se 
transformă în ochelari de soare, 
iar într-o încăpere închisă devin 
ochelari transparent!. Este vorba 
de un tip de sticlă fotocromatică.

Clnd nu este expus Ia soare, 
noul tip de sticlă este complet in
color și permeabil pentru peste 90 
la sutd de raze luminoase, adică 
are aceeași transparentă ca și sti
cla obișnuită folosita în fabricația 
de ochelari. Expusă la soare se 
colorează într-un minut. De data 
aceasta, permeabilitatea ei pentru 
lumină este de numai 78 Ia sută. 
După o oră, acest procent scade la 
66 la sută, ceea ce corespunde 

El va fi alcătuit din 96 de membri și va proceda, în primul rînd la elaborarea unei noi legislații electorale.Duminică, postul de radio din Hue a transmis emisiuni cu un conținut antiguvernamental, în care au fost denunțate, potrivit agenției Reuter, „manevrele guvernului militar și ale americanilor pentru a împiedica organizarea de alegeri în vederea creării unui guvern civil“.
★Federația Sindicală Mondială a trimis un mesaj Uniunii sindicatelor pentru eliberarea Vietnamului de sud, în care condamnă războiul agresiv desfășurat de S.U.A. împotriva poporului din Vietnamul da sud, precum și bombardarea teritoriului R. D. Vietnam.După cum se subliniază în mesaj, F.S.M. se alătură poporului luptător vietnamez și va sprijini dezvoltarea continuă a ajutorului moral și material acordat de oamenii muncii și sindicatele din întreaga lume patrioților vietnamezi în lupta lor eroică.F.S.M., se arată în mesaj, cere să se pună capăt războiului, să fie retrase trupele a- mericane și ale aliaților lor din Vietnam.

scop, cu alte grupuri de mer
cenari.

Acțiunea următoare s-a re
ferit la armament. De unde 
să-l cumpere ? Smith a consi
derat că cel mai nimerit ar fi 
să-l procure chiar din... Ma
rea Britanie. Dar, bineînțeles,

Smith 

cumpără 

arme...
nu direct, ci prin interme
diari. Intîmplător, acești in
termediari erau... portughezi. 
Doi oameni de afaceri de la 
Lisabona au negociat în An
glia un contract în valoare 
de 3 milioane lire sterline. 
Contractul se referea la di
verse tipuri de armament ne
cesar infanteriei și aviației 
In afară de arme, s-a nego-

cam ochelarilor verzi cu gradul de 
transparentă de 64 la sută.

Sticla fotocromatică își pierde în 
5 minute și jumătate din culoare, 
după ce persoana care poartă o- 
chelari intră din nou într-o încă
pere, iar după 20 minute își pierde 
trei sferturi din culoare.• ÎN IZRAEL au avut Ioc festivități prilejuite de sărbătorirea celei de-a 18-a aniversări a obținerii independenței tării. In orașul Ierusalim a avut loc o manifestație, urmată de o retragere cu torțe. Pe stadionul național a avut loc o mare paradă militară, la care a asistat președintele Izraelului, Zal- man Shazar.

Vechile noastre 
cunoștințe

Belka si StrelkaA
• BELKA si STRELKA, pasage

rii cosmici canini, care în august 
1960 au efectuat un zbor cosmic Ia 
bordul navei „Sputnik-5*, sînt să
nătoși, scrie în „Moskovskaia 
Pravda“ ziarista N. Batalova. 
Strelka „a îmbătrînit, a devenit

