
ELEVI LA T
Proletari din toate țările, uniți-vă !

tineretului
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Anul XXII, seria II, Nr. 5275 6 PAGINI — 25 BANI Joi 5 mai 1966

în cinstea celei de a 45-a

aniversări a partidului

De curînd s-a în
cheiat un nou an de 
studiu la învățământul 
agrozootehnic. în des
fășurarea lui de pînă 
acum s-a acumulat o 
bogată experiență.

Ce concluzii se des
prind din experiența 
de pînă acum, cum 
trebuie îmbunătățit 
procesul învățămîntu
lui agrozootehnic pen
tru a-i ajuta cît mai 
mult pe cei ce-și des
fășoară activitatea în 
unitățile agricole so
cialiste să îndeplineas
că sarcinile mari care 
le stau în față ? Cum 
pot acționa mai efi
cient organizațiile
U.T.C. în direcția ri
dicării nivelului de cu
noștințe agrozootehnice 
al tinerilor ? Acestea 
au fost întrebările pe 
care le-am adresat cu 
prilejul anchetei noa
stre.

în pagina a 2-a pu
blicăm o parte din 
răspunsurile primite.

ermometru per
manent și fidel al 
actualității, presa 
noastră se impu
ne cu atît mai 
mult în zilele ca
re preced o im
portantă sărbă
toare populară ca

un instrument de o fină sen
sibilitate în a determina tem
peraturile înalte atinse de 
creația tuturor domeniilor de 
activitate și stimulate de a- 
propierea evenimentului fe
stiv. In asemenea zile frene
tice, un simplu și obișnuit 
grupaj de informații invită 
cititorul la o emoționantă ope
rație de redimensionare, de 
contopire, de generalizare, de- 
gajîndu-i sentimentul tonic 
că a fost investit cu o fabu
loasă funcție de dispecer, că 
în orice clipă, el, un om ca 
oricare altul, controlînd o zo
nă limitată a vieții, este gata 
să răspundă de activitatea în
registrată pe spații colosale, 
schița topografică a preocupă
rilor intime depășind locul 
său de muncă, localitatea, re
giunea sa, și confundîndu-se 
cu harta mare a patriei.

Este ceea ce s-a petrecut și 
cu noi astăzi, descoperind în- 
tr-o familie de informații ra- 
portînd ÎNDEPLINIT sarcini 
de plan în cinstea celei de a 
45-a aniversări a creării Par
tidului Comunist Român, ști
rea că : „la Brașov, construc
torii au coborît schelele de pe
noul edificiu de învățămînt 
destinat Institutului politeh
nic, proaspătul local dispu- 
nînd, în cele trei etaje, de nu
meroase săli și laboratoare“. Iar 
mai departe, ca un adaos or
ganic, precizarea că : în curînd 
va fi terminat și noul cămin 
studențesc cu o capacitate de 
400 de locuri“, construcția
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de O, Pancu-lași

stînd la baza uneia deosebit 
de ample, aflată într-o per
spectivă imediată, ce va pur
ta numele de „complex uni
versitar“ și va ocupa în ora
șul tractoarelor și al camioa
nelor românești „o suprafață 
de peste 100 000 de metri pă- 
trați“. Comparată cu sarcinile 
generale, decurgînd din hotă- 
rîrile celui de al IX-lea Con
gres al P.C.R., privind baza 
materială a dezvoltării conti- 
nuie a învățămîntului nostru 
superior, știrea citată, desigur 
nu afectează neobișnuitul, 
extraordinarul. Cercul ei de 
lumină acoperă doar o mică 
parte din ceea ce uriașul re
flector al grijii partidului și 
statului nostru își propune în 
acest sector. In ansamblu, se 
prevede doar, cum bine știm,

ca circa 40 la sută din investi
țiile însumînd 3,5 miliarde de 
lei să fie alocate zestrei învă
țămîntului superior, se pre
vede, de asemenea, ca învăță- 
mîntul superior să primească 
în folosință o capacitate nu
mai de școlarizare în jurul 
cifrei de 270 000 m p și una 
deservind cămine și cantine 
cu peste 15 000 de locuri, ca 
să nu mai amintim de cifrele 
uimitoare compunînd geneza 
acelei adevărate citadele uni
versitare pe care o va mate
rializa construcția Institutului 
politehnic din București. Și 
totuși, știrea pomenită, des
prinsă în ambianța acestor 
zile de un covîrșitor dina
mism și care ne solicită nu 
numai emoția, ci, în egală 
măsură, luciditatea devenită o 
importantă coordonată a vieții
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a-

ÎNTRECERII Sofia

Dragă tovarășe Jivkov,

Nicolae Ceausescu a delegației

publi-

desfă- 
caldă,

luate pen- 
întrecerii, 

8 mai, au 
depășite.

ediția 
studenți din toate cen- 
universitare ale țării,

NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist 

Român

Ceaușescu,
Gheorghe Apostol,

(Continuare în pag. a .V-a)

marilor energii

CALĂ

cea mai sin- 
din partea 
român și a

transmiteți 
condoleanțele noastre familii
lor celor care au pierit în 
urma acestei calamități.

de activiști ai Partidului Comunist Francez

pe peliculă chipurile a 
tineri fruntași din două 
bucureștene. Primul cu 
facem cunoștință este 

l montor Ștefan 
de la Fabrica de

Fotoreporterul nostru a re
ținut 
patru 
uzine 
care 
electricianul 
Wambach < 
mașini unelte și agregate. Deși 
foarte tînăr, se socotește prin
tre „veteranii" uzinei. In 
urmă cu doi ani colectivului 
de aici i-a revenit sarcina să 
asimileze noi tipuri de mașini 
unelte. Era vorba de strungu
rile carusel cu comandă elec
tronică de 2'000 și 2 500 mm. 
Printre electricienii monton 
de înaltă calificare, aleși 
pentru acest nou produs, s-a 
numărat și el. Liceul seral 
pe care îl urma, studierea cu 
perseverență a unei vaste 
literaturi de specialitate l-au

Clin. Mangi ru

ajutat mult să-și completeze 
cunoștințele. Calitatea compli
catelor instalații electrice 
executate,, depășirea exempla
ră a sarcinilor de plan de 
către echipa din care face 
parte, în fiecare lună sînt o 
mărturie concludentă a aces
tei pregătiri.

In atelierul de uzinare l-am 
cunoscut pe tînărul Vasile 
Dincă. Pentru a executa o 
mare varietate de operații și 
piese pe mașina universală de 
alezat și frezat el a avut ne
voie de, pregătire specială, 
permanentă. „Spre deosebire 
de strungurile clasice — spune 
el — pe aceste mașini se lu-

LAL ROMULUS Filip Groza
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• Minerii din bazinul carbo
nifer al Văii Jiului, cei care 
scot la suprafață însemnate 
bogății din adincurile Teliucu- 
lui și Ghelarului închină ani
versării partidului un nou 
succes: 45 000 tone de cărbu
ne și minereu de fier extrase 
peste prevederile de plan de 
îa începutul anului. în acest 
fel angajamentele 
tru prima etapă a 
avînd ca termen 
fost îndeplinite și 

• Sondorii din întreaga țară 
și-au depășit angajamentele 
luate în cinstea celei de a 45-a 
aniversări a partidului. De la 
începutul anului și pînă acum
ei au forat peste prevederile 
planului mai mult de 60 de 
sonde. Toate trusturile și-au 
depășit sarcinile de plan, în 
fruntea întrecerii socialiste 
situîndu-se cel de la Moinești 
cu o depășire a planului pe 
primele patru luni de 22 la 
sută și din Tg. Jiu cu 13 la 
sută.

Planul de foraj a fost depă
șit datorită creșterii producti
vității muncii, indicator care 
în trimestrul I a fost realizat 
în proporție de 112 la sută.

In această perioadă, la una 
din sondele în foraj s-a ajuns 
la 5 715 m, cea mai mare adîn- 
cime atinsă pină acum de 
sondorii noștri.

(Agerpres)

Tovarășului TODOR JIVKOV 
prim-secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist 

Bulgar, 
președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare 

Bulgaria

Profund întristați de vestea 
despre pierderile umane și 
materiale provocate de rupe
rea barajului de la Vrața, vă 
exprimăm dv., Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar, guvernului și poporu
lui frate bulgar 
ceră compasiune 
întregului popor 
noastră personal.

Vă rugăm să

ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului 

de Miniștri al Republicii 
Socialiste România

Cea de a Vl-a ediție a Fes
tivalului artistic studențesc 
s-a încheiat aseară printr-un 
spectacol de gală care s-a des
fășurat pe scena Teatrului de 
Operă și Balet al Republicii 
Socialiste România.

Au participat tovarășii

e scena elegantei 
săli a căminului 
cultural din comu
na Gheorghe Doja, 
raionul Slobozia, 
urcaseră în dumi
nica aceea — în 
primul lor specta
col — tinerii din

echipa artistică a cooperativei 
agricole de producție din sat. 
Era .un spectacol realizat în 
întîmpinarea celei de a 45-a 
aniversări a Partidului Comu
nist Român. Textul de brigadă 
al tinerilor cooperatori era în
să mai puțin obișnuit: un re
portaj vorbit, străbătut de la 
un capăt la celălalt de legi-

Miercuri, 4 mai, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân, a primit delegația 
de activiști ai Partidului Co
munist Francez alcătuită din 
tovarășii : Gaston Plissonnier, 
membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C.F., con
ducătorul delegației, Jacque
line Gelly, membru al C.C. al 
P.C.F., Paul Chastellain, mem
bru al C.C., secretar al Fede
rației Hautes Pyrénées a 
P.C.F., Marcel Longuet, secre
tar. al Federației Indre et Loire 
a P.C.F., Jean Garcia, colabo
rator al Secției de politică ex
ternă a C.C. al P.C.F., și J.

Nicolae 
Stoica, 
Alexandru Drăghici,
Răutu, Leontin Sălăjan, Ște
fan Voitec, membri su
pleanți ai Comitetului Execu
tiv, secretari ai C.C. al P.C.R., 
membri ai C.C. al P.C.R. și.ai 
guvernului, conducători de 
instituții centrale și organiza
ții obștești, oameni de cultu
ră și artă, tineri din diferite 
sectoare de activitate.

...S-a ridicat cortina. Fun
dalul luminos este dominat de 
Stema P.C.R. De pe scena 
imensă cei mai buni dintre 

timă mîndrie pentru realizări
le lor, pentru faptul că, așa 
cum spuneau ei, au dat în 
plus la contractări numai la 
porumb o cantitate de peste 40 
vagoane, că au recoltat po
rumb dublu hibrid 5 000 kg. la 
hectar, că fiecare cooperator 
a încasat pentru ziua muncă 
36 lei în afara produselor în 
natură. Spectacolul 
cooperatori de la 
Doja constituie o 
dovadă a dragostei 
dei recunoștințe pe 
rii de aici o nutresc față 
partid, față de conducerea și 
îndrumarea sa înțeleaptă. 
Mi-am amintit atunci, în sala

tinerilor 
Gheorghe 
puternică 

și profun- 
care tine- 

de

Luslac, redactor șef al 
cației „La Terre“.

La primire, care s-a 
șurat într-o atmosferă 
tovărășească, au luat parte to
varășii : Alexandru Drăghici, 
membru al Comitetului Exe
cutiv și al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Mihai Dalea, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ghizela Vass și An
drei Păcuraru, membri ai C.C. 
al P.C.R., ■ șefi de secție la 
C.C. al P.C.R., Ion Iliescu și 
Ion Stoian, membri supleanți 
ai C.C. al P.C.R., șefi de secție 
la C.C. al P.C.R., Ștefan An
drei și Petre Dănică, adjuncți 
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participanțil Ia Festivalul ar
tistic studențesc 
1966, ' ' "
trele 
oferă o entuziastă manifesta
re artistică închinată patriei 
și partidului. Programul . cu
prinde cîntece despre lupta 
glorioasă a Partidului Comu
nist Român, melodii și dansuri 
populare, momente coregra
fice, arii din opere. în sală 
mai plutesc intonațiile tarafu-

căminului cultural, cîteva mo
mente importante din scurta 
istorie a acestei cooperative 
agricole de producție. Anul 
trecut, spre sfîrșitul lui iunie, 
cînd comuna Gheorghe Doja 
a fost vizitată de conducători 
de partid și de stat în frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— secretarul general al C.C. 
al P.C.R. — răspunzînd înaltei 
aprecieri cu care a fost cali
ficată activitatea cooperatori
lor, președintele cooperativei 
agricole de producție, Ion 
Spătărelu, spunea: „s-a
schimbat din temelie viața 
locuitorului Bărăganului,
cel locuitor despre care
MBMBnnsaBiManun«

Tovarășul Nicolae Ceausescu> ->

Secretarul general al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, Nicolae 
Ceaușescu, a primit miercuri 
după-amiază delegația Marii 
Adunări Naționale a Turciei, 
alcătuită din Ferruh Bozbeyli, 
președintele Medjlisului, O- 
mer Faruk Kînayturk, sena
tor, Musa Kazîm Coșkun, de
putat, secretarul Comisiei co
merciale a Medjlisului, Os
man Zeki Efeoglu, deputat, 
membru în Comisia de turism 
și informații a Medjlisului, 
Cevat Onder, deputat, mem
bru în Comisia de industrie a 
Medjlisului, Sedat Akay, 
membru în Comisia de energie 
și resurse naturale a Medjlisu-

I BIBLIO-
I GRAFIE I

I

1 Panait Istrati 'spunea : „Via
ța lui e grea și el nădăj
duiește mereu că cineva va 
veni poate odată să arate cum 
poate să muncească mai cu 
folos acest Bărăgan...» într-a- 
devăr, tovarăși, s-a schimbat 
viața noastră, pentru că acel 
cineva a venit : partidul co
muniștilor a venit, ne-a îndru
mat și ne îndrumă pașii spre 
un trai tot mai fericit“.

Să ne întoarcem cu cîți- 
va ani înapoi, în prima zi a 
cooperativei, în acel ploios oc
tombrie al anului 1958. Coo
perativa care astăzi numără 
cu mult peste 1 000 membri și 
este multimilionară și-a înce
put viața cu 16 oameni. 16 co
muniști din sat, oameni de 
nădejde, dintre care unul fu
sese muncitor la C.F.R. și avea 
să le fie președinte fără în
trerupere pînă astăzi, aduceau 
aici, în inima Bărăganului, în
demnul partidului pentru o 
agricultură modernă, științifi
că, cooperatistă. Alături de 
Ion Spătărelu, președintele, 
veniseră comuniștii Țaporea 
Ion, actualul vicepreședinte și 
secretar al comitetului de 
partid, Călin Gheorghe, Mihă- 
ilă Niculai, Florea Nicolae, 
Cioc Ion, Grigore Dumitru și

lui, președintele Comisiei a- 
gricole, Osman Alișiroglu, se
nator, Huseyin Avni Akîn, 
deputat, Ibrahim Sîtkî Hati- 
poglu, deputat, membru în 
Comisia de cenzori pentru fi
nanțe a Medjlisului, Huseyn 
Balan, deputat, membru în 
Comisia lucrărilor publice și 
în cea de energie și resurse 
naturale a Medjlisului.

Oaspeții au fost însoțiți de 
Semsettin Arif Mardin, amba
sadorul Turciei la București, 
și Argun Coban, prim-secre
tar al Ambasadei.

La întrevedere au partici
pat Ștefan Voitec, președin-

(Continuare în pag. a IV-a)



„O importantă îndatorire a organizații

lor U.T.C. de la sate — se arată în Re

zoluția celui de-al VIII-lea Congres al

U.T.C. — o constituie sprijinirea tinerilor

pentru a-și ridica necontenit nivelul de

cultură generală, de a-și însuși metodele

agrozootehnice avansate, cunoștințele le

gate de mecanizarea și ohimizarea proce

sului de producție. Va trebui să atragem

întregul tineret din agricultură spre învă-

țămîntul agrozootehnic de masă, să îndru

măm tinerii de la sate pentru a se califica

în noile meserii cerute de continua moder-

niaare a agriculturii noastre socialiste".

O privire pe fișele 
de prezență ale cursan
ților ne arată că în a- 
numite etape ei pierd 
un mare număr de 
ore. La mecanizatori, 
de exemplu, perioada 
de desfășurare a 
cursurilor coincide cu 
cea de concedii. Deci, 
absențele sînt moti
vate, dar omul res
pectiv pierde firul 
expunerilor, reținînd 
lucruri dispersate.

Ca atare, propun ca 
ciclu] să se desfășoare 
nu eșalonat pe par
cursul a 3 luni, ci să 
fie grupat în două se
rii continui a cîte 10 
zile. Se asigură și 
frecvența cursanților 
și, în același timp, o 
continuitate a celor 
predate; cunoștințele 
din ziua precedentă 
corelîndu-se cu cele 
„la zi“ mai rapid decît 
cele predate la inter
val de cîteva zile.

Un interlocutor vor
bea despre „recom
pense“. Pentru cursan- 
ți, acestea pot îmbrăca 
cele mai variate for
me. De exemplu, cred 
că ar fi bine ca pro
movările în categorii 
superioare de salari
zare să fie făcute Ia 
calificativul minim de 
„bine“ obținut la în- 
vățămîntul agrozoo
tehnic. Cointeresarea 
cursantului e stimula
tă astfel foarte mult. 
Totodată la stabilirea 
evidențiaților în între
cerea socialistă. să se 
țină seama' si de narti- 
ciparea la învățămîn
tul agrotehnic — deci 
procesul de ridicare a 
calificării — precum si 
de rezultatele obți
nute.

Nouă. specialiștilor 
chemați să organizăm 
aceste cursuri, ne este 
foarte util și necesar 
sprijinul permanent ni 
organizațiilor U.T.C. îl 
solicităm în continua
re. pentru că majori
tatea cursanților noștri 
sînt tineri și eforturile 
comune, situate pe un 
plan calitativ superior, 
vor asigura, fără în
doială. o eficacitate 
sporită acestei impor
tante forme de pregă
tire profesională.

Ing. DUMITRU 
UNGUREANU 

directorul
S.M.T. Chirnogeni 

raionul Negru-Vodă

De la

„enciclopedie“ 

la specializare
Răspîndirea cunoș

tințelor științifice în 
rîndul țărănimii și 
dezvoltarea învățămîn
tului agrozootehnic de 
masă — parte compo
nentă a revoluției cul
turale — a determinat 
schimbări înnoitoare 
în conștiința și nivelul 
cultural al maselor ță
rănești. Recoltele mari 
obținute în ultimii ani 
în Dobrogea nu pot fi 
separate de eforturile 
făcute pentru răspîn
direa în masa largă a 
mecanizatorilor și 
muncitorilor din gos
podăriile agricole de 
stat, a țăranilor coope
ratori, a științei agri

Foto : I. CUCU

PRODUCȚIEI AGRICOLE

cole. învățămîntul a- 
grozootehnic a avut și 
are în această privință 
rolul hotărîtor pen
tru că el ține pasul cu 
metodele moderne, cu 
tehnica nouă, a fost a- 
daptat la nevoile uni
tăților.

Tocmai această ca
racteristică a învăță- 
mîntului agrozootehnic 
de masă impune o se
rie de îmbunătățiri 
pentru a-l face cît mai 
corespunzător sarcini
lor noi, sporite, care 
stau în fața oamenilor 
din agricultură.

