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Proletari din toate țările, uniți-vă!
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In amfiteatrele
șantierelor

Cheia succeselor în ridicarea calificării 

profesionale a tinerilor — buna cola

borare între comitetele sindicatelor și 

comitetele (J.T.C. din întreprinderi

Stăm de vorbă cu tovarășul Gheorghe Albu, secretarul comitetului U.T.C. de la Complexul de șantiere al întreprinderii de construcții și montaje Craiova.— Congresul al VIII-Iea al U.T.C. a cerut organizațiilor U.T.C. să intensifice colaborarea cu sindicatele pentru a antrena mai activ tinerii în întrecerea socialistă, pentru, dezvoltarea răspunderii a- cestora fată de continua pregătire profesională, pentru e- ducarea lor, în spiritul disciplinei muncitorești.
— Am și trecut la înfăptui

rea acestor indicații — arată secretarul comitetului U. T. C. 
Acțiunile noastre inițiate în 
comun cu comitetul sindicatu
lui, mai ales pe linia perfec
ționării cunoștințelor profe
sionale, se bueură de aprecie
rea constructorilor.— Am dori să cunoaștem cîteva din aceste acțiuni, modul cum s-a realizat practic,

în desfășurarea lor, colaborarea dintre comitetul U. T. C. și comitetul sindicatului.
— Să vorbesc mai întîi, des

pre antrenarea constructorilor 
la cursurile de calificare, ridi
carea calificării și specializa
re, pentru a-și îmbogăți cunoș
tințele profesionale. Pregătirea 
tinerilor pe șantiere, prin 
cursuri, ridică două probleme. 
Aceste cursuri sînt, în general, 
finanțate. Trebuie deci să se 
acorde toată atenția selecțio
nării cursanților și pregătirii 
lor pentru a obține rezultate 
cît mai bune. Ce-am făcut, 
împreună cu sindicatul, pen
tru aceasta ? Noi, organizația 
U.T.C., am explicat tinerilor 
importanța pregătirii lor pro
fesionale pentru asigurarea 
unui ritm bun de lucru pe 
șantiere, pentru executarea lu
crărilor de bună calitate. In a-

C. PRIESCU

(Continuare în pag. a Ill-a)

n ansamblul ac
tivității științifi
ce, fiecare verigă 
a cercetării are o 
anumită pondere, 
răspunde — sau 
trebuie să răs
pundă, in linii 
mari, unor anu

mite necesități bine precizate. 
Evident, nu există în acest 
caz bariere. Insă locui pe ca- 
re-1 ocupă unitatea de cerce
tare a Academiei, cea depar
tamentală, cercetătorii de la 
catedra din institutul de în- 
vățămint superior sau cei din 
cadrul uzinei este determinat 
nu numai de obiectivele gene
rale ale activității unor anu
mitor tipuri de cercetare, nu 
numai de baza materială exis
tentă, ci și de gradul de pre
gătire, de experiență, de po
ziția în raport cu necesitățile 
producției.

Problema este extrem de 
vastă. De aceea, ne propunem 
să supunem discuției doar li
nele aspecte — în acest sens
— din cercetarea în domeniul 
metalurgiei. La convorbire 
participă cercetători cu munci 
de răspundere din cadrul In
stitutului de cercetări meta
lurgice. Să le dăm cuvîntul: 
Ing. A. CONSTANTINESCU:— în legătură cu sarcinile care revin cercetării la nivel uzinal, vreau să, subliniez o problemă pe care o consider deosebit de importantă: cea a 
calității producției. în acest domeniu, laboratorului uzinal îi revin responsabilități deosebite.Cercetătorii de la acest nivel trebuie să exercite un control riguros — la nivelul cerințelor actuale sporite — asupra calității produselor. O importantă latură a cercetării trebuie să se ocupe — după părerea mea— de iaentificarea cauzelor care provoacă diverse defecțiuni în desfășurarea proceselor tehnologice, ce duc la rebuturi. Pe baza unor astfel de studii ar putea fi luate măsuri care să preîntîmpine rebuturile. Profilaxia — și nu semnarea unor repetate acte de deces — iată în ce constă rolul laboratorului uzinal în ceea ce privește îmbunătățirea permanentă a calității produselor.Pentru a sublinia această idee, aș da exemplul extrem de interesant al unei comuni- X----—----—