Interviul 
ministrului

de externe 
franceiMinistrul de externe al Franței, Couve de Murville, a acordat interviuri televiziunii vest-germane și agenției Associated Press, în care a abordat unele probleme ale politicii externe franceze. El a declarat că „pacea poate fi asigurată printr-o destindere generală, printr-o îmbunătățire a relațiilor între Est și Vest Guvernul francez, a spus el, dorește stabilirea de relații mal bune între țările occidentale șl țările Europei răsăritene“.Vorbind despre demersurile franceze în N.A.T.O., Couve de Murville și-a exprimat părerea că guvernul Franței „acționează normal, așa cum ar fi făcut orice guvern în interesul țării sale“. In opinia guvernului francez, a arătat el, organizația militară a N.A.T.O. este depășită. Fiind întrebat asupra unor probleme derivate, ca prezența, trupelor franceze în Germania occidentală, Couve de Murville a spus că Franța „nu dorește să mențină în continuare trupe franceze în R.F.G., dacă guvernul federal nu dorește acest lucru“.Ministrul francez s-a arătat optimist în legătură cu posibilitatea soluționării divergențelor care mai persistă în cadrul Pieței comune. El a fost de părere că ideea intrării Marii Britanii în Piața comună realizează progrese, deși diferitele probleme pe care această aderare le ridică „mal trebuie să se maturizeze".Referindu-se la situația din Vietnam, Couve de Murville a declarat că Franța „ar fi fericită să contribuie la soluționarea pe cale pașnică a problemei vietnameze și crede că ea va putea să joace într-o zi un rol util în acest sens“.
A
încheierea

Festivalului mondial 
al artei negre

Duminică a luat sfîrșit pri
mul Festival mondial al artei 
negre, organizat între 1 și 24 
aprilie la Dakar. Intr-o de
clarație difuzată presei, comi
tetul de organizare a‘ festi
valului a arătat că, la festi
vitățile care au avut loc cu 
acest prilej au participat 2 227 
de delegați și aproximativ 
1 000 de invitați și turiști din 
37 de țări. La manifestațiile 
organizate în cadrul festiva
lului — spectacole, muzee și 
expoziții — au participat pes
te 60 000 de persoane.

Comisarul național al comi
tetului de organizare al pri
mului Festival mondial al ar
tei negre de la Dakar a de
clarat, în cadrul unei confe
rințe de presă, că experiența 
primului festival al artei ne
gre va permite ca în viitor 
să fie organizate în mod regu
lat asemenea festivaluri la un 
nivel mai înalt.

dat și achiziționarea de mo
toare pentru avioane de vînă- 
toare și de bombardament.

Potrivit ziarului „Daily 
Mirror", lista detaliată a ma
terialelor dorite de regimul 
rhodesian a fost transmisă la 
Lisabona de o „misiune mili
tară“, din care alături de cei 
doi ofițeri superiori din for
țele aeriene militare ale Rho- 
desiei făcea parte și un ofițer 
din... Republica Sud-Africană. 
„Misiunea“ a dat asigurări că 
în cazul cînd comanda va fi 
executată „rapid“, reglemen
tarea ei urma să se facă prin 
intermediul unei bănci elve
țiene (papă Smith dispune de 
valută forte).

Cînd, însă, comerciantul en
glez a aflat cui îi erau desti
nate armele, a bătut în retra
gere. Oricum, Anglia a insti
tuit un embargo... Acest refuz 
n-a descurajat însă pe emisa
rii guvernului de la Salisbury. 
Dacă nu se va reuși în Anglia, 
mai sînt și alte societăți spe
cializate în comerțul cu arme. 
Dar Smith ar prefera totuși 
arme engleze, care să ofere 
suficiente garanții de calitate 
în cazul unor eventuale cioc
niri cu... trupele britanice, de 
pildă.

ION D. GOIA

mal greoaie, dar ochii i-au rămas 
Ia tel de vii și strălucitori'.

La animale nu se constată nici o 
urmă de influentă a razelor cos
mice.

Omul cu două inimi 
se simte mai bine• OR. MICHAEL DEBAKEY de 

la spitalul din Houston (Texas) 
care a implantat, pentru prima 
dată în istoria medicinei o inimă 
artificială unei ființe umane, a de
clarat că starea celui operat con
tinuă să se îmbunătățească. El a 
constatat, în starea de inconștiență 
a pacientului, o revenire treptată 
a reflexelor. Singura problemă care 
provoacă neliniște este o oarecare 
încetinire a funcțiilor renale.

» POTRIVIT relatărilor agenție! 
Press Trust of India, poliția din 
statul Bengalul de vest a arestat 
Ia Calcutta .334 de profesori de la 
școlile elementare, în urma de
monstrațiilor, care s-au desfășurat 
timp de trei zile în acest oraș în 
sprijinul satisfacerii revendicărilor 
profesorilor cu privire Ia mărirea 
salariilor.
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