Complexitatea sec
toarelor impune și o 
pregătire, o speciali
zare a oamenilor in
tr-un domeniu foarte 
precis de activitate. In 
organizarea învăță- 
mîntului agrozooteh
nic trebuie să renun
țăm la ideea că cei ce 
practică agricultura 
trebuie să fie atotcu- 
noscători. Și pînă a- 
cum au fost organizate 
cercuri separate, pen
tru cultura mare, creș

terea animalelor, po
micultură sau legumi
cultura. Această divi
ziune se cere însă mai 
mult adîncită pentru 
a da posibilitate 
cursantului să-și însu
șească cit mai multe 
cunoștințe din dome
niul de activitate in 
care lucrează. De 
exemplu, se organizau 
cercuri de creștere a 
animalelor, dar aici 
erau cuprinși cei care 
lucrau la fermele de 
vaci, împreună cu cei 
de la păsări, de la 
porci și prisacă. Un 
cerc atît de eterogen 
își îndeplinea cu greu 
sarcina de specializare 
a cursanților, de infor
mare a lor cu tot ceea 
ce este nou în crește
rea și îngrijirea speci
ei de animale pe care 
o avea în primire. A- 
celași lucru și la cul
tura mare și legumi- 
cultură. Apoi, multe 
unități vor trebui să 
organizeze pregătirea 
oamenilor pentru exe
cutarea lucrărilor de

Nu numai

producători,

ci și economiști
Nu este de ajuns 

să-i învățăm pe oa
meni cum și cînd să 
cultive. Se impune și 
predarea unor noțiuni 
— generale chiar — de 
economie agrară. Oa
menii să fie și buni e- 
conomiști, nu numai 
buni producători. A- 
vantajele sînt mari, 
în primul rînd avem 
în vedere eficiența e- 
conomică ; nu va mai 
fi risipă de zile-mun- 
că, risipă de materia
le. Este necesar, deci, 
ca lectorii de la învă
țămîntul agrozootehnic 
să acorde mult mai 
multă atenție pregă
tirii și predării lecții
lor referitoare la sis
temul de normare și 
'evidență a muncii, la 
prețul de cost și căile 
reducerii lui etc.

Fiecare sector are 
particularitățile sale, 
trebuie șă-și aducă 
contribuția sa, con
form prevederilor, la 
crearea fondului de 
acumulare, la asigura
rea fondurilor de con
sum care să ofere po
sibilitatea unei retri
buții mereu sporite.

Pe baza exemplelor 
din propria unitate 
lectorii au datoria să 
explice interdependen
ța dintre toți factorii 
economici, stimulînd 
astfel inițiativele pen
tru mai buna organi
zare a muncii, dezvol-

- 

irigații și pentru ex
ploatarea acestor sis
teme.

Am enumerat doar 
cîteva exemple pentru 
a argumenta necesita
tea organizării de 
cercuri pentru o spe
cializare strictă, în 
funcție de nevoile con
crete ale fiecărei uni
tăți.

în acest sens ar tre
bui să acționeze și 
Consiliul Superior al 
Agriculturii, punînd la 
îndemîna unităților 
manuale și alte mate
riale, ghiduri pentru 
organizarea cercului.

Sînt, de asemenea, 
necesare și măsuri 
pentru îmbunătățirea 
metodelor de predare. 
Trebuie să pornim de 
la realitate. Noțiunile 
regulile, metodele vor 
fi foarte bine însușite 
atunci cînd cei ce 
frecventează această 
cuprinzătoare școală a 
producției agricole par
ticipă direct la trans
punerea în practică, 
în timpul cursurilor, a 

tind opinia colectivă 
împotriva risipei, a- 
jutîndu-i pe țăranii 
cooperatori să știe cu 
mai multă precizie ce 
au de făcut, cît au de 
primit și de ce. Cred 
:ă toate acestea sînt 

deosebit de necesare și 
utile.

ION LĂCEANU
președintele 

Uniunii raionale
Urziceni 

a cooperativelor 
agricole 

de producție

Casa laborator- 

util centru 

de cercetare

Practica a dovedit 
utilitatea de necontes
tat a caselor labora
tor. Nu întâmplător 
multe cooperative a- 
gricole fruntașe au re
ușit să găsească rezol
vări corespunzătoare 
la o serie întreagă de 
probleme ridicate de 
condițiile pedoclimati
ce, de furajarea ani
malelor etc. Asemenea 
soluții, au rezultat din 
experiențele, cercetă
rile aș putea spune, 
care au fost efectuate 
de specialiști cu aju
torul cursanților de la 
învățămîntul agrozoo
tehnic în cadrul ca
selor laborator. De a- 
ceea consider deosebit 
de utilă și necesară 
existența unor aseme
nea — n-aș greși 
dacă le-aș numi ast
fel — mici centre de 

învățămintelor care 
le-au fost transmise 
teoretic. Ar' trebui, 
deci, extinse demon
strațiile practice și alte 
metode intuitive.

Ing. GHEORGHE 
ANGHEL 

vicepreședinte 
al Consiliului agricol 

regional Dobrogea 

lectorul - un

bun pedagog
Dezvoltarea învăță- 

mîntului agrozootehnic 
de masă impune, după 
aprecierea noastră, trei 
îmbunătățiri esențiale : 
activității teoretice de 
Ia cerc să i se dea în
totdeauna un cores
pondent precis, de 
viață, în unitate ; lec
torii să vină în fața 
cursanților mai bine 
pregătiți ; organizațiile 
U.T.C., prin diferite 

cercetare. Posibilități 
există; este nevoie de 
inițiativă. Mă refer la 
casa laborator nu ca 
la o încăpere în care 
sînt expuse cîteva mu
laje și aparate, ci așa 
cum a fost ea conce
pută, ca o instituție de 
învățămînt care să 
funcționeze atît în in
teriorul încăperilor 
utilate cu aparatură 
de laborator cît și pe 
loturile demonstrative, 
în fermele de animale.

în acest scop este 
nevoie ca atît consilii
le agricole, cît și uniu
nile raionale și regio
nale ale cooperativelor 
agricole de producție 
să se preocupe în mai 
mare măsură de im
pulsionarea organizării 
caselor laborator, aju
tând consiliile de con
ducere ale cooperati
velor în procurarea u- 
tilajului necesar, în 
stabilirea tematicii de 
cercetare.

Nouă, specialiștilor, 
ne revine o însemnată 
îndatorire în ceea ce 
privește folosirea cu 
maximă eficacitate a 
acestor case laborator 
în procesul de desfășu
rare a învățămîntului 
agrozootehnic. Printr-o 
strînsă colaborare cu 
organizația U. T. C., 
putem și avem da
toria să stimulăm in
teresul fiecărui tînăr 
țăran cooperator de a 
deveni înt.r-un fel un 
cercetător, un desco
peritor de noi soluții 
practice care să con
tribuie la rezolvarea 
multiplelor probleme 
pe care le ridică acti
vitatea noastră comună 
de creștere continuă, 
a producției agricole.

Ing. ION CIORASCU 
cooperativa agricolă 

de producție Priseaca, 
raionul Slatina 

forme de activitate, să 
stimuleze mai mult in
teresul tinerilor pen
tru ridicarea nivelu
lui de pregătire pro
fesională.

Experiența de pînă 
apum arată că demon
strațiile practice sînt 
toarte utile în înțele
gerea și fixarea pro
blemelor studiate la 
cerc. Programa ana
litică ar trebui, deci, 
să prevadă demonstra
țiile practice ca o dis
ciplină obligatorie, nu 
ca o simplă recoman
dare. Manualele, pre
cum și instrucțiunile 
trimise de Consiliul 
Superior al Agricul
turii să pună la în
demîna lectorilor și 
indicații cu privire la 
organizarea acestor 
demonstrații.

Dar, ca la orice 
școală, pregătirea și 
capacitatea profesoru
lui de a se face în
țeles, de a deschide 
poartă către înțelege
rea materiei predate, 
este . esențială. Pre-

Teoria 

și practica - 

două surori 

gemene
Cursurile agrozo

otehnice sînt foarte u- 
tile, dar la organiza
rea acestora trebuie să 
se țină în mai mare 
măsură seama de o se
rie de cerințe, indis
pensabile unei bune 
pregătiri. Se impune 
ca prelegerile, demons
trațiile să fie încredin
țate exclusiv unor oa
meni foarte bine pre
gătiți. Este cu to
tul necorespunzătoare, 
dăunătoare chiar, prac
tica de a-i suplini pe 
specialiști și profesori 
cu oameni care n-au 
nici o tangență cu a- 
gricultura și care nu 
fac altceva decît să ci
tească monoton, unor 
cursanți plactisiți, cî
teva file dintr-o bro
șură.

Pe de altă parte în
să, oricît ar fi prele
gerile ținute de lectori 
cu o bună pregătire, 
ele își pierd din efica
citate atunci cînd nu 
sînt susținute de prac
tică. Aceasta ridică 
multe probleme ce se 
cer rezolvate operativ 
și eficient. Fiecare co
operativă agricolă ar 
trebui să-și creeze lo
turi demonstrative 
pentru a vedea — con
cret — cum reacțio
nează o anume cultură 
la sol, pentru a veri

centarea în fața cursan
ților cu o înșiruire de 
date tehnice — așa 
cum se întîmplă în 
unele cazuri — nu 
este de natură să-i 
ajute pe cursanți în 
însușirea noțiunilor 
predate. O analiză a- 
tentă a desfășurării 
învățămîntului agro
zootehnic relevă insu
ficienta pregătire pe
dagogică a unor lec
tori. Bine ar fi dacă 
lectorii ar veni în 
fața cercului cu con
cluziile unor studii 

întreprinse de ei în n- 
nitate, la care eventual 
să fi participat și 
cursanții.

în îndeplinirea sar
cinilor care le revin 
cu privire la însușirea 
de către tineri a cît 
mai multe cunoștințe 
agrozootehnice, și azi 
multe organizații de 
bază U.T.C. pornesc 
de la jumătatea dru
mului — își propun 
să mobilizeze tinerii 
la cursuri. întreaga

fica eficacitatea unor 
doze de îngrășăminte 
chimice etc. în raionul 
nostru, la Bălteni, in
ginerul Pandelea a 
organizat cu cursanții 
un astfel de lot unde 
a semănat patru so
iuri de porumb în trei 
repetiții. Imediat după 
campania de însămîn- 
țări se va face aici un 
schimb de experiență 
cu membrii din alte 
cooperative agricole.

Ing. C. IORDACHE 
președintele Consiliu
lui agricol raional Sla

tina

0 largă gamă 

de activități

Experiența de pînă 
acum vine să demon
streze că organizațiile 
U.T.C. au o vastă arie 
de posibilități pentru 
stimularea interesului 
tinerilor de a-și ridi
ca necontenit nivelul 
pregătirii profesionale. 
Ce trebuie să fa
cem efectiv, noi, or
ganizația U. T. C. ? 
în afara faptului că 
am dus o susținută 
activitate de mobili
zare a tinerilor pentru 
a participa la învă
țămîntul agrozooteh
nic, am folosit din 
plin fiecare oră libe
ră, fie la căminul cul
tural, fie direct la lo
cul de muncă. Serile 
de calcul, simpozioa
nele, concursurile „Ci-

muncă politică ar tre
bui să înceapă de Ia 
o fază mult anterioară 
înscrierii tinerilor me
canizatori, țărani coo
peratori etc., la cursuri. 
Organizațiile U.T.C. — 
am în vedere șf pe ț 
cele din școlile gene
rale — au în primul 
rînd datoria să-și con
centreze atenția spre 
dezvoltarea dragostei 
tinerilor pentru mun
ca în agricultură, pen
tru meseriile satului. 
Tînărul care a fost a- 
jutat să înțeleagă fru
musețea și importanța 
noilor meserii ale sa
tului, care cunoaște 
felul cum se va dez
volta cooperativa a- 
gricolă în următorii 
ani, va fi, cu siguran
ță, un bun cursant la 
învățămîntul agrozoo
tehnic.

în plus, organiza
țiile U.T.C. ar trebui 
să-și asume rolul de 
a realiza, în perioada 
verii, acea punte în
tre teorie și practică, 
în acest sens trebuie 
extinsă experiența a- 
celor organizații care 
inițiază vizite la uni
tățile fruntașe, schim
buri de experiență.

GHEORGHE 
GLODEANU 
prim-secretar 

al Comitetului raional 
Oltenița al U.T.C.

ne știe meserie, cîști- 
gă“, au fost frecven
tate, captînd atenția 
și interesul a numeroși 
tineri. în plus, îm
preună cu consiliul 
agricol raional, am 
organizat schimburi 
de experiență la Tig- 
veni, Mălureni, Zăr- 
nești. Domnești, Po- 
enari.

Prin consultări largi 
cu masa de tineri, or
ganizația U.T.C. poate 
să ajute conducerile 
unităților în găsirea 
celor mai adecvate te
matici și mijloace de 
desfășurare a învăță
mîntului agrozootehnic 
de masă. Specifice ra
ionului nostru sînt po
micultura și viticultu
ra. Există cercuri pe 
aceste profite, dar în 
unele comune sînt for
mal organizate, neți- 
nîndu-se seama de 
particularități care, 
pentru unitățile agri
cole de aici sînt, în 
fond, esențiale. Iată un 
exemplu : la Albești 
se cultivă pe mari su
prafețe căpșuni. Ținînd 
cont de faptul că din 
raionul nostru pleacă 
21 la sută, din produc
ția de căpșuni a țării 
destinată exportului, 
trebuie acordată o de
osebită atenție califi
cării celor ce se ocupă 
cu această cultură.

Nu trebuie să ne 
mărginim numai la 
mobilizarea tinerilor la 
învățămîntul agrozoo
tehnic. Periodic tre
buie să analizăm frec
vența lor, rezultatele 
obținute, modul cum 
aplică în practică cu
noștințele învățate.

GHEORGHE UȚA 
prim secretar al Co

mitetului raional 
Curtea de Argeș 

al U.T.C.

Permanent

Ja ii“

cu noutățile
în fiecare an agri

cultura este dotată, cu 
noi și moderne utilaje 
menite să ușureze 
munca oamenilor, să-i 
ajute la obținerea u- 
nor recolte sporite la 
hectar. Mașinile nece
sită o cunoaștere per
fectă de către cei ce 
lucrează cu ele. Con
sider că pînă în pre
zent, învățămîntul a- 
grozootehnic n-a asi
gurat în suficientă 
măsură această cunoa
ștere. S-au aglomerat 
ciclurile de lecții cu 
prelegeri despre ma
șini care au fost scoa
se din dotare, sau des
pre mașini cu care u- 
nltatea agricolă res
pectivă nu lucrează. 
Nu este asta o pierde
re inutilă de timp T 

Consider eă lectorii au 
datoria de a studia 
atent aceste situații, 
de a preda numai ceea 
ce este de strictă ne
cesitate. Nu trebuie 
să încărcăm pe cursant 
cu o mulțime de no
țiuni. Nu un volum 
eterogen de cunoștin
țe ne interesează ci o 
bună specializare pen
tru anumite sectoare 
de activitate.

Și pentru cunoaște
rea mașinilor se pot 
organiza concursuri 
gen „Cine știe meserie, 
cîștigă“. pentru care 
concurența să studieze 
o largă bibliografie. 
Oricare tînăr nu are 
decît de cîștigat din a- 
ceste concursuri. Orga
nizațiile U.T.C. tre
buie să se preocupe 
însă ca pentru aceste 
concursuri să se pregă
tească și să participe 
întreaga masă de tine
ri, și nu să se limiteze 
la pregătirea a 2-3 
cursanți.

ION CONSTANTIN 
secretar

al Comitetului raional 
Răcori al U.T.C.

Intre cursant 

și lector, un 
«mbmmbkshmb 

dialog continuu

Din analizele noa
stre am desprins o 
concluzie care mi se 
pare deosebit de im
portantă : necesitatea 
asigurării caracterului 
atractiv, interesant 
chiar oarecum fantas
tic al expunerilor. O 
lecție searbădă, mono
tonă, care nu activizea
ză masa de cursanți, 
nu va avea nici un re
zultat pozitiv. Și aici, 
ca-n oricare altă for
mă de învățămînt, să 
se respecte anumite 
norme pedagogice : a- 
tenția cursanților să 
fie mereu trează, să se 
pună întrebări de son
daj, să se revină asu
pra acelor chestiuni 
care nu au fost înde
ajuns explicate sau 
care n-au fost înțele
se pe deplin. Lectorul 
să apeleze continuu la 
nivelul de cunoștințe 
al cursanților, să folo
sească mai mult pe a

ceia care intuiesc mal 
ușor cele predate. Fie
care lector să aibă un 
plan de lecție care să 
cuprindă momentele 
principale ale orei de 
curs, să puncteze locu
rile unde este obliga
torie prezentarea de 
material intuitiv.

înainte de începerea 
unei ore de curs să se 
afecteze cîteva minute 
pentru un scurt son
daj asupra celor ex
puse în lecția prece
dentă. Cursanților să 
li se insufle astfel în 
orice moment senti
mentul responsabilită
ții, să fie conștiincioși, 
sîrguincioși, ca oricare 
alt elev.

Materialul bibliogra
fic indicat să fie selec
tat cu grijă, ținînd 
seama de timpul liber 
al oamenilor. Venind 
vorba despre materia
lul bibliografic, men
ționez că mulți specia
liști se plîng dP insu
ficiența acestuia, atît 
ca volum cît și în ceea 
ce privește diversita
tea. Editurile pot da 
un răspuns 1

Ing. TADEUS 
KOSINSKI 

vicepreședinte al Con
siliului agricol raional 

Titu

Vrem să știm 
mai mult, 
mai bine

Ne-am dus la cercu
rile de învățămînt a- 
grozootehnic din do
rința de a asimila u- 
nele cunoștințe utile 
la locul nostru de 
muncă. Am absolvit a- 
cest curs fără a regre
ta timpul petrecut aci. 
Dimpotrivă ! Am învă
țat foarte multe nou
tăți, ne-am acomodat 
cu o serie întreagă de 
lucrări pe care le efec
tuăm zi de zi în gră
dina cooperativei noa
stre agricole. Am apli
cat în practică cele în
vățate ; putem spune 
că învățămîntul ne-a 
ușurat în mod simțitor 
munca. A ști cînd și 
în ce mod trebuie să 
faci ceva înseamnă a 
întrebuința timpul cu 
folos, a-ți asigura ob
ținerea rezultatelor 
scontate.

Ce-am învățat • 
bun — nimic de zis — 
dar e puțin. Ar fi bi
nevenit un curs care 
să asigure o strictă 
specializare, care să 
ne dea un volum mai 

mare de cunoștințe în 
legumicultură. Acum 
grădina noastră este 
toată irigată. Trebuie 
să știm să folosim ra
țional sursele de apă, 
să știm cînd și cu ce 
cantități să irigăm. Pe 
scurt, ar trebui să fim 
ajutați, prin învăță- 
mîntul agrozootehnic 
să ne însușim bine 
tehnica culturilor le
gumicole irigate.

Concursurile pe di
ferite teme din agri
cultură se bucură de 
o mare popularitate în 
rîndul tinerilor coope
ratori și noi am parti
cipat recent la un ast
fel de concurs : ne-am 
pregătit pe baza unei 
ample bibliografii. Tn 
afară de amintirea ci
nei seri plăcute la 
căminul cultural, pe 
lîngă satisfacțiile avu
te (am cîștigat acest 
concurs) am avut de 
învățat pentru munca 
noastră zilnică. Cre
dem însă că aceste 
concursuri trebuie să 
țină seama de sectorul 
unde lucrează tinerii, 
în primul rînd biblio
grafia de concurs să 
cuprindă lucruri ce ne 
interesează direct, și 
apoi noțiuni cu carac
ter general. Totodată 
credem că aceste con
cursuri ar trebui orga
nizate pentru cursanții 
din acele sectoare un
de le reclamă necesi

tățile cooperativei, un
de lucrurile nu merg 
așa cum trebuie și ca 
atare se simte nevoia 
unei mai bune pregă
tiri a celor ce lucrea
ză acolo.