NOI TIPURI DE MAȘINI 

ȘI UTILAJE
Aproximativ 200 tipuri de mașini și utilaje noi vor îmbogăți anul acesta nomenclatorul de produse al industriei noastre constructoare de mașini. în primele luni ale anului, întreprinderile constructoare de mașini au introdus în fabricație noi utilaje petroliere, strunguri Carusel de 1 000 mm. și alte mașini-u-

nelte, utilaje pentru linii continue de fabricare a plinii, cu o capacitate de 20 de tone în 24 de ore, diferite instalații pentru fabricile de mobilă etc.Planul de producție pe 1966 prevede importante creșteri și la o serie de produse care se fabrică de mai multi ani. (Agerpres)

Doar gestul îl indică pe „ghidul“ acestor elevi din anul III al Grupului proiesional petrol-chimie Brăila. Pentru că ope
ratorul Ion Luca din secția celofan a Combinatului de fibre artificiale din localitate este doar cu 2 ani mai „bătrin" decît 

viitorii absolvenți, cărora le explică cu competentă procesul de fabricare al celofanului.

OPINIILE ANCHETEI NOASTRE

DESPRE LABORATORUL UZINAL

AMBASADORUL 
ȘTIINȚEI 

ÎN PRODUCȚIE
• Semnificația specializării cadrelor • De la 
probleme curente—la teme de concepție • Cel 
mai de seamă sprijin al institutului departa
mental • Un rol important - profilaxia rebu

turilor

cări prezentate de-cercetătorii de la Reșița în cadrul unei sesiuni științifice. S-a prezentat cu acest prilej prpbiema stabilirii unor etaloane în legătură cu defectele descoperite — pe cale defectoscopică — la bandajele locomotivelor de cale ferată. Plecînd de la fișa de recepționare a acestor bandaje, cercetătorii de aici nu s-au rezumat numai la stabilirea defectelor, ci au urmărit cu perseverență și cauzele care le-au determinat apariția.Pe această linie — a preîntâmpinării rebuturilor — cred că laboratoarele uzinale ar trebui dotate cu o aparatură modernă. Există numeroase realizări în acest sens. Ele ar trebui însă generalizate.

Un rol însemnat revine — din acest punct de vedere — și institutului nostru. Este vorba despre serviciile de cercetare înființate — sau pe cale de ■ a se crea — în marile întreprinderi metalurgice. Noi putem — și trebuie — să ne aducem contribuția din plin la specializarea cadrelOT care-și duc aici activitatea. O asemenea activitate a si început, de pildă, în ceea ce privește Uzinele metalurgice din Iași sau la Combinatul metalurgic de la Galați.Așadar, dotarea laboratoarelor uzinale la un nivel foarte înaintat trebuie să se însoțească de o susținută acțiune în vederea specializării cadrelor care lucrează aici.

Fără a avea pretenția de a epuiza această problemă, as dori să amintesc că între noi și laboratoarele uzinale din industria metalurgică au existat și pînă acum legături destul de strînse.-
Dr. ing. L. SOFRONIE :— Pe măsura utilării corespunzătoare și a creșterii experienței cercetătorilor, laboratoarele uzinale ar putea prelua soluționarea a numeroase teme, care — în trecut — erau abordate de către noi. Mergînd pe această linie, la Uzinele „Steagul roșu" din Brașov a fost asi-

A. SOFRONIE 
TR. POTERAȘ

(Continuare în pag. a Ill-a)
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Avem în față una 
din numeroasele 
scrisori sosite pe 
adresa „Scînteii ti
neretului“ și solici
tând redacției in
formații care, din- 
tr-un motiv sau al
tul, semnatarii lor 
nu și le pot procura 
decît în acest mod. 
De regulă, răspun
sul ziarului este în

cazuri 
la rubrica 

.Poșta redacției“ -și 
nu depășește spa
țiul strict necesar 
al unei relatări la
conice de genul: 
„Condițiile de ad
mitere la școala 
care vă interesează 
sînt următoarele...“ 
sau „Șantierul X ori 
uzina Y dispune de 
posibilități de cali
ficare în următoa
rele profesii..“