ZOIA MANCETA, 
IOANA GHEORGHE 

cooperatoare, comuna 
Săbăreni, raionul Ră

cori

Imensul rol 

al muncii 

de educație ->

Organizațiile U.T.C 
ne pot da un important 
ajutor pentru combate
rea unei mentalități 
greșite, care și-a tă
cut loc printre unii 
cursanți: aceea a re
compensării materiale 
a celor ee vin la invă- 
tămîntul agrozootehnic. 
Aceștia (destul de pu
țin de altfel) au păre
rea greșită că timpul a- 
fectat lecțiilor e irosit. 
Dar ce recompensă 
poate fi mal mare decît 
aceea a Îndeplinirii la 
nivel calitativ superior 
a sarcinilor de plan pe 

baza anei temeinic» 
pregătiri profesionale. 
Rezultata directă este 
creșterea producțiilor, 
care asigură obținerea 
unor venituri persona
le mult sporite. Carac
terul sporadic al acestei 
activități de educare, 
de lămurire a perspec
tivelor de dezvoltare 
ale cooperativei noas
tre, ne-a pus anul tre
cut aproape in imposi
bilitatea de a deschide 
cercul de anul tntîi. In 
vreme ce tn comună 
sînt aproape 200 de ti
neri care nu au fost cu
prinși la tnvătămfntul 
agrozootehnic, noi nu 
aveam cursanți.

Munca de îndrumare 
spre învățămîntul a- 
grozootehnic a viitori
lor lucrători tn agri
cultură este bine să 
se Îndrepte șl spre ab
solvenții școlilor de cul
tură generală care nu 
pleacă la liceu sau școli' 
profesionale. Ar fi 
util să se organize
ze cercuri separate, pe 
specialități, cu toți ab
solvenții școlii de cul
tură generală care ră- 
min în sat.

Ing. NICOLAE 
POTECEA 

cooperativa agricolă 
de producție Mărgi
neni, regiunea Argeș

A
m menționat doar cîteva 
din părerile unor oameni 
care lucrează în agricul
tură, în legătură cu în
vățămîntul agrozooteh
nic de masă. Nu ne-am 
propus să prezentăm so
luții. Am urmărit doar 
un schimb de păreri, o 

expunere a unor puncte de vedere. Rețete, 
indicații general valabile — așa cum reiese 
și din opiniile interlocutorilor noștri — nu 
se pot da.

Două lucruri sînt însă limpezi : învățămîn
tul agrozootehnic are un rol hotărîtor în răs
pîndirea largă în rîndul celor ce lucrează pe 
ogoare a științei cultivării pămîntului și 
creșterii animalelor; pentru îndeplinirea la 
un nivel superior a sarcinilor stabilite de 
Congresul al IX-lea al partidului, privind 
modernizarea agriculturii noastre socialiste 
și obținerea pe această cale a unor producții 
sporite, învățămîntul agrozootehnic de masă 
poate și trebuie să fie îmbunătățit.

Din pagina de față se desprinde, credem, 
o serie de concluzii interesante, Ia care — 
în urma unei analize atente — Direcția ge
nerală a învățămîntului șî propagandei agri
cole din Consiliul Superior al Agriculturii 
poate da răspunsul cel mal competent.

Opiniile de față oferă, de asemenea, puncte 
de reper pentru o analiză atentă, de către co
mitetele regionale și raionale ale U.T.C., a 
activității desfășurate în această direcție de 
către organizațiile U.T.C. din unitățile agri
cole, contribuția acestora la continua îmbo
gățire a cunoștințelor agrozootehnice ale ti
nerilor de la sate.

Anchetă organizată
de I. ȘERBU și I. BISTREANU
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După amintirile lui Lucian 
Blaga, poetul tinereții fără bă- 
trînețe, au apărut de curînd 
amintirile lui Ion Petrovici, fi
lozoful lucidității și mare meș
ter al verbului rostit. (Ion Pe
trovici, De-a lungul unei vieți, 
amintiri. Editura pentru lite
ratură, 1966 — 427 pg.).

In generația oamenilor da 
cultură care erau în floare în
tre cele două războaie mon
diale, Ion Petrovici a fost una 
din figurile cele mai strălucite. 
El își datora această situație 
privilegiată unor calități ex
cepționale care au avut totdea
una un ecou adînc în sufletul 
marelui public: inteligență, 
luciditate, calm, umor, gene
rozitate, orizont, erudiție și, 
mai presus de orice, un talent 
spectaculos, pînă la uimire și 
îneîntare intelectuală, de ora
tor, altfel decît contemporanii, 
îmbinînd în forme originale, 
surprinzătoare, olimpianismul 
cu dialectica, solemnitatea cu 
ironia, gravitatea cu fîntînile 
arteziene.

Amintirile lui Ion Petrovici 
cuprind date interesante pri
vitoare la viața socială și po
litică de altădată, la viața șco
lară și culturală, la viața uni
versitară și curentele de idei, 
la tot ceea ce a putut atrage 
și antrena un om cu preocu
pări numeroase și de nivel 
superior în vremuri marcate 
de sfîrșitul secolului al XIX- 
lea și primele patru decenii 
ale secolului nostru. Ele aduc 
contribuții documentare de 
prim ordin, mai ales la cu

ALEXANDRU BĂLĂCI:
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este o contribuție năzuind să 
lărgească unghiurile de ve
dere în cunoașterea omului, 
valorificînd indicații și teze 
ale clasicilor marxismului, 
într-un capitol aparte autorul 
se ocupă de curente și ten
dințe în antropologia filozo
fică contemporană, relevînd 
critic contradicțiile concepții
lor burgheze despre om, fie 
că e vorba de individualiști 
pentru care valoarea supremă 
este propria lor persoană fie 
că, în cazul altora, se neagă 
orice sens judecăților de va
loare. în toate aceste tendințe 
și concepții autorul descoperă 
caracterul de clasă propulsor, 
ducînd Ia 
naturarea

lor particulare ale căror efor
turi conjugate se bucură de 
utilizare și interpretare adec
vată doar prin analiza.lor ma- 
terialist-dialectică.

Un alt capitol este dedicat 
relevării concepției marxiste 
despre om, punîndu-se în 
valoare diversele contribuții 
aduse de filozofi marxiști la 
studierea realității sociale și 
moral-spirituale a omului. 
Sînt urmărite succint tradi
țiile unei concepții umaniste 
despre om, perpetuate înce
pînd din comuna primitivă 
pînă astăzi. Astfel, autorul ur
mărește constituirea concep
tului omului-demiurg, în
temeiat pe trăsătura profund 
creatoare a omului (cu privi
re la acest aspect este citat

Lucian Blaga), în armonie și 
nu în contradicție cu natura 
și condițiile ei.

Explicînd dialectica obiecti
vării și formarea personalită
ții autorul pleacă de la idea
lul umanist al omului definit 
de Marx : „Omul bogat este 
cel care are nevoie de totali
tatea de manifestări umane 
ale vieții,, omul pentru care 
propria sa realizare există ca 
o necesitate interioară, ca o 

. nevoie“. După care se trece 
la o ilustrare a problemei per
sonalității în concepția unor 
filozofi și artiști contempo
rani, sfîrșind cu cîteva preci
zări prețioase asupra necesi
tății cunoașterii cît mai com
plete a omului în societatea

socialistă: „Cur. 
menilor și autoc 
critica și autocriti. 
lor morale, ca și 
calităților morale nu 
cepute ca scopuri în ..i 
morala socialistă. Valoarea ș, 
necesitatea atenției pentru 
viața personală se reliefează 
în ....................
cu 
cu 
de 
tere, fiindcă valorizarea omu
lui cere cunoașterea obiecti
vă a posibilităților și limite
lor, a calității și lipsurilor oa
menilor ca oameni, ca perso
nalități morale și totodată ca 
eroi ai epocii construirii so
cialismului“.

i, <

opoziție cu indiferentismul, 
superficialitatea în relațiile 
oamenii. Nu ne putem lipsi 
cunoaștere și autocunoaș-

LITERATURA ROMÂNĂ DE AZI
carte cum e 
această „Lite
ratură română 
de azi“ este în 
primul rînd de 
o excepțională 
utilitate, iar 
cînd autorii ei 
sînt doi critici 

cu un gust sigur 
ce e, în fond,

informați, 
(și gustul 
decît un spirit critic supe
rior, educat de lecturi 
„comparate“ ?) transmis 
într-un stil seducător, o 
atare încercare de sinteză 
constituie un ghid de pri
mă necesitate oricărui lec
tor. Fără pretenția unica
tului, a formulei definitive 
asupra unul scriitor

opere; deci deloc unifor
mizatoare prin etichete — 
care, numai ele, sînt unice !
— cartea este o trecere în 
revistă a literaturii epocii 
de după 23 August 1944 
pînă aproape „la zi“. Prin
cipalul merit al celor doi 
critici e că nu iau de bune 
reputații prestabilite ori 
fals constituite supunînd 
unei reinterpretări rigu
roase diverse opere create 
în acești ani, infirmînd ce 
e de infirmat, deschizînd 
noi unghiuri de percepție 
în numeroase cazuri, afir- 
mînd cu destul 
critic — lucrul
— acele creații 
reprezentative

un an ori cîțiva, ci. se 
înscriu alături de ce e du
rabil în întreaga noastră 
literatură. E un punct de 
vedere obiectiv,
— și valorificat 
lent — dintr-o 
gioasă tradiție a criticii ro
mânești (Ibrăileanu, Lo- 
vinescu, Călinescu) me
nit a ilustra puterea crea
toare a unei epoci. Privită 
de unii cu puțină mizantro
pie, de alții admonestată 
destul de violent, 
rea celor doi
— dintre cei mai talen- 
tați ai momentului — 
își dovedește și așa utili
tatea : destinată unui pu
blic foarte larg a stîrnit o 
apreciabilă reacție a criticii

de specialitate a cărei 
singură îndreptățire, în 
partea ei negatoare, noi o 
vedem într-o mai grabnică 
apariție și a altor lucrări 
de același gen. Cît privește 
„Literatura română de azi“, 
ea oferă o sumă de analize, 
începînd cu opera mai 
nouă a lui Tudor Arghezi 
și sfîrșind cu debutul Anei 
Blandiana. Aceasta pentru 
poezie, capitol cu cele mai 
pătrunzătoare analize. Pro
za se bucură de un trata
ment mai „metodic“, adică 
autorii încearcă și o clasi
ficare. în afara acestei cla
sificări („Alte realizări și 
experiențe“) sînt Mihail 
Sadoveanu, Camil Petrescu,

G. Călinescu, Zaharla 
Stancu, Marin Preda, Eu
gen Barbu, Titus Popovici, 
adică personalități consti
tuite ori la care clasifica
rea e superfluă. De fapt, 
nici în rest nu e clasificare, 
ci o soluție care ușurează 
expunerea autorilor asupra 
peisajului divers compus al 
prozei de azi. Ultimului 
capitol „Dramaturgia“, i se 
potrivește aprecierea pe 
care chiar autorii o fac în 
primele rînduri: „E lucru 
vădit că literatura drama
tică se găsește, calitativ, în 
urma poeziei și prozei“. 
Așa și cu capitolul respec
tiv din această, altminteri, 
valoroasă lucrare.

Ì

GHIDUL MONUMENTELOR DIN BUCUREȘTI
Prin realizarea unul ghid 

al monumentelor din Bucu
rești, Editura Meridiane 
pune la îndemîna unui 
public variat, o prețioasă 
lucrare informativă a cărei 
lipsă era sensibil resimțită. 
Autorii (Florian Georgescu, 
Paul Cernavodeanu și A- 
lexandru Cebuc), care au 
dispus rezultatele cercetării 
In două capitole distincte: 
monumente de arhitectură, 
după criteriul cronologic și 
monumente de artă plastică

după criteriul alfabetic, o- 
feră un inedit și interesant 
material documentar (data 
și autorul construcției sau 
monumentului, istoric, des
criere destinație etc.), ce 
depășește uneori simplul 
interes turistic.

Alături de cele mal im
portante monumente de ar
hitectură religioasă (Bise
rica Curtea Veche, Biserica 
Colțea, Biserica Stavropo- 
leos, Patriarhia, Mănăstirea 
Plumbuita, Mărcuța ș.a.) și

civilă din epoca feudală 
(Palatul Mogoșoaia, spita
lul Colțea, Hanul lui Ma- 
nuc, Casele din străzile Or- 
zari, Popa Rusu, Șerban 
Vodă ș.a.), întîlnim și rea
lizări ale epocii modeme 
ca și cele remarcabile prin 
amploare și concepție din 
ultimii douăzeci de ani 
(Teatrul de Operă și Balet, 
Sala Palatului, 
Stat, Pavilionul 
Naționale ș.a.).

Monumentele 
plastică (busturi, statui, fîn-

tîni etc.) sînt prezentate de 
asemenea selectiv, cu bio
grafii succinte ale persona
lităților sau evenimentelor 
reprezentate, în același spi
rit sintetic, de parcurgere 
a unor forme artistice ma
teriale din istoria culturii 
unui popor. Ilustrația bo
gată, realizată în condiții 
grafice optime, ca și harta 
de la sfîrșitul volumului 
vin să înlesnească amato
rilor vizitarea monumente
lor din București.

Ungheanu ® Tudor Stănescu ® C. R. Constantinescu

noașterea învățămîntulul se
cundar și universitar, a vieții 
noastre teatrale, a mișcării fi
lozofice de la noi și din străi
nătate, a lumii spirituale și a 
activității autorului însuși. 

Ceea ce caracterizează ati
tudinea retrospectivă a lui Ion 
Petrovici față de viața, opera 
și epoca sa, este o anumită 
distanță intelectuală care nu 
este numai a vîrstei și a amin
tirii, ci și a unui foarte culti
vat spirit critic, nu însă de 
nuanță sarcastică, voltairiană, 
ci de nuanță mai adîncă, re
flexivă, cartesiană, rod al po
ziției nedogmatice față de 
lume. De aici și o re
marcabilă grijă de exacti
tate și o sinceritate neuzitată, 
care este practicată cu seni
nătate și consecvență chiar și 
atunci cînd este nefavorabilă 
autorului. în acest sens Ion 
Petrovici utilizează cu măies
trie comicul, ridicolul și chiar 
burlescul, recurge deseori la 
versuri (unele bune, altele mai 
puțin bune), este ironic și spi
ritual, uneori insistent pînă la 
dizolvare, subliniind astfel cu 
finețe și eficiență relativitatea 
multora din cele relatate, va
loarea lor minoră și trecătoa
re. Poate că tocmai vizjunea 
aceasta complexă, și în același 
timp panoramică și anecdoti
că, a cărții, îi va asigura suc
cesul și durabilitatea, pentru 
că este un mod realist de a 
vedea lucrurile, de a înțelege 
și înfățișa o epocă istorică sub 
cele mai variate, inegale și 
contradictorii aspecte ale ei. g

Sfîrșit fife reac
in București

F
ără grabă, dar cu neobosită grijă Editura pentru 
literatură îndeplinește un program pe care, cu- 
noscîndu-l în amănunțime și în perspectiva ani
lor ce vor urma, putem să-l calificăm fără tiici 
o sfială ca grandios — pentru punerea în lumină 
a înaltelor frumuseți ale folclorului nostru. Spre 
deosebire de modestele tipărituri din trecut — 
îndeosebi cele din marea colecție „Din viața po
porului român“ a Academiei Române — care ne-au păstrat un 
magnific tezaur al creației noastre populare, cărțile de astăzi 

închinate folclorului se caracterizează printr-o înfățișare ti
pografică de mare artă, demnă de valorile nepieritoare 
pe care le cuprinde. Astfel, Editura pentru literatură 
a deschis — prin antologia de lirică populară Cu cît 
cînt, atîta sînt — o serie de volume antologice din 
literatura nostră populară, care sînt în același timp 
și autentice creații de artă grafică, fie prin calitatea 
excepțională a tiparului și hârtiei — precum florilegiul masiv 
de Balade populare românești, realizat de Al. Amzulescu, și 
ediția critică a celebrei colecții de Poezii populare ale româ
nilor, de Vasile Alecsandri, îngrijită de de Gh. Vrabie — fie 
prin adăugarea la aceste însușiri somptuoase a unor ilustrații 
care să oglindească adecvat, prin mijloacele artei plastice, 
lumea magnifică a poeziei populare. După ilustra
țiile în alb-negru ale acestor volume, iată că o mină 
tot atît de talentată, aceea a lui Val Munteanu, ne dăruiește 
o superbă ediție a unei selecțiuni din cele mai frumoase balade 
populare românești, sub titlul Soarele și luna, de astă dată 
cu ilustrații în culori. întîlnim aici un mănunchi selectat cu 
pricepere dintre baladele noastre mitologice și vitejești, re
prezentând cele mai caracteristice monumente ale acestora. 
Deși culegerea se deschide cu neîntrecuta Mioriță din colec
ția lui V. Alecsandri, realizatorul volumului a dat cea mai 
mare atenție culegerii lui G. Dem Teodorescu, din care a 
selectat cele mai multe piese. Pentru baladele care 
trăiesc mai intens în partea de sud-vest a patriei noastre s-a 
apelat în mod judicios la variante din culegerile făcute de 
Gh. Catană, Enea Hodoș, și C. Sandu Timoc. Cititorul are 
astfel la îndemână o selecție frumoasă din cele mai semnifi
cative balade ale noastre. Ilustrația realizată de Val Mun
teanu e o creație de artă în sine.

•) Soarele șl luna — Balade populare românești cu ilustrații 
de Val Munteanu, București, 1966.

Volumul încearcă șl 
reușește o formu
lă interesantă pen

tru colecția de largă 
circulație în care a apă
rut. Noutatea constă 
în prezentare« mare
lui florentin — per
sonalitatea cea mai pu
ternică pe care a dat-o 
Italia literaturii univer
sale — nu într-o fluentă 
bografie, mai mult ori 
mai puțin extinsă după 
stringențe pe care le 
impune creația lui Dan- 
te Aligheri, ci delimi- 
tindu-și materialul în 
două mari secțiuni : 
„Profil biografie" șl o 
„Introducere în studiul 
operei lui Dante".

Dacă biografia propriu

zisă urmărește cu deose
bire formarea persona
lității poetului pentru 
care diversele date sînt 
consemnate în perspec
tiva operei care încu
nunează această forma
re, modest intitulata 
„Introducere..." e o ana
liză în sensul cel mai 
autoritar al cuvîntului. 
Ea ilustrează direct pă
rerea lui Gianfranco 
Conțin! care vedea în 
poezia lui Dante „o li
rică mnemonică' satu
rată de evenimentele șl 
ecourile din jurul anului 
1300. Iar „Divina Come
die" care însumează 
toate „frămîntările, con
tradicțiile, darurile, spe
ranțele »1 visurile sale

de poet, filozof, savant 9 
și om politic", suplinește 9 
prin structura sa nara- I 
tivă, eposul popular de ■ 
care Italia era lipsită I 
aproape cu totul. Și a- | 
ceasta „suplinire" este 
demonstrată de Alexan- I 
dru Bălăci în toate con- I 
secințele sale, pentru a I 
ne reînvia un Dante, . 
așa cum a fost șl este, I 
al întregii umanități | 
pentru că, spune auto
rul, la Dante Aligheri I 
„poema nu este însă » 
numai poema unei epoci g 
conturate istoric, ea își « 
extrage seva din între
gul uriaș arbore al uma- j 
nltății. Dante a vorbit a
In numele tuturor oame
nilor', I

I. M. Sadoveanu e auto
rul unui remarcabil roman 
de epocă „Sfîrșit de veac 
în București“ căruia i-a 
dat și o continuare „Ion 
Sîntu“. I. M. Sadoveanu a 
fost cunoscut mai mult ca 
om de teatru, conferențiar 
și critic al fenomenului 
teatral. El e și autor dra
matic, iar recent, înainte 
cu puțin de moartea sa, a 
scris un bun roman de a- 
ventun cu cadru istoric 
(Dobrogea scitică și colo
niile grecești) „Taurul 
mării“.

„Sfîrșit de veac în Bucu
rești“ este, după cum arată 
titlul, cronica sfîrșitului u- 
nei epoci. I. M. Sadoveanu 

H și-a ales sfîrșitul veacului

XIX într-un oraș extrem 
de interesant și pitoresc, 
cum era pe atunci Bucu- 
reștiul, prin amestecătura 
de oameni ai timpului. El 
insistă asupra atmosferei 
inimitabile de așezare în 
care trăsăturile orientale 
se îmbină cu cele occiden
tale, în care manierele feu
dale încă nu au fost alun
gate de cele noi ba încă 
sînt destul de persistente. 
Romanul face parte din fa
milia scrierilor preocupate 
de spiritul balcanic, e plin 
de culoarea locală și poate 
fi asemănat în unele pri
vințe cu „Craii de Curtea 
Veche“ ai lui Matei Cara- 
giale.

Eroul romanului, Iancu 
Urmatecu, e un om care 
ajunge, adică urcă cu deci
zie și fără scrupule treptele 
scării sociale. Iancu Urma
tecu e de fapt un produs 
al cartierelor mărginașe 
și ascensiunea lui se face 
în dauna vechilor fa
milii boierești. Tema a 
mai fost tratată la noi în 
„Ciocoii vechi și noi“ sau 
în „Tănase Scatiu“ ori în 
romanele sadoveniene. 
Ceea ce face interesul cărții 
lui I. M. Sadoveanu este 
desemnarea portretului lui 
Iancu Urmatecu în ascen
siunea pe fundalul unei 
epoci zugrăvită cu multă 
pricepere.

Apariție oarecum în- 
tîrziată, volumul 
„Studii despre 

Dante" e un omagiu pe 
care-I aduc cu prilejul 
a 700 de ani de la naș
terea marelui poet, lite- 
rații români.

Volumul înglobează 
studii aparținînd lui 
Alex. Bălăci, D. P. Pa- 
naitescu, Despina Mla- 
doveanu, Nina Façon, 
Zoe Dumitrescu-Bușulen- 
ga, Alex. Piru, P. Con
stantinescu ș.a. In care 
sînt trecute în revistă, 
de la „Dante și timpul 
său" la „Dante și litera
tura română" exegeze 
ale operei poetului, in-

terpretări critice, pro
bleme de terminologie 
filozofică și de stil. Re
marcăm. în acest sens 
studiile „Personajele în 
Divina Comedie" (D. 
Mladoveanu), „Dante 
«posta»" (Alex. Duțu), 
„Metaforă și comparație 
în Divina Comedie" 
(C. M. Ionescu), „Dante 
în România" (T. Pîrvu- 
lescu și D. P. Panaites- 
cu). Studiul lui Al. Piru 
„Dante și literatura ro
mână" pe care-1 consi
derăm de un interes 
deosebit, urmărește du
pă mărturisirea autoru
lui „nu în primul rînd 
influenta lui Dante în 
literatura română, cît

unele coincidențe, ana
logii și similitudini între 
spiritul unor poeți ro
mâni și acela al mare
lui florentin". Astfel sînt 
amintite ecouri dantești 
în perioada premodernă 
a literaturii noastre, la 
Văcărești și la Conachi, 
în „Țiganiada" lui Bu- 
dai Delfeanu. Apoi, din 
perioada modernă și 
pînă la cea contempo
rană, sînt incluși de la 
Eminescu, Macedonski 
și Goga pînă la Philip- 
pide și Beniuc, un nu
măr considerabil de au
tori în opera cărora 
viază un motiv ori altul 
din generoasa operă a 
lui Dante Aligheri.

• Editura pentru literatură 
prezintă două volume de 
„Scrieri alese“ de Anton Ba- 
calbașa, text ales și stabilit, 
studiu introductiv, note și 
bibliografie de Virgiliu Ene. 
Primul volum cuprinde cunos
cutele „scene“ din viața mili
tară intitulată „Moș Teacă“, 
urmate de alte schițe tot „Din 
viața militară“. Ultima sec
țiune a volumului I și volu
mul II în întregime sînt de
dicate unei ample selecțiuni 
din publicistica scriitorului.

• în colecția „Biblioteca 
pentru toți“ a apărut un vo
lum de teatru de Victor Efti- 
miu, purtînd titlul uneia din 
piesele dramaturgului : Coco
șul negru — volumul mai cu
prinde : Inșir’te, mărgărite, 
Omul care a văzut moartea, 
Haiducii. Prefață și tabel cro
nologic de Mihai Vasiliu.

în aceeași colecție, o altă 
apariție : George Topîrceanu, 
„Balade vesele și triste“, cu 
o prefață de Nicolae Ciobanu. 
Volumul cuprinde : Balade ve
sele și triste, Parodii origina
le, Bacilul lui Koch, Migdale 
amare, Jos cortina, precum și 
poezii neincluse în ultimele 
ediții, din periodice și postu
me.
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CORESPONDENȚII NOSTRI REGIONALI \..

Continuăm raidul nostru prin sălile în care dansează și se distrează tineretul, pu- 
blicînd aceste relatări primite de la corespondenții regionali ai ziarului. Multe din 
constatările făcute în București se potrivesc și pentru Cluj, Oradea, Baia Mare, Bacău, 
de unde deducem că spiritul organizatoric al unor „organizatori“ ațipește cam de 
mult, neglijînd aspecte însemnate ale vieții de fiecare zi a tinerilor.
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16 aprilie 
. pentru o 

bună parte a tineretului 
din Cluj, una dintre cele 
mai cenușii zile ale pri
măverii acesteia. Cine
matografele, toate, s-au 
întrecut în a programa 
reluări. Spectacolele de 
operă au devenit arhi
cunoscute. Ce măsuri 
s-au luat în vederea pe
trecerii timpului liber al 
celor peste 50 000 de ti
neri care trăiesc și mun
cesc în Cluj ? La Uzina 
„Tehnofrig" a avut loc 
o seară educativ-distrac- 
tivă. Adică ? Adică un 
mic program artistic, o 
conferință, urmate de 
dans. La Fabrica de pie
lărie și încălțăminte 
„Clujeana" au mai avut 
loc cîteva concursuri pe 
teme' profesionale. Pen
tru ‘tinerii cooperatori 
agricoli din comunele d- 
parținătQare s-a organi- 
zat un dialog la distan
ță (Florești — Apahida) 
după’ lU’deluî oferit de 
televiziune. în cîteva li
cee s-au ținut conferin
țe

,— Am vorbit cu se
cretarii U.T.C. din între
prinderi să antreneze 
aici cit mai muiți tineri. 
Avem o orchestră buni
cică. Mai invităm niște 
vecini de la liceul de 
muzică să ne cînte. Ce
lor care vin regulat 
le-am făcut o educație 
estetică exterioară : cos
tum de culoare închisă, 
cămașă albă, cravată a- 
sortată...

— Altceva 1
— Voie bună I

nu se organizează In 
fiecare săptămînă reuni
uni tovărășești pe grupe 
de clase sau la nivelul 
școlilor ?

PAVEL AIOANEI 
ION RUS

Tulcea
IINU-I
PROGRAMUL

sau concursuri.

Seri identice 
de 15 ani 

și mai bine
Ne aflăm la clubul 

„Victoria" al unităților 
comerciale din oraș. De 
mai bine de 15 ani, deși 
au fost schimbate cîteva 
sedii, la clubul acesta 
se întîmplă exact același 
lucru ca în seara cînd a 
fost inaugurat. Doar rit
mul modei muzicale a- 
duce, din an în an, cîte 
ceva nou și poate pre
țul biletului de intrare, 
modificat periodic. In 
rest — nimic, doar at
mosfera din ce în ce mai 
prăfuită. Și acum 15 ani, 
ca și în zilele noastre, 
erau invitați, pentru di
versificarea programului, 
„soliști" de muzică u- 
șoajă și de estradă de 
aceeași calitate îndoiel
nică. Atîta doar că nu 
«e mai cîntă „O, sole 
mio", ci un șlagăr oare
care, al cărui refren se 
încheie cu deja îmbătrî- 
nitul „twist, twîst- I

La clubul „Metalul- t 
exact aceeași atmosferă, 
aceeași situație’. Numai 
că aici, în timp ce un 
grup urmărește progra
mul televizorului, în sala 
de dans orchestra, altfel 
de calitate, cîntă în fața 
unui parchet pe cît de 
strălucitor pe atît de 
pustiu * evoluează o sin
gură pereche.

— Dumneavoastră de 
ce nu dansați ?

Ne-am adresat unui 
grup de băieți de la Uzi
na „Unirea" care, vădit 
lucru, nu se simțeau cî- 
tuși de puțin în apele 
lor t

— N-avem cu cine I 
Fetele s-au plictisit și 
au plecat. Plecăm și noi 
pe la „Libertatea", apoi 
ne ducem pe la casele 
noastre I

Clubul 
fost

„Libertatea“,
„Lemnarul", din

piața Franciscanilor,
încă de la intrare îți

orice urmă 
de distracție : 

stropită

de 
o 

din 
și

Unele dintre 
roadele fanteziei

de cultură a
, Gheorghe 

era o 
Ex-

La Casa 
studenților 
Gheorghiu-Dej 
animație deosebită, 
plicatia o găsim în pro
gramul de desfășurare a 
festivalului ,.Primăvară
studențească". La orele 
19, sala de spectacole, 
cu o capacitate de a- 
proape 1 000 de locuri, 
a devenit neîncăpătoare 
pentru cei care doreau 
să asiste la programul 
formațiilor orchestrale 
ale Institutului politeh
nic. Abia s-au stins ulti-

De clfiva ani, locuito
rii orașului Tulcea bene
ficiază de o moderni 
casă de cultură dotată 
cu o spațioasă sald de 
festivități, cu o altă sală 
In care se pot organiza 
reuniuni și seri de dans, 
cu un foaier Încăpător 
lucrat In marmură. Mai 
adăugăm la aceste încă
peri sălile clubului, ale 
bibliotecii. Și mai exis
tă în oraș încă două clu
buri cu săli primitoare: 

'unul al cooperativei „U-

Seara, la ora indicată 
In program, intrăm In 
casa de cultură. în sala 
de festivilăji. Teatrul de 
stat din Constanta pre
zintă un spectacol. Sala 
destinata reuniunilor 
este pustie. Celelalte 
Încăperi ia fel. Tovară
șul Grigore Cuculis, di
rectorul casei de cultu
ră : „nu s-a mal tinut 
reuniunea pentru că se 
prezintă spectacolul tea
trului de stat'. Dar ce 
are una cu alta ? Existau 
condiții să aibă loc a- 
mindouă I

Consul tind 
de activitate, 
du-ne asupra
cum se alcătuiesc, con
statăm că de fapt comi
tetul orășenesc U.T.C. 
nu colaborează cu con
ducerea casei de cultu
ră în elaborarea planu
rilor, far atunci cînd se 
întocmește programul 
acțiunilor cultural-edu
cative pe luna respecti
vă, conducerea casei de 
cultură Intlmplător pre
vede, în anumite zile, 
și cîte o seară distracti
vă pentru tineret. Dacă 
insă, pe parcurs, casa de
cultură găsește cu ce g 
„să acopere' activitatea 
din ziua respectivă, a- 
tunci se înțelege că ri- 
uniunea nu se mai line;

, Condticerea casei de' cul
tură este astfel, „acope
rită', ca în cazul de șîm.- 
băta trecută. Dar comi
tetul orășenesc U.T.C. f 

Încercăm să batem în 
ușile celorlalte două, 
cluburi, dar ele sînt' în
cuiate, înăuntru întune
ric.

planurile 
interesîn- 

modulul
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I
I
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GEORGE 
MIHĂESCU

Craiova ;

Ml/N ÏII
mei» aplauz» și s-a în
chis cortina scenei pe 
care evoluaseră cu suc
ces viitorii ingineri, cînd 
In Imediată 
se pregătea 
carnavalului 
do Conservatorul „Gh. 
Dima' șl de Institutul 
de arte plastice „Ion 
Andreescu*.

Ieșim din 
cultură. Cu 
însă, fiindcă 
asaltate de un mare nu
măr de tineri care, pe 
bună dreptate, îi invi
diază pe cei dinăuntru. 
Organizatorii nu pot fi 
acuzați de lipsă de bună
voință. Și așa în sala 
de dans este destulă în
ghesuială.

apropiere, 
începerea 
organizat

casa de 
greutate 

ușile sînt

Unde ?

„JOIA NOI,
SIMBÂTA...

CLUBUL“

I
I■
I
I
I 
a

piere 
poftă 
schelărie 
belșug cu tencuială 
var te silește să te a- 
pleci la 90 de grade pen
tru a rămîne cui hainele 
intacte. în sala de dans 
aceeași atmosferă des
pre care am vorbit mai 
sus : cîteva perechi dan
sează rumba, la bufet se 
bea bere și citronadă. 
Conducerea clubului este 
zăvorită „ermetic“ în- 
tr-o săliță în care doar 
un mic grup de „aleși" 
și „alese“ audiază pe 
Sărită Montiel. Directo
rul clubului, tovarășul 
Petru Mureșan, se plînge 
că în ultima vreme tine
retul nu prea vizitează 
clubul la sfîrșitul săptă- 
mînii.

— Dar ce măsuri ați 
luat pentru a atrage 
măcar 200 de tineri în 
fiecare sîmbătă — și 
dacă ar veni ce le-ați 
putea oferi ?

Această întrebare și-au 
pus-o, alături de noi, 
sîmbătă și duminică sea
ra, mulți tineri din Cluj. 
Se vede că ingeniozita
tea organizatorilor ca
racterizează doar casa 
de cultură a studenților. 
Faptul pare inexplicabil, 
dacă ne amintim cîteva 
lucruri : în cîți ani, în 
cîte ședințe ale comite
tului orășenesc al U.T.C., 
și ale comitetului regio
nal al U.T.C., s-a discu
tat despre găsirea unor 
forme interesante de or
ganizare a distracției ti
neretului î I Aceste for
me „interesante“ au ră
mas un deziderat, tran
scrise și retranscrlse de 
la an la an în alte pla
nuri de măsuri. Dacă 
distracțiile s-ar organiza 
mereu așa, tinerii ar a- 
Junge bătrîni cu regre
tul că s-au distrat 
puțin în tinerețe...

nlrea' șl altul al „Fabri
cii de sodomit'.

Citim pe afișul mani
festărilor casei de cul
tură : sîmbătă 23 aprilie 
seară cultural-distractivă 
dedicată tinerilor evi- 
dentlatl In Întrecerea 
socialistă’ de la Între
prinderile „8 Mai', 
I.R.T.A. șl „Dunărea'. 
In program e șl un jur
nal vorbit — pe lingă 
alte.., surprize.

Ne adresăm tovarășu
lui Tudor Marin, secre
tar cu problemele de 
propagandă al Comitetu
lui orășenesc Tulcea al 
U.T.C., lntrebîndu-1 cum 
a fost organizată acea
stă seară.

— Noi n-am 
zat nimic la 
cultură.

— Așa se 
program I

— Programul
cultură, nu

prea

Dar elevii ?

Discutam cu un elev 
din clasa a Xl-a de la 
Liceul „Mihai Eminescu- 
(un elev foarte bun) și 
ne spunea că în progra
mul lui riguros de pre
gătire pentru examenul 
de maturitate șînt prevă
zute, săptămînal, cîteva 
oro de distracție. De ce

organi- 
casa de

spune

este

în

al 
al

moment ce re- 
este dată în

casei de 
nostru 1

— Din 
aniunea
■lnstea tinerilor, înseam
nă că prezenta șl cola
borarea membrilor comi
tetului orășenesc U.T.C. 
se impune...

Tovarășul Vasile Ni
colae care, conlorm aii- 
tulul, trebuia să prezin
te jurnalul vorbit, este 
foarte surprins: nici 
măcar nu a fost anunțai 
să pregătească o aseme
nea expunere.

Clubul „1 Mai* 
Craiova. Singura 
din orașul cu cîteva mii 
de tineri, unde sîmbătă 
seara afișele te invită la 
dans.

In programul serii 
cultural-distractive, bi
neînțeles, dans însă și 
un interesant concurs. 
Sînt date în sală foi albe 
de hîrtie într-un număr 
nelimitat. 32 tineri soli
cită să participe la con
curs. întrebările pe 
tema : „Realizări social
culturale în regiunea 
Oltenia în anii democra
ției populare" sînt citi
te la microfon. Răspun
surile vor fi date în 
scris. In jurul concuren- 
ților „oficiali- se strîny 
în grupuri mulți băieți 
și fete. După o consul
tație de 10 minute se 
scriu răspunsurile și se 
predau juriului. în felul 
acesta o mare oarte din 
tinerii din sală devin 
concurenți.

încercăm să întîlnim 
în sală activiști ai Co
mitetului orășenesc 
Craiova al U.T.C. Fără 
rezultat...

Luni dimineața la co
mitetul orășenesc U.T.C., 
cu tovarășul secretar 
Vasile Popescu.

— Joia organizăm 
noi seri distractive. 
Sîmbătă, însă, organi
zează clubul, cu bani. 
Deci... este o acțiune a 
clubului.

Cu alte cuvinte, dacă 
clubul organizează ac
țiuni sîmbătă seara, cu 
sau fără bani, acestea 
nu interesează comitetul 
orășenesc al U.T.C.
M. DUMITRESCU

sală
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terii noștri în cursul lunii aprilie. în ziarul - 
de alaltăieri, cititorii au luat cunoștință de B 
amploarea sărbătoririi „Zilei tineretului“, de “

Toate aceste situații sînt culese de repor-

fantezie cu care au fost pregătite numeroase e» 
serbări, concursuri, carnavaluri. Considerăm | 
că aceasta este o demonstrație elocventă a _ 
posibilităților și condițiilor de care dispun | 
cei chemați să organizeze distracția tinerilor “ 
și e de prisos să mai adăugăm că „situații“ 
cum sînt cele din raidul publicat mai sus se 
datoresc neglijenței, regretabilei nefolosiri a 
resurselor materiale și spirituale de care se 
bucură din plin tineretul nostru. Există o 
experiență valoroasă în acest domeniu care 
așteaptă să f 
losită.

I
valoroasa in acest domeniu care _ 
fie larg generalizată și intens fo- |

Uzina de anvelope „Danubiana" din Capitală. Aspect din camera de comandă

Pe lacul Herăstrău
Foto: AGERPRES

INFORMAȚII
Cu prilejul celei de-a XXI-a 

aniversări a eliberării Ceho
slovaciei la ambasada R. S. 
Cehoslovace a avui loc 
miercuri dimineața o confe
rință de presă in cadrul că
reia a vorbit Cestmir Cisar, 
ambasadorul R. S. Cehoslova
ce la București.

★
Prin decret al Consiliului 

de Stat, tovarășul Gheorghe 
Pele a fost numit în calitate de 
ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România în Austria, 
în locul tovarășului Mircea 
Ocheană, care a primit o altă 
însărcinare.