Avem în față una 
din aceste numeroa
se scrisori care 
cer sprijinul, 
pe care n-am 
clus-o pe lista 
așteptîndu-și 
dul la rubrica 
nuită, deși răspuns 
sul nostru ar putea 
fi cît se poate de 
concis : „La solici
tarea dv. de a vă 
ajuta, numind nu
mele unor școli, 
profilul lor, durata 
cursurilor, localita
tea unde funcțio
nează, pentru a 
orienta spre ele

asemenea 
înserat

absolvenții unei 
școli generale din 
Siliștea; vă infor
măm că în curînd 
vom publica, așa 
cum facem în fieca
re an, ■ în preajma 
încheierii cursurilor, 
o listă cuprinzătoa
re a școlilor care vă 
interesează, înso
țită de toate deta
liile necesare".

din localitate și în
cepe prin a preciza 
că informațiile aș
teptate sînt necesa
re cadrelor didacti
ce în vederea unui 
important și nu mai 
puțin emoționant e- 
veniment: „Anul a- 
cesta . urmează a 
absolvi școala gene
rală din Casa noas
tră un număr de a-

CERTITUDINI
OctaV proape 200 de elevi,

_ - . băieți și fete“. Vi-
PoncU'IOȘl sul tuturor este să

nu se oprească aici, 
să continuie învăță
tura, să se califice 
îritr-o meserie. Ca
sa de copii nu le-a 
înlocuit numai dra
gostea, grija, căldu
ra care, ~ dintr-un 
motiv fortuit, nu 
le-au. putut avea în 
propria lor familie, 
ci le-a insuflat do
rința caracteristioă 
întregului nostru ti
neret, de o. deveni 
cît mai utili socie
tății, pregătindu-se

Acordăm totuși 
un loc aparte pome
nitei corespondențe 
pentru că ea per- 
niite gazetarului 
mai mult decît’ un

ne
dar

■ in- 
celor
rîn-

obiș- simplu act de . soli
citudine, oferindu-i, 
cu toate că nu a- 
ceasta a fost inten
ția semnatarului ei, 
un moment de in
tensă și caldă bucu
rie.

Scrisoarea din Si
liștea, raionul Ro
șiori de Vede, a fost 
expediată de direc
torul Casei de copii în

(Continuare 
pag. a Ill-a)

Cunoașteți 

aceasta 
imagine r

UN NOU CONCURS
ORGANIZAT DE

^Scânteia ® 
tineretului

ORGAN CINTRAI Al UNIUNII TINERfTUlUt COMUNIST

Chipul țării s-a schimbat mult în anii construc
ției socialismului. Mina harnică a oamenilor muncii, 
conduși de partid, a îmbogățit peisajul patriei cu 
uzine și fabrici, cu noi cartiere de locuințe care 
înfrumusețează orașele și satele României. O dru
meție prin toate regiunile țării oferă tânărului sur
priza unor impresionante înnoiri. Vă propunem, 
dragi cititori, o asemenea drumeție. In zilele urmă
toare vom publica în paginile ziarului fotografii 
reprezentând uzine și combinate, centre industriale 
noi, orașe și construcții înălțate în anii socialismu
lui. imagini din minunatul peisaj al țării.Cititorii sînt chemați să recunoască aceste construcții și peisaje și să relateze pe scurt ceea ce cunosc și consideră caracteristic pentru aceste locuri și realizări fără ca dimensiunea comentariului la o imagine să depășească o filă de text.Concursul este deschis tuturor cititorilor ziarului nostru. în perioada 15 mai — 15 iulie, în care se va desfășura concursul, „Scînteia tineretului“ va publica de două ori pe săptămină imagini pe care participanții la concurs vor trebui să le recunoască. Imaginile vor fi însoțite de un cupon de participare la concurs (în total 15 cupoane, numerotate de la 1 la 15)