Spectacol de gală
(Urmare din pag. I)

lui studenților clujeni cînd 
încep să apară, rînd pe rînd, 
soliștii vocali. Apoi își fac 
apariția dansatorii din Baia 
Mare, Suceava, Bacău, Timi
șoara și București —■ care re
liefează energia și spontane
itatea clocotitoare a jocului 
popular. Alături de interpre- 
ții jocului și cîntecului popu
lar, formațiile și soliștii de 
muzică ușoară din București 
și Cluj, corul Conservatorului 
„Ciprian Porumbescu“ oferă 
momente de sărbătoare artis
tică...

Viitorii ingineri, medici, 
profesori, economiști, cerce
tători, însuflețiți de simță
mintele recunoștinței adînci 
față de partid, căreia îi dato
rează visurile luminoase, în
drăznețe, ce se vor împlini 
cu certitudine, zestrea de 
romantism cu care sînt aureo
lați anii studenției, au închi
nat acest spectacol, ca de 
altfel întregul festival, sărbă
torii de însemnătate istorică 
în viața poporului nostru — 
a 45-a aniversare a creării 
Partidului Comunist Român.

•Spectacolul s-a bucurat de 
un deosebit succes. Tinerilor 
artiști' le-au fost oferite flori 
din partea conducerii de par
tid și de stat.

Alegerea nnnT deputat

In Marea Adunare

Națională
Consiliul de Stat a stabilit 

prin decret data de 3 iulie 
1966 pentru alegerea unui de
putat în Marea Adunare Na
țională, în locul devenit va
cant în circumscripția electo
rală nr. 15 Ocna Șugatag, re
giunea Maramureș.

De la Comisia
I

Electorală Centrală

în ziua de 4 mai 1966, Co
misia Electorală Centrală pen
tru alegerea unui deputat în 
Marea Adunare Națională s-a 
întrunit în ședință de lucru 
sub președinția tovarășului 
Avram Bunaciu, președintele 
comisiei.

Comisia electorală a adoptat 
hotărîri, potrivit Legii nr. 
9/1952, în legătură cu alegerea 
unui deputat în circumscripția 
electorală vacantă nr. 15 Ocna 
Șugatag, regiunea Maramureș, 
care va avea loc la 3 iulie a.c.

★

în vederea alegerii unui 
deputat in Marea Adunare 
Națională, în circumscripția 
electorală nr. 12 Sulina, din 
regiunea Dobrogea, devenită 
vacantă, a fost depusă candi
datura tovarășului Mîndreanu 
N. Constantin, prim-secretar 
al Comitetului regional al 
P.C.R. Dobrogea.

Nefiind contestată, candi
datura a rămas definitivă.

Primirea de către 
tovarășul Nicolae Ceausescu 

a delegației de activiști 
ai Partidului Comunist Francez

(Urmare din pag. I) 
de șefi de secție la C.C. al 
P.C.R.

Tovarășul Gaston Plissonnier 
a mulțumit pentru posibilita
tea oferită delegației de a cu
noaște realizările oamenilor 
muncii din Republica Socia
listă România angajați în 
opera de desăvîrșire a con
strucției socialiste. Delegația 
a vizitat obiective economice, 
industriale, agricole, culturale, 
sociale, dînd o înaltă aprecie
re activității colectivelor de 
muncă și realizărilor lor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit pentru cuvintele 
calde adresate partidului și 
poporului 'român și a infor
mat oaspeții despre principa
lele preocupări ale partidului 
și oamenilor muncii din țara 
noastră.

Cu acesț prilej, a. avut lp<?

un schimb de păreri privind 
dezvoltarea în continuare a 
relațiilor dintre cele două 
partide, întărirea unității și 
coeziunii mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale.

Discuțiile s-au desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovă
rășească.
Masă tovărășească
Miercuri, Comitetul Cen

tral al Partidului Comunist 
Român a oferit o masă tovă
rășească în cinstea delegației 
de activiști ai P.C. Francez, 
condusă de tovarășul Gaston 
Plissonnier.

Au participat tovarășii 
Alexandru Drăghici, Mihai 
Dalea, Ghizela Vass, Ion 
Iliescu, Ion Stoian, activiști 
de partid.

Masa s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

(A gerpres)

Tovarășul Nicolae Ceausescu
a primit delegația parlamentară a Turciei

(Urmare din pag. I) 
tele Marii Adunări Naționale, 
acad. Șt. S. Nicolau, vicepre
ședinte al Marii Adunări Na
ționale, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, 
Mihai Marin, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
deputății Stanciu Stoian, se
cretar general al Ligii române 
de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa, Ion Cristolo- 
veanu, Tudor Ionescu, Andrei 
Păcuraru, C. Paraschivescu- 
Bălăceanu și Mircea Rebreanu, 
precum și Petre Buzilă, direc
torul secretariatului M.A.N.

Președintele Medjlisului a 
exprimat cu acest prilej din 
nou mulțumiri pentru invitația 
adresată delegației parlamen
tare turce de a vizita Româ
nia și de a avea contacte ne

mijlocite cu realitățile româ
nești, cu conducătorii țării.

în timpul discuțiilor s-a 
evidențiat că relațiile dintre 
cele două țări au evoluat po
zitiv și că există de ambele 
părți dorința ca ele să fie în 
continuare dezvoltate pe baza 
principiilor respectului și a- 
vantajului reciproc, al nea
mestecului în treburile in
terne.

Totodată a avut loc un 
schimb de păreri privind si
tuația internațională, subli- 
niindu-se contribuția pe cate 
cele două țări pot să o aducă 
la apărarea păcii în Balcani 
și în lume.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

(Agerpres)

Funeraliile acad. prof. dr.
Nicolae Gb. Lupu

Miercuri la amiază au avut 
loc funeraliile acad. prof. dr. 
Nicolae Gh. Lupu, directorul 
Institutului de medicină in
ternă, medic, profesor și om 
de știință emerit al Republi
cii Socialiste România.

în cursul zilelor de marți și 
miercuri, la Facultatea de me
dicină, unde a fost depus cor
pul defunctului, au venit pen
tru a aduce un ultim omagiu 
remarcabilului savant, cetă
țean și activist de frunte pe 
tărîm obștesc, numeroși aca
demicieni, profesori, medici, 
cercetători științifici, mii de 
studenți și cetățeni din Capi
tală.

în jurul catafalcului au fost 
depuse coroane de flori din 
partea Marii Adunări Națio
nale, Consiliului de Miniștri, 
Prezidiului Academiei, Minis
terului învățămîntului, Mi
nisterului Sănătății și Preve
derilor Sociale, Uniunii So
cietăților de Științe Medicale, 
Comitetului Național pentru 
Apărarea Păcii, a unor insti
tuții centrale, institute de cer
cetări științifice și de învăță- 
mînt superior, precum și din 
partea familiei defunctului.

Pe perne roșii se aflau înal
tele ordine și distincții româ
nești și străine care au încu
nunat bogata activitate a acad, 
prof. dr. Nicolae Gh. Lupu.

La ora 12 a început mitin
gul de doliu.

Luînd cuvîntul, acad. Șt. S. 
Nicolau, a spus printre altele : 
în numele Marii Adunări Na
ționale, am dureroasa sarcină 
să aduc un ultim omagiu de 
înaltă prețuire celui ce a fost 
academicianul Nicolae Lupu, 
strălucit om de știință, mare 
profesor, emerit clinician, bun 
cetățean și patriot, personali
tate politică de seamă în ca
litatea sa de deputat în cel 
mai înalt for legislativ al țării 
în ultimii 20 de ani. Eminent 
cercetător, care prin multila
terala sa activitate s-a afir
mat ca unul dintre cei mai 
distinși reprezentanți ai știin
ței medicale românești, Nico
lae Lupu a îmbogățit patri
moniul științei cu sute de lu
crări valoroase. Om din popor, 
ridicat prin muncă harnică și 
neobosită la catedra universi
tară, Ia Academie și în activi
tatea politică, Nicolae Lupu a 
fost totdeauna, prin educație, 
rațiune, dragoste de om și de 
dreptate, și prin simțămintele 
sale patriotice, un bun demo
crat, cu tot sufletul atașat po
porului.

Acad. Ștefan Bălan, a sub
liniat : Timp de peste 40 de 
ani profesorul Lupu a împăr
tășit de la catedră tinerelor 
generații de studenți vastele 
sale cunoștințe de medicină, 
le-a cultivat pasiunea pentru 
ș^jjjiță, > cultură, a constituit 
un exemplu de ținută intelec
tuală, de dragoste și sprijin 
față de tineret. Urmărite de 
studenți cu deosebit interes, 
lecțiile sale, care întruchipau 
o armonioasă îmbinare între 
teorie și practică, ajutau pe 
viitorul medic să-și însușească 
profesiunea la un înalt nivel.

în numele Ministerului 
Sănătății și Prevederilor So
ciale, al medicilor și al tutu
ror lucrătorilor din dome
niul sănătății publice, prof. 
dr. Voinea Marinescu a adus 
un ultim omagiu defunctului : 
Viața doctorului Nicolae Gh. 
Lupu — a arătat el — a fost 
pentru noi toți un exemplu de 
muncă, plină de grijă pentru 
omul bolnav, de respect față 
de ființa umană, de devota
ment față de profesiunea me
dicală. Munca sa la patul bol
navului s-a împletit în mod 
armonios cu vasta sa activi
tate științifică și didactică, 
în decursul îndelungatei sale 
activități el a evidențiat rolul 
uriaș al profilaxiei și depis

tării bolii în stadiul precllnle, 
a găsit totdeauna timp ca, 
pe lingă multiplele aspecte 
ale muncii didactice și știin
țifice, să participe activ la 
discutarea principalelor pro
bleme de organizare a sănă
tății publice din țara noastră, 
contribuind astfel la procesul 
de continuă îmbunătățire a 
ocrotirii sănătății poporului.

Din partea Uniunii Societă
ților de Științe Medicale, a 
vorbit acad. Ștefan Milcu 
care a spus: Ca pre
ședinte al Societății de medi
cină internă și membru activ 
în conducerea Uniunii Socie
tăților de Științe Medicale, 
acad. Nicolae Lupu a militat 
pentru dezvoltarea continuă 
și armonioasă a diverselor 
specialități medicale, în a 
căror legătură a văzut o ga
ranție a progresului lor neli
mitat. Membru a numeroase 
societăți de specialitate din 
străinătate, el a contribuit 
prin prestigiul său personal, 
la afirmarea medicinii interne 
românești pe plan internațio
nal, a activat consecvent pen
tru valorificarea și prestigiul 
științei medicale românești.

în continuare, acad. Theo- 
dor Burghele, în numele stu
denților mediciniști, al cadre
lor didactice și administrative, 
a relevat faptul că acad. Ni
colae Lupu, profesor dotat cu 
un simț clinic cu totul deose
bit, cu un talent didactic rar 
întîlnit, a știut în lunga sa 
carieră universitară să creeze 
o școală de clinică medicală cu 
care învățămîntul nostru su
perior se poate mîndri.

Din partea colaboratorilor 
defunctului, de la Clinica me
dicală și Institutul de medici
nă internă, a vorbit conf. dr. 
Veniamin Runcan. Pentru noi, 
colaboratorii — a arătat el — 
Nicolae Gh. Lupu a rămas 
mai mult medicul și profeso
rul, organizatorul și conducă
torul Clinicii medicale și al 
Institutului de medicină inter
nă, pe care l-a dorit să ajun
gă o instituție modernă și un 
focar de cultură medicală ro
mânească. Cu sprijinul foru
rilor de partid și de stat el a 
dezvoltat laboratoarele, sec
toarele de cercetare, a perfec
ționat cadrele medicale și a 
îndreptat eforturile colective
lor de lucru spre obiectivele 
majore ale cercetării medicale 
și ale ocrotirii sănătății pu
blice din țara noastră.

Omagiul pios al studenților 
Institutului de medicină și 
farmacie București a fost 
transmis de studentul Valeriu 
Cherlea. Deosebit de atașat 
de tinerii săi studenți — a 
spus vorbitorul — profesorul 
Lupu i-a înconjurat cu dra
goste și bunătate, s-a străduit 
să asigure în permanență o 
înaltă ținută științifică învă
țămîntului medical din țara 
noastră. S-a străduit din toa
te puterile să sădească în noi 
prietenia, cinstea, loialitatea, 
probitatea științifică, pasiunea 
pentru adevăr, respectul față 
de muncă.

După mitingul de doliu, 
sicriul cu corpul neînsuflețit 
al acad. prof. dr. Nicolae Gh. 
Lupu, purtat pe umeri, a fost 
depus pe carul mortuar.

O gardă militară cu muzică 
și drapel a dat onorul.

Cortegiul funebru s-a în
dreptat apoi spre cimitirul 
Belu, unde a avut loc înhu
marea.

La cimitirul Belu, sicriul cu 
corpul neînsuflețit al acad, 
prof. dr. Nicolae Gh. Lupu a 
fost coborît în criptă, în sune
tul marșului funebru. în onoa
rea celui dispărut au răsunat 
trei salve de arme.

Ceremonia înhumării s-a 
încheiat în acordurile Imnu
lui de stat al Republicii So
cialiste România.

(Agerpres)
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noastre socialiste, prin invita
ția adresată fiecăruia în parte 
de a alcătui bilanțuri , ale dă
ruirii comune, ne oferă un 
prilej de meditație depășind 
cadrul particular și înscriin- 
du-1 pe o orbită cu imense re
surse de generalizare. în fața 
unei atari informații, logica 
noastră primește cîteva im
pulsii simple : s-a construit 
un nou edificiu de învățămînt 
la Brașov. „Nou“ înseamnă că 
există altele vechi. Cît de 
vechi ? întrebarea e legitimă 
pentru că, așa cum, cu două 
decenii în urmă, motorul nici 
unui tractor și nici unui ca
mion românesc nu conturba 
liniștea solemnă în care chipul 
dăltuit în piatră a lui Ioan 
Honterius pare că mai desci
frează încă tainele umanității, 
tot așa nici un tînăr nu putea 
trece prin fața statuii cărtura
rului brașovean, comunicîn- 
du-i că își face studiile su
perioare acolo, în orașul de 
sub Tîmpa. Brașovul nu era 
centru universitar, cum nu 
erau nici Galații, nici Craiova, 
nici Suceava, nici Constanța... 
și cum sînt astăzi 15 orașe ca
pitale de regiune. S-a con
struit, așadar, un nou edificiu 
de învățămînt superior la 
Brașov, alăturîndu-se celor 
vechi... de cîțiva ani numai! 
El va servi o unitate din cifra 
183 reprezentînd numărul fa
cultăților existente azi în 
România socialistă, cifră care 
depășește cu 150 numărul ce
lor din 1938. Aici învață cî- 
teva mii de studenți, cîteva 
mii care ar fi însemnat un 
procent bogat pentru același 
an, 1938, cînd totalul celor 
cuprinși în învățămîntul su
perior abia trecea de 25 000 și 
înseamnă astăzi... dar mai 
bine calculați singuri. Noi vă 
dăm doar cifra globală: 
128 200 de studenți au fost în
registrați în anul școlar 1965- 
1966. De aici vor ieși, în anii 
imediat următori, viitorii 
membri ai mare! familii a ca

drelor cu pregătire superioară, 
care, în acest cincinal, va 
crește cu încă 110 000 de spe
cialiști. Numai între anii 1960- 
1965, învățămîntul superior a 
dat economiei naționale peste 
77 000 de ingineri, economiști, 
medici, profesori. A dat în a- 
cest timp și Brașovul ingineri, 
profesori și alți specialiști. De 
mai de mult, ori mai recent, 
aceștia au și luat contact cu 
ceea ce, în vremea studenției, 
numeau atît de simplu : viață 
(citește : locurile de muncă 
unde au fost repartizați).

Comentariul unui asemenea 
eveniment — plecarea spre 
viață — de o copleșitoare fru
musețe pentru ori ce tînăr 
care absolvă un institut de în

să devină realitate palpabilă 
și în același timp atît de obiș
nuită la noi, decît încoronînd 
un învățămînt creat de revo
luția culturală socialistă. Și 
iat-o azi, dăruind an de an 
miilor de tineri absolvenți ai 
învățămîntului superior ma
rea, superba împlinire a idea
lului, a efortului lor creator.

Ochiului atent nu-i pot 
scăpa o seamă de particulari
tăți prezentate de ultimile 
noastre promoții de absolvenți 
și, implicit, de întreaga viață 
universitară, particularități 
deduse, firește, din trăsăturile 
generale, caracterizate de pa
siune și dăruire, de studiu 
complex și temeinic. Am nu
mi printre acestea larga di-

visezi că momentul terminării 
studiilor, al repartizării în 
producție va fi dublat de o a- 
semenea clipă solemnă pentru 
întreaga patrie, înseamnă să ți 
se ofere un climat moral pen
tru împlinirea destinului tău, 
de o rară generozitate. Dar fie 
că întreprinderea sau institu
ția la care absolvenții sînt re
partizați înregistrează, o dată 
cu proaspeții specialiști afec
tați lor, întîiul glas al sirenei 
sau al clopoțelului, vestindu-le 
inaugurarea activității, fie că 
își serbează nenumărați ani 
de experiență toate deopotrivă 
participă, vibrînd de cordiali
tate, la tradiționala primire 
a celor pe care cu dragoste și 
gingășie îi numesc „boboci“.

TINEREȚEA
DIN AMFITEATRE

vățămînt superior, se cere el 
însuși pornit de la un cuvînt 
nou prin sensul pe care i l-a 
dăruit, Ia noi, socialismul și 
care nu este altul decît cuvîn
tul repartizare. Se folosea și 
înainte cu multiple înțelesuri, 
dar era exclus, era imposibil 
să fie alăturat la felicitările 
meritate de un tînăr absol
vent al unei facultăți. Accep
ția sa în această postură este 
strict legată de prezent, de- 
terminînd-o înseși principiile 
fundamentale ale învățămîn
tului nostru superior, princi
pii ce se disting nu numai 
prin asigurarea unor condiții 
optime de studiu și de viață, 
ci și prin garantarea pentru 
fiecare absolvent a unei re
partizări într-un loc de muncă 
și într-un post pe măsura ca
lificării sale. Ideea repartizării 
absolvenților n-avea cum să 
se nască, să se concretizeze,

versitate a pregătirii, a profe
siilor însușite, în concordanță 
cu cerințele necontenit cres- 
cînde ale economiei și culturii 
naționale. Astfel, în ultimii 
ani, apare pentru prima oară, 
menționată pe o diplomă uni
versitară atestînd studii în 
România, calitatea de inginer 
în domeniul automatizării, al 
electronicei industriale, al fi
zicii nucleare, al mașinilor 
electronice de calcul... Am 
mai numi ca o altă particula
ritate pe cea ținînd de sfera 
de influență a faptului că 
pentru foarte mulți, mai mulți 
ca oricînd din lotul unei pro
moții de absolvenți, primului 
contact cu munca îi cores
punde și cea dintîi zi a intră
rii în funcțiune a unei noi 
uzine, fabrici, secții, ziua de 
deschidere a unei noi școli, 
ziua inaugurării unui nou 
laborator. Să fii student și să

Și prin „primire“ nicăieri și 
nimeni nu înțelege numai 
crearea unei ambianțe sărbă
torești zilei de început. Sensul 
major îl acordă expresiei mi
nuțioasele pregătiri efectuate 
peste tot pentru crearea con
dițiilor materiale și morale în 
măsură să asigure tinerilor 
specialiști cele mai rodnice 
manifestări ale personalității, 
talentului, capacității lor de 
creație.

Discutarea amănunțită la 
înalta tribună a celui de-al 
IX-lea Congres al P.C.R. a 
sarcinilor care revin învăță- 
mîntului superior, în condițiile 
în care acesta este stimulat să 
dea un deosebit de mare 
număr de specialiști compe
tenti pentru nevoile complexe 
ale economiei și culturii na
ționale, hotăririle Congresului 
în această privință au marcat 
începutul unei noi perioade

de activitate universitară in
tensă și multilaterală. A fi 
student, azi în România socia
listă, este sinonim cu a te pre
găti la cel mai înalt nivel 
pentru profesia aleasă, este si
nonim cu a avea create toate 
condițiile pentru a-ți însuși la 
cel mai înalt nivel profesia a- 
leasă.

O expresivă exemplificare 
ne prilejuiește cunoașterea 
datelor principale ale dezvol
tării unei instituții de învăță
mînt superior, luată la întîm- 
plare : Institutul de construc
ții din București. Aici, azi, 
numărul studenților unui sin
gur an de studii este egal cu 
cel al... tuturor specialiștilor 
pregătiți de vechea școală de 
Poduri și Șosele de la înfiin
țare, în 1881, și pînă în 1938 ! 
Azi, numai dintr-o singură 
Facultate a Institutului de 
construcții ies anual atîția in
gineri cîți au ieșit, în 1938... 
din toate institutele tehnice 
din țară ! Peste 60 la sută din 
totalul studenților sînt bur
sieri, Biblioteca este dețină
toarea unui fond de cursuri 
și studii de specialitate va- 
lorînd milioane. Studenții care 
beneficiază de vacanțe în 
tabere la mare și la munte se 
socotesc anual, cu miile...

O simplă știre anunțînd 
faptul că în peisajul Brașo
vului călătorul va putea ad
mira o clădire pe care n-a 
mai văzut-o anul trecut și 
nici măcar acum cîteva luni și 
care va fi destinată învăță
mîntului superior, ne-a su
gerat aceste cîteva clipe de 
meditație cu un caracter mai 
complex, mai sintetic. E un 
fapt obișnuit în aceste zile 
care premerg datei de ani
versare a partidului, aceste 
zile în care orice informație 
purtînd pecetea ÎNDEPLINIT 
ne deschide în față marea 
hartă a bogățiilor materiale și 
spirituale ale patriei trăind 
sub semnul omagiului adus 
celui care, împlinind 45 de ani, 
împlinește drumul nostru spre 
fericire.



După anunțarea rezultatelor 
revenim îndeosebi la dubla 
confruntare dintre echipele 
selecționate de juniori și se
niori ale Bucureștiului și cele 
similare ale regiunii Pirinei
lor, deoarece am considerat că 
evoluțiile din ediția recent în
cheiată, au o semnificație a- 
parte. Și aceasta întrucît ele 
se deosebesc structural de 
coniportări anterioare, în pri
vință manierei și stilului nos
tru de joc, și marchează un 
important pas înainte pe dru
mul afirmării, sub toate as
pectele, a rugbiului românesc. 
Firește că în astfel de situații, 
nu obținerea victoriei cu orice 
preț ocupă primul loc în ie
rarhia obiectivelor urmărite 
de sportul cu balonul oval, ci 
perfecționarea continuă a jo
cului, ridicarea valorii lui 
spectaculare.

După progrese, din ce în ce 
mai evidente, înregistrate în 
jocul echipelor noastre din 
campionatul primei catego
rii, din acest punct de 
vedere, iată că evoluția se
lecționatelor bucureștene în 
întîlnirile cu rugbiștii fran
cezi ai celor două selecționate 
din Pirinei, unul din cele mai 
puternice centre rugbistice din
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Franța, vin să confirme că ne 
apropiem din ce în ce mai 
mult de drumul plin de sa
tisfacții al rugbiului ofensiv.

Raymond Sautet, cronicarul 
de specialitate al ziarului „La 
Dépêche du midi“ din Tou
louse, determinat de evoluția 
deosebită a rugbiștilor selec
ționatei seniorilor bucureșteni 
în compania selecționatei si
milare a Pirineilor, după ce 
și-a intitulat sugestiv artico
lul său apărut după meci, „Su
premație românească, sîmbătă, 
la Toulouse“, afirmă, în cu
prins, că a asistat la un „spec
tacol de primă calitate, în care 
meritul revine, îndeosebi, ro
mânilor“.

Afirmația privind schimbă
rile în bine ale concepției 
noastre de joc, este întărită, 
de același ziarist, care apre
ciază că „românii ne-au oferit

un rugbi complet, mai înflori
tor decît în trecut, făcîndu-ne 
să admirăm altă față a rug
biului lor“. ~ 
referea 
noastre 
ofensiv 
partida.

Alte aprecieri ca „decontrac- 
tarea pe care ei au valorifi
cat-o pe stadionul toulou- 
se-ean, le-a atras aplauze“, 
sau „nu ne-am așteptat la a- 
ceastă demonstrație a pache
tului românesc de înaintași, 
cu toată opoziția unui ,.8“ în 
care se aflau jucători ca Ces- 
ter, Cabanier, Petuya, Salut, 
Abadie“, ca și „surpriza a- 
greabilă au constituit-o însă 
atacanții“, constituie mărturii 
concrete ale unei evoluții evi
dent superioară calitativ celor 
de pînă acum. Reținem de aici 
însă și necesitatea unui pro-

la 
de 
în

Comentatorul se 
eficacitatea liniei 
atac și la stilul 
care au abordat

gram internațional mai bogat, 
atît pentru echipele de club 
cit și pentru cele selecționate, 
care să stimuleze pozitiv ceea 
ce numesc specialiștii francezi 
„decontractare“ și care elibe- 
rîndu-ne de obsesia rezultatu
lui și a tracului să ne mențină 
mereu proaspătă încrederea în 
forțele noastre.

Fenomene similare acestora 
s-au observat și în jocul de 
pe stadionul Republicii, în 
care juniorii bucureșteni, deși 
au avut nenumărate situații 
de a înscrie încă din primele 
minute, ca urmare a unei su
periorități evidente, le-a tre
buit mai bine de o repriză 
pentru a concretiza corespun
zător, în partida cu juniorii 
din Pirinei pe care i-au domi
nat printr-o judicioasă miș
care în teren și clarviziune de 
ansamblu. Evoluția lor ne dă

certitudinea că schimbul de 
mîine al rugbiului românesc 
este pe un drum bun.

Consider, în concluzie, că 
jocurile de la București și Tou- 
louse cu selecționatele regiu
nilor Pirineilor, au demonstrat 
tuturor, cum nu se poate mai 
oportun și convingător, că po
sedăm un bogat, dar insufi
cient explorat, potențial ofen
siv (8 încercări înscrise în cele 
2 jocuri) și că victoriile cate
gorice obținute în aceste în- 
tîlniri cu valoroșii rugbiști 
francezi ne obligă să adăugăm 
neîntîrziat și cu mai mult cu
raj, la calitățile recunoscute 
prin care ne-au impus pînă 
acum, această splendidă armă 
ofensivă care se numește a- 
tacul.

ANTON GROMAN 
antrenor, 

maestru al sportului

unei fuzionări
La 25 aprilie urma să se 

materializeze fuzionarea zia
relor new-yorkeze „New York 
Herald Tribune“, „World Te
legraph and sun“ și „Journal 
american“. în locul lot trebuia 
să apară un siiigur ziar 
„World Journal Tribune“ ur
mat de o ediție de seară „The 
World Journal“. Dar, la data 
respectivă n-a apărut nici zia
rul de 
seară.

dimineață, nici cel de

Prima echipă iugoslavă 
în finala „C.C E."

PE SCURT
La 11 mai va avea loc la 

Bruxelles, finala celei de-a 
11-a ediții a „Cupei campio
nilor europeni" la fotbal. Am
bele finaliste se prezintă în 
finală cu o apreciabilă carte 
de vizită. Real Madrid a eli
minat pe Internazionale, iar 
Partizan Belgrad pe Manches- 
ter Vnited, care cu o etapă 
înainte realizase o performan
ță admirabilă în meciul cu 
Benfica. Dacă echipa Real este 
mai cunoscută pe plan inter
național (îndeosebi prin cele 
opt participări în finalele 
C.C.E. de pînă acum), Parti
zan Belgrad, este prima for
mație iugoslavă care se cali
fică în finala competiției. Ea 
este clasată pe locul al doilea 
în campionatul Iugoslaviei și

Ì’ '.g’. .

CALEIDOSCOP
O kH,

are meritul de a fi eWminat 
și pe Sparta Praga față de 
care a pierdut în prima parti
dă cu 4-—1 1 Dar, Partizan a 
avut suficiente resurse în jo
cul revanșă surclasîndu-și ad
versarii cu 5—0 1 In celelalte 
meciuri, Partizan Belgrad a 
mai eliminat pe Nantes, cam
pioana Franței și Werder Bre- 
men, campioana R. F. Ger
mane.

In Iugoslavia, echipa Parti
zan se bucură de un frumos 
prestigiu. Din 1945 cînd a fost 
înființată echipa, ea a cîștigat 
de șase ori campionatul țării 
și de patru ori cupa. In aceas
tă perioadă clubul Partizan a 
dat. fotbalului iugoslav o serie 
de elemente de certă valoare : 
40 de jucători au evoluat în 
prima reprezentativă a țării.

Suspendafi 
pentru exces de alcool

In luna aprilie, reprezenta
tiva masculină de handbal a 
Danemarcei a întreprins un 
turneu în U.R.S.S. Pentru 
comportarea nesportivă dove
dită de unii jucători din lot, 
care în repetate rînduri au 
consumat băuturi alcoolice, 
federația daneză de speciali
tate a hotărît suspendarea a 
15 jucători din activitatea 
sportivă. Suspendarea va ex
pira abia la 1 februarie 1967.

tre. Noi umplem co
loanele ziarelor cu 
teme mărunte și răsu
flate, cum ar fi cri
mele și catastrofele, 
numeroasele certuri 
între partide, care nu 
prezintă nici un inte
res. In schimb, des
considerăm importan
te probleme economi
ce, învățămîntul, arta 
și știința".

Aceasta cu privire 
la aria tematică, la 
fond. Dar calitatea 
materialelor, a 
lor ? Potrivit 
NEWSWEEK, 
ziare se bizuie
tregime pe relatările 
furnizate de A.P. și 
U.P.I. Aproape la toa
te cotidienele mici și 
mijlocii, personalul 
pentru problemele in
ternationale și interne 
este alcătuit dintr-un 
singur „redactor chi
nuit", care smulge in
formația primită prin 
telex și o trimite re
pede să fie culeasă.

Partea externă este 
aprecială la multe 
ziare ca fiind foarte 
slabă. Acestea — scrie 
U.S. NEWS AND

publice obișnuitul a- 
mestec de știri poli
țiste, informații poli
tice locale și reclame, 
iar drept țintă a a- 
tacurllor aleg astfel 
de obiective clasice 
cum sînt spitalele, sa
natoriile pentru bol
navi mintali, servicii
le de asigurări socia
le și altele.

tn aceste condiții 
este ușor de explicat 
scăderea 
cititorilor și 
bila reducere 
jelor. Totuși, 
tarii ziarelor 
ză binișor. De unde 7 
De pe urma reclame
lor. Specialiștii afir
mă că, In ciuda pro
greselor televiziunii șl 
a concurentei din par
tea revistelor, venitu
rile ziarelor de pe ur
ma reclamelor au cres
cut necontenit in anii 
din perioada postbe
lică. tn 1964 el s-a ri
dicat la 4 100 000 000 
dolari.

Dar, numeroși re
dactori 
exprimă 
in felul 
nu mai 
un afiș 
me. Ei consideră 
această situație 
buie să fie schimbată. 
Făcindu-se purtătorul 
lor de cuvînt, Her- 
man Cogan, ziarist 
din Chicago, a decla
rat : „Noi avem ne
voie, nici mai mult 
nici mai puțin, de o 
revoluție tn jurnalis
tică".

Lucrătorii de la zia
rele fuzionate au de
clarat grevă In semn 
de protest împotriva 
concedierii — cu pri
lejul fuzionării — a 
2 000 de ziariști și 
muncitori tipografi. 
Cum s-a ajuns la a- 
ceastă situație ?

Proprietarii cotidie
nelor reunite și-au 
motivat acțiunea in- 
vocind dificultăți fi
nanciare. (Potrivit le
gii americane cu pri
vire la monopoluri, 
societățile care vor să 
fuzioneze trebuie să 
facă dovadă că au di
ficultăți de ordin fi
nanciar). Conform da
telor furnizate oficial, 
pierderile globale su
ferite de cele trei zia
re in ultimul an. ar ii 
de 13 milioane dolari. 
Dar, tn aceeași pe
rioadă. editurile de 
care ziarele aparțin 
au obținut, împreună, 
venituri de... 500 mi
lioane dolari.

Cu toate 
dificultăți au 
intr-adevăr. 
„Journal
șl „World Telegraph 
and sun
In ullimii zece ani nu

mai puțin de 300 000 
de abonați. Dar, deși 
aceste greutăți s-au 
repercutat și asupra 
veniturilor, ele n-au 
rezultat din conjunc
tură, ci din substanța, 
din conținutul însăși 
al presei, din ceea ce 
NEWSWEEK a numit 
„maladia ziarelor". 
De unde provine a- 
ceastă maladie 7 Stră- 
duindu-se să dea un 
răspuns, revista citată 
scrie : „Cu mici ex
cepții (de pildă, „New 
York Times"), un nu
măr îngrozitor de ma
re de ziare au deve
nit umtiate și goale ; 
totodată — fapt deo
sebit de neliniștitor 
pentru un cotidian — 
cele mai multe 
de modă veche, 
au rămas în

știri- 
lui 

multe 
in în-

Interesului 
inevita- 
a tira

proprie- 
tncasea-

Fotbalul poartă

(Agerpres)

R

• Comitetul de organizare a 
turneului final al campionatului 
mondial de fotbal de la Lon
dra a anunțat miercuri că pină 
in prezent s-au vindut bilete de 
Intrare in valoare de aproape 
1 700 000 lire sterline-.-

• în prima zi a competiției de 
tir „Cupa Steaua" care se desfă
șoară la poligonul Tunari, 
movistul Ion ~ 
argint la JO 
bilit un nou 
pistol viteză, 
tat superior cu un punct recordu
lui mondial oficial.

• După 10 runde, în turneul in
ternațional de șah de la București, 
liderul clasamentului este Viktor 
Korcinoi (U.R.S.S.) cu 7 puncte 
(1) din 9 partide, urmat de Florin 
Gheorghiu (România) 7 puncte (1) 
din 10 partide, Kavalek (Ceho
slovacia), Bednarski (Polonia), Soos 
(România), Matulovici (Iugoslavia) 
cu cite 6 puncte.

acestea, 
existat, 
Astfel, 

American"

In primul meci al finalei 
„C.C.E.“ la tenis de masă 

CSM Cluj — Lokomotiv Bri
no 5—1

dina- 
Tripșa (medalie de 
de la Tokio), a sta
record republican la 
cu 596 puncte, rezul-

• La Cluj s-a disputat ieri pri
mul meci al finalei „Cupei cam
pionilor europeni” la tenis de 
masă (masculin) între echipele 
CSM Cluj și Lokomotiv Brno.

Sportivii români au repurtat vic
toria cu scorul de 5—1. Returul 
întîlnirii va avea loc la 11 mai la 
Brno.

au pierdut

“ DES:-PYRÉ WLES 
ne fiat au'Tin'a mi-temps 
devant ie QUINZE DE BUCÄ8E

sînt
Ele 

urma 
timpului,, cu deosebire
în sfera profesională, 
in acumularea și pre
zentarea , informații
lor“. Jay Murrey, re
dactorul ■ șei al lui 
ARIZONA REPUBLIC, 
continuă 
ideie : 
selor 
te cu i 
decît 
velul

WORLD REPORT —
ripostează arătînd că
nu oricine poate să
întrețină o rețea de

de prestigiu 
părerea că, 
acesta, ziarul 
este ziar, cl 
pentru recla- 

că 
tre-

• CONTINUĂRI • CONTINUĂRI

4 portrete

la panoul

întrecerii

crează cu precizia de ordinul 
micronilor. Deci e nevoie de 
multă atenție, de cunoștințe 
multilaterale. Calcularea coor
donatelor alezajelor prelucra
te de exemplu este imposibilă 
fără cunoașterea unor multik 
ple noțiuni 
După cum 
sale, Vasile 
nește bine 
urmă cu trei ani, pentru exe
cutarea operațiilor de alezaj la 
o cutie de avans îi erau nece
sare 16 ore, azi execută ace
leași operații în numai 4 ore. 
Deține de doi ani insigna de 
fruntaș în întrecerea socialistă

de matematică“, 
spun rezultatele 
Dincă își stăpî- 

meseria. Dacă în

iar în cursul acestui an el 
continuă să-și păstreze lună 
de lună titlul de evidențiat.

Ne aflăm la Uzina de pom
pe. Președintele comitetului 
de sindicat ne informează că 
pe primele patru luni valoa
rea producției globale a fost 
depășită cu 907 000 lei, produc
ția marfă cu 1 126 000 lei iar 
economiile suplimentare la 
prețul de cost se ridică pe trei 
luni la peste 600 000 lei. Toate 
angajamentele în cinstea ani
versării partidului au fost 
astfel depășite. Tinerii Con
stantin Mangîru și Filip Gro
za, din fotografiile noastre, 
sînt doi dintre cei a căror 
contribuție la aceste succese 
s-a menținut constantă și 
substanțială zi de zi.

„Toate matrițele executate 
în acest an de către utecistul 
Mangîru, ne spune șeful bri
găzii, au fost omologate 
de C.T.C. cu calificativul 
„foarte bine“. Munca sa se 
aseamănă întrucîtva cu cea 
a lui Filip Groza. Deosebi
rea constă doar în faptul eă

se lucrează cu materiale dife
rite. „De meserie sînt mode- 
lier în lemn, ne spune Filip 
Groza, dar de doi ani am de
venit modelier în... mase plas
tice; De atunci am început să 
executăm, pentru prima dată 
în țară, astfel de modele. Ele 
sînt mult mai rezistente în 
turnătorie dar se lucrează mai 
greu, mai pretențios". Cunoș
tințele despre diferitele esențe 
lemnoase, însușite în școala 
profesională la tehnologia ma
terialelor trebuiau, firește, 
completate cu cunoștințe de 
chimie. Și se vede, noua 
tehnologie a fost bine însu
șită. Filip Groza își depășește 
în fiecare lună, planul cu 15-20 
la sută.

Catalizator
al marilor
energii

pe aceeași 
„Exigența ma- 

de cititori creș- 
mult mai repede 
ridicăm noi ni- 
ziarelor noas-

corespondenți in străi
nătate. S-ar părea, in 
acest caz că ziarele ar 
trebui să prezinte 
strălucit știrile inter
ne, sau măcar pe cele 
locale. Dar. mult prea 
deseori, ele nu se pot 
descurca „nici tn pro
pria lor casă". Majo
ritatea continuă să ION CODRU

Bela fonte...

Mediaș. Construcții noi de locuințe

alții. Averea le era mică, cîte- 
va hectare de pămînt, 120 oi, 
6 vaci. An de an pute
rea exemplului comunist al 
celor 16 pionieri ai coo
perativizării din comuna 
Gheorghe Doja a adus pe o- 
goarele înfrățite zeci și sute de 
săteni. Printre 
mat cei dintîi 
muniștilor din 
nerii. Uteciștii
caru Gheorghe, Popescu Ste- 
lian, Bodea Gheorghe, Nico- 
lescu Mircea, Blender Ion, Gu
lie Constantin, Vasile Ion sînt 
astăzi membri ai Partidului 
Comunist Român și dețin sar
cini importante în cooperati-

cei care au ur- 
exemplul co- 
sat au fost ti
de atunci Vă-

di
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CINE T R
NU

FE
HAIDUCII — cinemascop — 
CABINETUL DE STAMPE 

rulează la Patria (orele 9,15, 
11,30: 13,45: 16,30), Bucu
rești (orele 9,15, 11,30;
13.45] 16,30; 18,45; 21) în
completare V1RSTA, Mo
dern (orele 9; 11,15; 13,30; 
16: 18,30; 21) în completare 
PLITETE ; Grlvița 
9,45; 12; 14,15;
18.45: 21).

ADEVĂRATA FAȚĂ A 
CISMULUI

rulează la Republica 
9,30; 12,15; 15,15; 18;

FATA DIN JUNGLA 
rulează la Central 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20.45) .

(orele
16,30i

FAS-
(orele

20,45).

(orele

INSPECTORUL în completa
re SCOARȚE POPULARE

rulează la Capitol (orele 
10; 12; 14; 16,15; 18,30;
20,30), Feroviar (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30;
20,45).

GENUNCHI MĂ ÎNTORC 
. TINE

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

HAI, FRANȚA
rulează la Aurora 
8,30; 11; 13,30; 16;

IN 
LA

(orele 
18,30;

(orele 
18,30;

21) în completare SECRE
TUL TRECUTULUI ; Fla
mura (orele 9,15; 11.30,
13,45: 16; 18,15; 20,30).

PLINGE PETER
rulează la Victoria (orele 
10; 12,30; 15,15; 18; 20,30), 
Volga (orele 9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21) 
pletare ORAȘUL 
IUBEȘTE.

FATA LUI BUBE
rulează la Lumina
9,15; 11,30; 13,45;
la ora 18,30 rulează DUMI
NECĂ LA ORA 6.
MAI

în com- 
CARE

(orele
18; 21)

FRUMOASĂ InCEA 
completare AMINTIRI CON
TEMPORANE

rulează la Union (orei» 
15,30: 18; 20.30).

WINNETOU seria II, în com
pletare ȘTIINȚA ȘI TEH
NICA NR. 7

rulează Ia Doina (orele 
11,30; 13,45; 16; 18,30-, 21
— program pentru copii, 
ora 10); Popular (orele 
10,30; 16; 18,30; 20,45; în 
completare ZILELE SIGHI- 
ȘOAREI.

ORIZONT ȘTIINȚIFIC Nr. 2 
ȘTIAȚI CĂ ?... DOUĂZECI DE 
ANI DE PICTURĂ ROMÂ
NEASCĂ, ACOLO UNDE 
CARPAȚII ÎNTlLNESC DU
NĂREA (Cinemascop) ROMÂ
NIA PE MERIDIANELE LU
MII, CONSTRUIM, C-AȘA-I, 
JOCUL ÎN FĂGĂRAȘ

rulează la Timpuri Noi 
(orele 10—21) în continuare.

O CLASĂ NEOBIȘNUITĂ în 
completare VÎRSTA

rulează la Excelsior (orele 
10; 12,15; 16: 18,15; 20,30).

PARCAREA INTERZISĂ In

Belafonte, unul dintre marii interpreți ai muzicii folclorice șl ușoare, 
o voce caldă și ampla. Acesta ar fi, în cîteva cuvinte, cîntărețul de 
culoare care a reușit să spargă zidurile ghetoului artistic in care ar
tiștii negri sînt aruncați de rigorile segregării. El și alți cîțiva, foarte 
puțini, care se numesc Semmy Davis, Nat King Colc, Sidney Poitier 
au reușit să devină cunoscuți, avînd de luptat, mai ales, cu îngrădi
rile pe care le au de suportat artiștii de culoare.

Exprimat în cifre, Belafonte înseamnă aproape 40 000 000 de 
discuri vîndute în lumea întreagă, înseamnă birourile de locație a bi
letelor luate cu asalt în Statele Unite sau în Europa. Și, recent, la 
Paris s-a întîmplat la fel. 5 000 de spectatori l-au așteptat la Palatul 
Sporturilor pentru a-i asculta cîntecele în care sînt condamnate ra
sismul, războiul din Vietnam, cîntece despre viata fraților de culoare, 
cîntece în care răsună chemarea dragostei.

Dar nu numai valoarea artistică a recitalului parizian a atras aten
ția publicului, și presei. Arta lui Belafonte a fost pusă în serviciul 
cauzeJ egalității rasiale. „Eu nu despart niciodată activitatea mea ar
tistică de acțiunea mea politică pentru apărarea drepturilor civile" 
— spunea Belafonte, care completa : „culoarea pielii mă îndeamnă 
spre politică iar temperamentul meu spre cîntec, dar totul se confun
dă". Totul se confundă, într-adevăr, la acest cîntăreț pentru care fie
care concert este un prilej de protest, un prilej de manifestare a indig
nării față de practicile discriminării rasiale.

Chiar înainte de a veni la Paris, Harry Belafonte și, alături de el, 
Sidney Poitier — excepțional interpret de film, a cărei creație în 
,,Lanțul" e de neuitat, singurul actor negru care a obținut cea mai 
înrăită distincție cinematografică americană, Premiul ,,Oscar" — s-au 
găsit printre manifestanții din fața reprezentanței Africii de sud de 
la New York. Poliția a intervenit. Au fost operate arestări. Erau ne
cesari bani pentru eliberarea, sub cauțiune a manifestanțiior încarce
rați. Belafonte și Poitier au fost cei care au plătii cauțiunile. „Gîndi- 
ți-vă că trebuie să plătim cauțiunile pentru manifestanții arestați — 
spunea Belafonte, să edităm un jurnal, să-i învățăm pe frații noștri 
analfabeți pentru ca ei să poată vota, să ajutăm văduvele și orfanii 
manifestanților omorîți..."

Un alt front de luptă îl reprezintă prOiestul față de intervenția a- 
mericană în Vietnam : „împreună cu Martin Luther King noi credem 
că a venit vremea ca Statele Unite să înceteze aventura în Vietnamul 
de sud. Ea constituie o grea amenințare pentru pacea mondială. Eu 
am făcut cel de al doilea război mondial. Am crezut că va fi ultimul. 
Dar omorurile continuă. Eu am un frate care în curînd va fi încor
porat. Dacă el va pleca în Vietnam acest război mă va atinge și mai 
direct". Și Belafonte știe ce înseamnă prezența militarilor negri în 
Vietnam, trimiși cei dintîi la luplă, în prima linie : „Negrii sînt întot
deauna ultimii în ceea ce privește locuințele, educația, munca. Pen
tru Vietnam, în schimb, ei nu sînt uitați niciodată“.

Lupta nu este ușoară, ea întîlnește piedici în Statele Unite, și nu 
numai acolo. Astfel, a doua zi după mitingul de la Palatul Sporturilor 
la care a cîntat și Belafonte, urma să aibă loc un concert de jazz cu 
participarea unor instrumentiști negri americani. Organizat de un co
mitet francez din care fac parte, printre alții, regizorii Autant-Lara, 
Alain Resnais, Chris Marker sau scriitorul Jean Paul Sartre, concer
tul își propunea să constituie o nouă formă de protest față de discri
minarea rasială din Statele Unite și pentru pace în Vietnam. Dar în 
seara concertului instrumentiștii nu s-au prezentat, sub diferite pre
texte. Presa franceză a aflat însă că e vorba de presiunile exercitate 
de anumite organe oficiale americane, printre care și CA.A. Este un 
episod semnificativ care pune în lumină greutățile unei lupte care 
atrage mereu noi nume cunoscute din lumea artistică, și numai negri, 
căci îi găsim printre sprijinitorii antisegregaționismului pe Marlon 
Brando, Burt Lancaster, Frank Slnatra și alții.

SERGIU BRAND

Ultimul mohican" al mece- 
naților fotbalului francez a 
părăsit arena. Domnul Roger 
Ponchès, 53 de ani, președin
tele clubului profesionist Stade 
Français, a fost arestat pentru 
excrocherii în valoare de 20 
de milioane franci. Dl. 
Ponchès trăia în lux, avea pa
tru mașini, o vilă imensă și 
un mic palat la granița cu El
veția. Dar dl. Ponchès, după 
cum se vede, un idealist con
vins, a împins extravaganțele 
pînă la a-și cumpăra și un 
club sportiv. El obișnuia chiar 
să glumească, spunînd : „Alții 
întrețin cite o dansatoare, eu 
îmi permit să am o echipă de 
fotbal".

Firește că dl. Ponchès nu s-a 
ruinat din pricina sportului. 
Dar, ca să fim ' drepți, nici în 
fotbal nu a avut noroc. A 
cheltuit sume mari pentru di
verse vedete și nu s-a ales cu 
nici un profit. Ca un făcut, 48 
de ore după ce a semnat con
tractul cu Stade Français, ju
cătorul Poitevin s-a acciden
tat grav și n-a mai jucat de
loc. Alți jucători, ca Stako, 
Lerond, Maryan, au fost ră
niți încă de la începutul cam
pionatului, devenind inutiliza
bili. Clubul ar fi vrut să scape 
de asemenea patron ghinionist, 
dar dl. Ponchès s-a cramponat 
de postul de președinte. Vrînd 
să lase impresia că nu e epui
zat încă financiarmente. Pînă 
la urmă, a fost însă silit să-l 
vîndă pe internaționalul elve
țian Pottier, ca și alți jucători 
de valoare. Și cu asta s-a în
cheiat „cariera" sportivă a 
d-lui Ponchès.

Nu cu mult timp în urmă a 
avut aceeași soartă dl. Jean 
François Puntis, fostul mece
na al echipei F. C. Toulouse, 
condamnat la trei ani închi
soare. E cumva vina pasiunii 
lor pentru fotbal ? Rațiunea 
răspunde dînd vehement din 
cap de la stînga la dreapta și 
invers.

Puntis la Toulouse și Pon
chès la Paris reprezintă triste 
anacronisme în sport. Ei sînt 
ultimii mohicani ai mecenatu
lui în fotbalul francez. Tagma 
lor se stinge. Sportul nu are 
decît de cîștigat din această 
operație de asanare.

mem- 
cooperati- 
odată cu 

comună, 
agricolă,

va. Cei 16 comuniști, 
bri fondatori ai 
vei au i 
gospodăria 
Competența 
organizatorică, cinstea și devo
tamentul pentru cooperativă 
și viitorul ei, toate aceste ca
lități proprii comunistului de 
la sate au făcut ca aceștia să 
fie aleși de fiecare dată în or
ganele de conducere. Tenaci
tatea și pasiune nobilă se îm
bină la ei cu visarea lucidă, 
bazată pe realitate. în 1960, 
președintele Spătărelul Ion a 
făcut, într-o adunare generală 
a cooperatorilor, o propunere 
care unora li se părea de do
meniul uriașilor din basme și, 
deci, de nerealizat pentru ei, 
oameni simpli.

— Vă propun, tovarăși, să 
construim un dig mare care 
să împartă în două apele lacu
lui Fundata ce trece pe lîngă 
casele comunei noastre pentru 
a crea un bazin de acumulare.

Astăzi, foștilor sceptici 
din comună nu le vine 
să creadă că atunci, în 
1960, s-au îndoit că lacul Fun
data va fi învins. De, e și 
greu, din moment ce pe masa 
lor se află preparat pește din 
cele 20 de ha de eleșteu al 
cooperativei agricole de pro
ducție și mănîncă legume din 
cele peste 60 ha irigate cu a- 
pele străvilite ale Fundatei.

Scurta istorie a cooperativei 
agricole de producție Ghe- 
orghe Doja este constitu
ită, de altfel, numai din ase
menea momente, în care ex
emplul comuniștilor a fost de
terminat pentru toți ceilalți.

La toate acestea mă gîn- 
deam atunci, în duminica 
aceea însorită de primăvară, 
cînd tinerii colectiviști din co
muna Gheorghe Doja își ex
primau prin versurile lor sim
ple, nemeșteșugite dar pornite 
din inimă, dragostea față de 
partid, respectul și admirația 
pentru comuniști, tovarășii lor 
mai în vîrstă de la care înva
ță să trăiască o viață frumpa- 
să și demnă.

crescut 
lor 
lor

VICTOR BÄNCIULESCU

(orele

completare CARTIERE NOI 
ÎN BUCUREȘTI

rulează la Giulești 
16; 18,15; 20,30).

ATENTATUL (cinemascop) 
rulează la Festival (orele 
9; 11,30; 13,45; 16.15: 18,45: 
21,15).

FINALA 
completare 
ÎN

BUCLUCAȘA în 
CARTIERE NOI 

BUCUREȘTI
rulează la Dacia (orele 9,15; 
13,30 în continuare, 15,45: 
18,15; 20,45), Flacăra (orele 
15,30: 20,30) la ora 18 ru
lează COMOARA DIN VA
DUL VECHI.

DEPĂȘIREA în completare 
ȘI ACUM PUȚINĂ GIMNA
STICĂ

rulează la Buzești (orele 
13, 15,30, 18,15; 21) gră
dină ora 20,30).

ULTIMUL MILIARDAR

rulează la Cosmos (orele 
16; 18; 20).

RĂSCOALA (cinemascop) 
rulează la Crîngași (orele 
15,45; 18: 20,15).

DUPĂ MINE CANALII (cine
mascop) în completare CU A- 
CUL ȘI AȚA

rulează la Buceg: (orele 
9,30; 12,15; 15: 17.45, 20,30; 
Lira (orele 15,30; 18: 20,30).

LA PORȚILE PĂMlNTULUI 
(cinemascop) în completare 
TÎRGURI ȘI IARMAROACE

Gloria (orele 
18; 20,30).
LA ORA 8

rulează la
12,30; 15,30;

VIAȚA ÎNCEPE 
SEARA

rulează la
9,15; 11,30; 13,45; 16; Î8,15; 
20,30); Melodia (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30;
20,45).

Tomis (orele

La stațiunea sovietică Mirali din Antarctida a sosit un nou 
transport aerian



HOTARE

drul cărora s-a cerut autorită
ților să mărească alocațiile 
destinate școlilor de toate gra
dele și să anuleze taxele uni
versitare care Îngreunează ac
cesul la studii al celor cu ve
nituri modeste.

Referindu-se la cauzele care

țărani afla(i pe băncile institu
telor de invățămînt superior 
din R.F.G. este de numai 6 la 
sută. Deputatul social-demo
crat Pless dezvăluia date cen
tralizate din care reiese că, in 
vreme ce unul din doi cetățeni 
vest-germanl este muncitor, nu
mai unul

a sfîrșitul lunii a- 
prilie, sute de ma- 
nifestanți au par
curs străzile, deo- 
bicei liniștite, ale 
vechilor orășele u- 
niversitare vest- 
germane Göttin
gen, Heidelberg,

[Tübingen și Pri- 
burg. Alte coloa
ne de demon
stranți puteau ii 
fntilnite în aceleași 
zile pe marile ar
tere din Hamburg, 
Frankfurt pe Main, 
München, Hanovra 
și alte importante 
centre din R. F. G. 
Studenți, elevi, 
școlări, cărora li 
s-au alăturat mulți 
vîrstnici din rîn
dul pături lor, mun
citoare demonstrau sub
cile : „Mai puține tancuri, mai 
mulți proiesori’ și „Invățăminț 
pentru toți". Manifestațiile 
s-au terminat, în majoritatea 
cazurilor, prin mitinguri in ca-

I

student! 
dintr-o 

muncito-

aceea stu- 
întregul 

progresist 
. au hotă- 

cum re- 
FRANK- 
RUNDS- 

„să conti-

lozin- au declanșat aceste acțiuni re
vendicative ale tinerilor, unele 
ziare vest-germane au scos la 
iveală o serie de date edifica
toare. S-a remarcat, astfel, că 
procentul de iii de muncitori și

din 25 de 
provine 
familie 
rească.

De
denții și 
tineret 
din R.F.G. 
rit, după 
marcă 
FURTER 
CHAU, 
nue bătălia -împo
triva discriminări
lor de fapt din do
meniul învățămîn- 
tului".

Manifestațiile recente sînt, 
pare-se, o primă repriză in a- 
ceastă bătălie.

B. R.

ine a închinat steagul în problema rhodesiană ? 
La Londra se pretinde că Smith. După ce luni 
de zile sloganul acestuia a fost „să așteptăm și 
să vedem“, cu cîteva zile înainte de anunțarea 
reluării dialogului, premierul rbodesian a de
clarat că este dispus să discute cu Londra „Ia 
orice nivel, oricînd și în orice loc“. Această 
schimbare de poziție a fost explicată de oficiali
tățile britanice ca decurgînd din dificultățile pe

care le întîmpină la ora actuală Smith. Wilson însuși a pre
zentat problema în Camera Comunelor ca un succes al poli
ticii sale de sancțiuni, ai cărei factori esențiali au fost — po
trivit declarațiilor sale — embargoul asupra petrolului și 
mandatul obținut din partea Consiliului dc Securitate cu pri
vire la folosirea forței. Se amintește, totodată, că dificultățile 
economice au înăsprit atitudinea „durilor“ din partidul lui 
Smith și că acesta s-ar teme să nu aibă cumva soarta pre
decesorului său Winston Field (înlăturat pentru că nu dă
duse suficiente dovezi de „fermitate“).

La Salisbury se afirmă, dimpotrivă, că pasul l-a făcut gu
vernul englez, că sancțiunile economice nu au fost eficiente 
și că ele au putut fi depășite. Ca atare, Anglia și nu Rhode- 
sia este aceea care a cedat.Acest punct de vedere este, de 
altfel, larg răspîndit în Africa. Partidul Uniunea poporului 
african Zimbabwe (ZAPU) — interzis în Rhodesia — a cali
ficat inițierea de convorbiri anglo-rhodesiene drept un 
„Miinchen african“ care are drept scop menținerea supre
mației albe în Rhodesia. în alte cercuri s-a exprimat părerea 
că guvernul bri
tanic a realizat 
un viraj surprin
zător, care nu 
poate fi decît fa
vorabil rasiștilor 
rhodesieni, oricare 
ar fi rezultatele 
viitoarelor convor
biri. Pentru Ke- 
neth Kaunda, pre
ședintele Zam- 
biei, reluarea 
dialogului între 
regimul Iui Smith 
și Anglia repre
zintă „o sfidare a- 
dresată popoarelor _ __ _____
care Anglia nu va întreprinde noi măsuri pentru rezolvarea 
crizei rhodesiene, guvernul său va anunța, săptămîna vii
toare, inițiativele sale proprii în această problemă.

Este însă oare vorba, de o parte sau de alta, de o veritabi
lă schimbare de poziție, în ultimă instanță de o cedare? 
Smith a repetat și de astă dată că „independența Rhodesiei 
nu poate fi în nici un caz pusă în discuție“, dar că „există 
largi posibilități de a manevra în cursul convorbirilor cu An
glia, ceea ce va permite părților să ajungă Ia un acord“. Dar, 
dacă „independența“ Rhodesiei nu poate fi pusă în discuție, 
este clar că în viziunea premierului rhodesian nu poate fi 
vorba decît de un acord care să-i fie favorabil. Premierul 
Wilson a declarat, la rîndul său, că nu se pune problema re
nunțării la politica de sancțiuni decît dacă tratativele se vor 
dovedi „promițătoare“, adică dacă partea britanică va avea 
cîștig de cauză. Așadar, pînă în prezent nu s-a făcut, de 
fapt, nici o concesie, ci au fost reafirmate pozițiile deja cu
noscute.

în esență, pentru început este vorba doar de tatonări care 
să releve dacă există o bază pentru negocieri de fond. Avem 
de-a face cu un dialog asupra... reluării dialogului. Abia în 
cazul cînd se dovedește că o asemenea bază există, se va pu
tea trece la o etapă superioară, de tratative la nivelul mini
sterial, și, dacă aici se realizează un acord, finisarea Iui va 
fi făcută în cadrul unor convorbiri între cei doi premieri. 
Și dacă va fi vorba de cedări, ele vor avea loc abia atunci.

Secretul cu care sînt înconjurate în cele două capitale tra
tativele anunțate nu permite observatorilor să facă nici un 
fel de pronosticuri. S-ar putea ajunge Ia un compromis. în 
ce va consta acesta e greu de prevăzut. Dar, în cercurile po
litice se reafirmă ideea că o adevărată soluționare a proble
mei rhodesiene este doar aceea care pornește de la interesele 
și voința marii majorități a populației țării.

africane“. El a declarat că în cazul în
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îieschiderea expoziției

economice românești

MOSCOVA. — Trimișii spe- 
cali S. Podină, A. Munteanu, 
T. Nițescu, transmit: Miercuri 
a avut loc în parcul Sokolniki 
din Moscova, inaugurarea ex
poziției economice a Republi
cii Socialiste România. La fes
tivitatea inaugurală au parti
cipat L. I. Brejnev, A. N. Kosî- 
ghin, M. A. Suslov, G. 
ronov, A. N. Șelepin, 
Mazurov, A. I. Pelșe 
conducători de partid 
stat, miniștri, conducători ai 
unor instituții centrale, nu
meroși reprezentanți ai vie
ții publice și obștești, ziariști.

Au fost de față șefi ai mi
siunilor diplomatice și alți 
membri ai corpului diploma
tic acreditați la Moscova.

La sosirea în expoziție, oas
peții au fost întîmpinați de 
Mihai Marinescu, șeful dele
gației guvernamentale a Re
publicii Socialiste România, 
ministrul industriei construc
țiilor de mașini, și de Teodor 
Marinescu, ambasadorul Ro
mâniei la Moscova.

Festivitatea a fost deschisă 
de M. V. Nesterov, președin
tele Prezidiului Consiliului 
Unional al Camerei de Comerț. 
A luat apoi cuvîntul N. S. 
Patolicev, ministrul comerțu
lui exterior al U.R.S.S. El a 
arătat că expoziția demon
strează grăitor forțele cres- 
cînde ale României socialiste 
în dezvoltarea economiei, 
științei și culturii.

„Expoziția este o strălucită 
mărturie a ceea ce poate rea
liza un popor care a pășit pe 
drumul construcției socialis
te“. Referindu-se Ia entuzias
mul cu care muncește poporul 
român pentru îndeplinirea ho- 
tărîrilor Congresului al IX-lea 
al P.C.R., vorbitorul a subli
niat că aceasta îi bucură sin
cer pe oamenii sovietici care 
doresc poporului frate român 
noi succese în îndeplinirea 
sarcinilor trasate de congres.

El a arătat în continuare că 
colaborarea multilaterală eco
nomică și tehnico-științifică 
dintre țările noastre se întă
rește și se dezvoltă permanent 
și că prezenta expoziție con
stituie un aport în această di
recție.

N. S. Patolicev s-a referit 
apoi la succesele Uniunii So
vietice și la hotărîrea oameni
lor sovietici de a îndeplini di
rectivele Congresului al 
XXIII-lea al P.C.U.S. cu pri
vire la noul plan cincinal.

în numele delegației guver
namentale a Republicii Socia
liste România a vorbit Mihai 
Marinescu.

După ce a relevat succesele 
obținute de țara noastră în 
ultimii șase ani, vorbitorul a 
subliniat că poporul român, 
traducînd în viață hotărîrile 
Congresului al IX-lea al parti
dului, își îndreaptă eforturile 
spre industrializarea în con
tinuare a țării. „Țara noastră, 
a spus Mihai Marinescu, va 
continua să-și întărească le
găturile frățești cu toate țările 
socialiste, în spiritul interna
ționalismului, și să-și dezvolte 
totodată relațiile cu celelalte 
țări ale lumii, pe baza respec
tării independenței și suvera
nității, neamestecului în tre
burile interne, egalității în 
drepturi și avantajului reci
proc“.

Vorbitorul a arătat apoi că

oamenii muncii din țara noa
stră se bucură din toată inima 
de succesele remarcabile 
care popoarele sovietice, 
conducerea P.C.U.S., le-au 
ținut în dezvoltarea țării.

După ce a subliniat continua 
dezvoltare a relațiilor comer
ciale româno-sovietice, mini
strul român și-a exprimat 
convingerea că actuala expo
ziție va constitui o nouă con
tribuție la întărirea prieteniei 
și colaborării frățești dintre 
popoarele și țările noastre so
cialiste.

O fanfară militară sovietică 
a intonat imnurile de stat ale 
Republicii Socialiste România 
și U.R.S.S.

în aplauzele asistenței, to
varășul L. I. Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., a 
tăiat panglica tricoloră, des- 
chizînd expoziția.

Apoi, oaspeții au parcurs să
lile și standurile, luînd 
noștință cu mult interes 
exponate. Pe o suprafață de 
peste 14 000 m pătrați sînt ex
puse circa 5 000 de produse 
din aproape toate ramurile 
economiei naționale. în cursul 
vizitei, conducătorii de partid 
și de stat sovietici s-au 
oprit îndeosebi la standurile 
rezervate industriei construc
toare de mașini, care au o 
pondere principală în expozi
ție. în fața locomotivei Diesel- 
electrice, oaspeții s-au intere
sat îndeaproape de caracteris
ticile tehnice ale exponatului, 
apreciind această realizare a 
industriei electrotehnice ro
mânești. De asemenea, oaspe
ții au manifestat interes pen
tru strungurile cu comandă 
program, strungurile-revolver 
și alte mașini, uneltele pentru 
prelucrarea metalelor, mași
nile textile, instalațiile de for
ță pentru industria petrolieră, 
motoarele de camioane și trac
toare, instalațiile frigorifice, 
aparatele optice etc.

în continuare, au fost vizi
tate standurile de autoca
mioane, autobuze, troleibuze, 
microbuze, bunuri de uz cas
nic, industria materialelor de 
construcții, ușoare și alimen
tare, de utilaj petrolier, plat
forma tractoarelor și mașini
lor agricole.

La sfîrșitul vizitei, conducă
torii de partid și de stat so
vietici au semnat în cartea de 
onoare a expoziției.

încă din primele ore ale 
deschiderii pentru public, ex
poziția cunoaște o mare aflu
ență de vizitatori.

★
Cu prilejul deschiderii ex

poziției economice a Republi
cii Socialiste România a avut 
loc o recepție în saloanele 
Ambasadei române din Mos
cova.

Au luat parte, V. N. Novi- 
kov și M. T. Efremov, vice
președinți ai Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., N. S. Fa- 
tolicev, ministrul comerțului 
exterior al U.R.S.S., M. V. 
Nesterov, președintele Prezi
diului Consiliului Unional al 
Camerei de Comerț, L. F. Ili- 
ciov, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, funcționari 
superiori din M.A.E. al 
U.R.S.S., din Ministerul Co
merțului Exterior al U.R.S.S. 
și din alte ministere,

Recepția s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, priete
nească.

Studenți din Roma, după ce au partici
pat la înmormântarea colegului lor Paolo 
Rossi, ucis în fața Universității de ele
mente neofasciste, au organizat manifes
tații împotriva acțiunilor grupurilor neo
fasciste. în timpul manifestațiilor au fost 
semnalate incidente între studenți și po
liție, care a efectuat arestări.

a

La Eonn a fost 
sului adresat de 
morandumul Franței din 29 martie. Relevînd că 
R.F.G. nu este în măsură să se ralieze părerilor 
guvernului francez privind N.A.T.O., nota vest- 
germană se pronunță pentru integrarea mili
tară în Alianța

în ce privește menținerea 
trupelor franceze în Germa
nia occidentală după retrage
rea lor de sub comandamen
tul N.A.T.O., guvernul vest- 
german declară : „Punînd ca
păt subordonării forțelor 
franceze de pe teritoriul fe
deral Comandamentul suprem 
aliat din Europa, se afectează 
în același timp dreptul lor de 
staționare în Republioa Fede
rală Germană... Din momen
tul încetării acestei subordo
nări, Franța nu mai poate, 
să-și exercite dreptul de sta
ționare, rezultînd din conven
ția asupra dizlocării forțelor 
străine în Republica Federală 
Germană încheiată la 23 oc
tombrie 1954“. Totodată, însă, 
guvernul de la Bonn afirmă 
că „dorește să încheie cu gu
vernul francez noi aranja
mente permițînd menținerea 
forțelor franceze pe teritoriul 
federal. în măsura în care va 
fi găsită o reglementare satis
făcătoare a sarcinilor militare 
și a funcțiilor asumate de a- 
ceste forțe în oadrul apărării 
comune. în acest scop, va fi 
necesară crearea unor noi 
baze juridice pentru staționa-

rea- lor și adaptarea statutu
lui lor la condițiile astfel mo
dificate“. în orice caz, R.F.G. 
pretinde ca „noile aranjamen
te să se întemeieze pe prin
cipiile egalității în drepturi și 
reciprocității“, ceea ce ar pu
tea însemna că există la Bonn 
dorința de a dizloca pe o bază 
permanentă trupe vest-ger- 
mane în Franța. Guvernul 
vest-german se declară de a- 
cord cu angajarea unor tra
tative bilaterale cu Franța în 
vederea elaborării noilor a- 
ranjamente și recomandă tot
odată guvernului francez să 
accepte inițierea unor trata
tive cu toți . aliații atlantici 
pentru a defini funcțiile mili
tare ale forțelor franceze 
Germania occidentală în 
drul sistemului militar
N.A.T.O.

din
ca-

al

• Intre 5 și 8 mai va avea loc la 
capitala Suediei cel de-al IX-lea 
Congres al Internaționalei socia
liste, sub președinția lui Bruno Pi- 
tterrnann (Austria). Pe ordinea de 
zi a Congresului sînt înscrise, prin
tre altele, examinarea situației In
ternaționale, problemele vest-euro- 
pene și problema dezarmării.

HANOI 4 (Agerpres). — Mi
siunea de legătură a înaltului 
comandament al Armatei 
Populare Vietnameze a adresat 
un mesaj Comisiei Internațio
nale de Supraveghere și Con
trol în care protestează împo
triva raidurilor aeriene efec
tuate de aviația americană în 
ziua de 2 mai. în mesaj se a- 
rată că formațiuni de bombar
diere americane, decolînd de 
pe navele port-avion ale Flotei 
a 7-a și de pe bazele din Viet
namul de sud și Tailanda, au 
pătruns în repetate rînduri în 
spațiul aerian al R. D. Viet
nam, au bombardat și mitra
liat numeroase centre popu
late și obiective economice

din provinciile Ha Tinh, Nghe 
An și Thanh Hoa. Misiunea 
de legătură cere ca guvernul 
S.U.A. să pună capăt 
atacurilor aeriene și

imediat 
tuturor

actelor de război îndreptate 
împotriva R. D. Vietnam, să 
respecte și să aplice acordu
rile de la 
privire la

Geneva din 1954 cu 
Vietnam.

(Agerpres). — Două companii de pușcașiSAIGON 4
marini americani, angajate în operațiunea denumită 
„Georgia“, au căzut în cursul după-amiezi{ de marți 
într-o ambuscadă a trupelor Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de Sud.

In timp ce acestea voiau să 
traverseze un rîu, îmbarcate 
pe vehicule amfibie, au fost ă- 
tacate cu un foc intens de mi
traliere grele și mortiere. în- 
cercînd să se retragă într-o 
lizieră din apropiere, au fost

primite din nou cu foc de mi
traliere și arme automate de 
către alte unități ale F.N.E. 
camuflate atît de bine îneît 
orice bănuială că ele ar fi fost 
acolo era exclusă.

• Marți au continuat demonstra
țiile studențești la Madrid în semn 
de solidaritate cu acțiunile studen
țești din Barcelona. Potrivit rela
tărilor agenției France Presse, 
cîteva sute de studenți de la fa
cultățile de filozofie și litere au 
organizat o întrunire în incinta fa
cultăților pentru a susține acțiuni
le revendicative ale studenților din 
Barcelona, ale căror cursuri, după 
cum se știe, au fost suspendate. 
Agenția France Presse, mențio
nează că au fost arestați 80 de 
studenți.

ATENA 4 (Agerpres). — La 
30 aprilie, Institutul de științe 
economice și politice „Pan- 
dios“ din Atena, cu concursul 
Direcției Culturale din Mini
sterul Afacerilor Externe al 
Greciei, a organizat o reuni
une consacrată vieții și acti
vității lui Nicolae Titulescu. 
în conferința ținută la această 
reuniune, profesorul universi
tar George Tenakider, pro
rectorul Institutului, a sub
liniat rolul lui Nicolae Titu
lescu în viața internațională 
dintre cele două războaie 
mondiale, contribuția sa la 
promovarea principiilor inde
pendenței și suveranității sta
telor, la apărarea păcii și la 
apropierea între 
balcanice, lupta sa 
agresiunii.

A luat cuvîntul, 
nea, ambasadorul 
Socialiste România 
dr. M. Bălănescu.

La reuniune au 
funcționari superiori 
nisterul Afacerilor 
al Greciei,, profesori 
sitari, oameni de 
ziariști, reprezentanți 
organizații de masă, numeroși 
studenți, membrii Ambasa
dei Republicii Socialiste 
România la Atena.

de aseme- 
Republicii 
la Atena,

participat 
i din Mi- 

Externe 
univer- 
cultură, 
ai unor

JAPONIA. După cum s-a 
mai anunțat, în orașul Osaka 
s-a deschis recent Tirgul in
ternațional. In cadrul aces
tuia participă și Republica 
Socialistă România cu un 
stand de mostre. In foto
grafie : aspect de la standul 
țării noastre expus la Osaka

Președintele Jomo Kenyatta, 
care deține în același timp și 
funcția de prim-ministru al 
Kenyei, a procedat la o rema
niere ministerială. Această 
acțiune a fost întreprinsă după 
ce cîțiva membri al guvernu
lui și-au prezentat recent de
misia, alăturîndu-se fostului 
vicepreședinte al Kenyei, O- 
ginga Odinga, care a părăsit 
și rîndurile partidului de gu- 
vernămînt Uniunea Națională 
Africană din Kenya (K.A.N.U.). 
în funcția de vicepreședinte

al Kenyei, în locul lui Ogin- 
ga Odinga, a fost numit Jo- 
seph Murumbi, care nu este 
legat de nici o fracțiune po
litică și se bucură de încrede
rea președintelui Kenyatta.

Observatorii politici, men
ționează agenția France Pres
se, notează că remanierea la 
care a procedat președintele 
Kenyatta constituie o mărtu
rie a dorinței acestuia de a 
continua să promoveze o linie 
moderată în politica internă 
și externă.

Pe de altă parte, France Presse, 
informează că poeții Carlos Alva- 
rez și Mariano Andujar au fost 
arestați duminică în timp ce parti
cipau Ia o întrunire publică orga
nizată cu prilejul Zilei de 1 Mai.

® Potrivit unor calcule preli
minare, în cursul lunii mai popu
lația orașului Tokio se va cifra la 
11 milioane locuitori. La 1 martie 
a.c. la Tokio — cel mai mare oraș 
din lume 
cultori, 
populația capitalei japoneze 
crescut de peste cinci ori.

Marx“ din localitatea Reka 
Devnia, combinatul petrochi
mic de la Burgas, precum și 
cîteva stațiuni de pe litoralul 
Mării Negre.

Tunis a fost semnal 
pe cinci ani privitor la

— trăiau 10 919 345 lo
in perioada postbelică 

a

Sofia: Vizitele
delegației

economice romane

DELEGAȚIA economică ro
mână în frunte cu Constantin 
Scarlat, ministrul industriei 
chimice al Republicii Socia
liste România, își continuă vi
zita în R.P. Bulgaria. Miercuri, 
delegația, însoțită de Gheor- 
ghi Pavlov, președintele Co
mitetului pentru chimie și me
talurgie al R. P. Bulgaria, a 
vizitat Uzina de sodă „Karl

• La 
acordul 
colaborarea culturală polono-tuni- 
siană. Acordul prevede o colabo
rare mai strînsă între cele două 
țări în domeniul învățămîntului, 
culturii, științei, sportului și in
formațiilor.

• Agenfia B.T.A. transmite 
că datorită măsurilor urgente lua
te pentru lichidarea urmărilor 
inundației, în orașul Vraja șl în 
satul Zgorigrad, viața reintră în 
normal. Toate Întreprinderile, fa
bricile, magazinele și școlile și-au 
reluat activitatea. Au fost restabi
lite comunicațiile telefonice, tele
grafice și liniile pentru transpor
tul energiei electrice între Vrața 
și Zgorigrad. A început recon
strucția caselor deteriorate. Pen
tru toate persoanele care au avut 
de suferit de pe urma inundațiilor 
au fost asigurate' locuințe, îmbră
căminte, alimente și bani.

Comisia guvernamentală pentru 
lichidarea urmărilor inundației a 
stabilit măsuri suplimentare pentru 
accelerarea lucrărilor de recon
strucție.

• Mărfi, bursa din New York a 
Înregistrat pierderi importante Io 
cursul principalelor acțiuni indus
triale. Declinul bursei se datorește, 
potrivit afirmațiilor unor agenfi de 
bursă, declarației făcute de Gard- 
ner Ackley, unul din principalii 
consilieri economici ai președinte
lui Johnson, care consideră că este 
necesară adoptarea de măsuri pen
tru a se reduce profiturile mari
lor corporații.

Pierderile acțiunilor au variat 
între două și patru puncte, ele a- 
fectînd acțiunile concernelor Du 
Pont, Boeing și Polaroid.

Couve de Murvilie

teme, Couve de Murville, a pre
zentat o informare cu privire la 
rezultatele vizitei pe care a efec
tuat-o în România și Bulgaria. El 
a spus că a fost „impresionat de 
amploarea eforturilor depuse în 
țările vizitate în vederea dezvoltă
rii industriei, modernizării agricul
turii și de proporțiile noilor con
strucții“. Vorbind despre vizita în 
România, ministrul francez a ac
centuat îndeosebi asupra relațiilor 
culturale străvechi și tradiționale 
dintre cele două țări. El a subli
niat, pe de altă parte, că relațiile 
economice ale Franței atît cu 
România, cît și cu Bulgaria, tind 
să se dezvolte continuu.

despre vizita 
în România
și Bulgaria

• Miercuri dimineață a avut loc 
ședință a Consiliului de Miniștrio

al Franței. Președintele de Gaulle 
i-a informat pe membrii guvernu
lui asupra convorbirilor pe care 
le-a avut sîmbătă cu secretarul 
general al O.N.U., U Thant. De 
asemenea, ministrul afacerilor ex

• DUPĂ cum anunfd agen
ția A.D.N., la 3 mai Biroul 
Politic al C.C. al P.S.U.G. a a- 
dresat președintelui P.S.D.G., 
Willy Brandt, o scrisoare in 
care propune ca Întrunirea din
tre reprezentanții P.S.U.G. și 
P.S.D.G., care urmează să aibă 
loc la Karl-Marx-Stadt, să fie 
stabilită 
să intre 
Willy 
P.S.D.G., 
lerinfă de presă, că la 13 mai 
conducerea partidului se va 
întruni pentru a adopta o po
ziție tn această problemă.

pentru o dată cuprin
zi și 16 iulie 1966.

Braridt, președintele 
a declarat, la o con-
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