Fiecare răspuns, însoțit de cuponul de partici
pare publicat în ziar, trebuie trimis prin poștă re
dacției cu mențiunea: PENTRU CONCURSUL „CU
NOAȘTEȚI ACEASTĂ IMAGINE ?“ cel târziu 
după 10 zile de la publicare. (Dacă ștampila oficiu
lui de la care se expediază răspunsurile indică o 
depășire a termenului de 10 zile de la apariția ima
ginilor, plicul se anulează). A nu răspunde la una 
din imagini nu înseamnă însă a pierde dreptul de 
participare la concurs, ci doar a totaliza un număr 
mai mic de puncte la sfârșitul desfășurării lui. Ca
litatea răspunsurilor va fi apreciată de un juriu 
care va acorda fiecărui^răspuns corect (pentru re
cunoașterea imaginii) 'cîte 5 puncte, iar în plus 
pentru amănuntele relatate — amănunte pe care 
participantul la concurs le consideră caracteristice 
acelor locuri și realizări — se vor acorda cîte 1—5 
puncte. Cele mai bune răspunsuri vor fi publicate.Pentru cele mai bune răspunsuri redacția noastră acordă următoarele premii:

■ 5 excursii
in străinătate

4»

©

9

© •

• a 75 excursii in țară •
9 9

• n Numeroase premii *
• in obiecte •
® 9

• si abonamente la •• ©
• „Scinteia tineretului" •• *Pentru primul premiu — excursiile în străinătate — participă numai concurenții care totalizează minimum 150 de puncte. Pentru premiul doi par ticipă toți concurenții care au acumulat minimum 100 de puncte. Pentru premiile în obiecte, participă toți concurenții care au acumulat cel puțin 50 de puncte.în cazul în care cei care totalizează punctele necesare celor trei categorii de premii vor fi mai numeroși decît totalul premiilor stabilite, cîștigătorii vor fi desemnați prin tragere la sorți. 9

In plus, redacția acordă, la jumătatea concursului, ©

5 PREMII SURPRIZĂ
Acestea se vor acorda, prin tragere la sorți, Ia 

care participă toți concurenții. indiferent de cali
tatea răspunsurilor trimise.IN ATENȚIA PARTICIPANȚILOR : Ia concurs • se poate participa trimițînd pentru fiecare apariție a imaginilor publicate în ziar cîte un singur cupon Deci, maximum de cupoane pe care un concurent • le poate trimite (însoțite de răspunsuri, desigur), îl ț reprezintă cele 15 pe care le însumează concursul.

• ••••©••©•••••••••
Acum cîteva zile mal 
scriam încă despre însămîn- 
țarea porumbului și tată că 
azi fotoreporterul ne-a adus 
o imagine de la prășitul lui 
A crescut mare „voinicul“ 
la cooperativa aqrico/ă din 
comuna Progresul, raionul 
Fetești și mecanizatorul ca 
re l-a însămintal continuă 

să-i poarte de grijă



VIATA DE ORGANIZAȚIE 
ȘI CERINȚELE VÎRSTEI

Cum
răspundeți 

preocupări lor 
elevilor ?

Vîrsta și preocupările specifice elevilor își pun pecetea pe 
întreaga activitate a organizațiilor U.T.C. din licee. Acestea, 
așa cum se subliniază și în documentele Congresului al VIII- 
lea al U.T.C., sînt chemate să contribuie, prin variate forme 
și mijloace la dezvoltarea pasiunii și răspunderii față de 
învățătură, la întărirea disciplinei școlare, lărgirea orizon
tului politic și cultural al elevilor, la organizarea timpului 
lor liber într-un mod plăcut și interesant. In legătură cu 
aceste probleme, redacția a organizat o discuție la Tg. Mu
reș, Ia care au participat secretari și membri ai comitetelor 
U.T.C. din licee, secretari ai organizațiilor U.T.C. de clasă.

MARIANA BAN
locțiitor al secretarului co
mitetului U.T.C., Liceul „Al. 
Papiu Hartan“ :— învățătura, principala noastră îndatorire, ca elevi, a stat și stă mereu în centrul atenției comitetului U.T.C. din școală. Desigur, cei mai mulți elevi din liceul nostru învață cu sirguință, privesc cu seriozitate obligațiile lor școlare. Totuși, sînt și la noi elevi care nu învață, sînt indisciplinati și au o comportare străină eticii noastre. Ne-am gîndit, firește, la modalitățile și formele prin care organizațiile U.T.C. din școală ar putea contribui la dezvoltarea pasiunii și răspunderii lor față de învățătură. Am în vedere formele obștești de influențare și, în primul rînd, formarea unei opinii sănătoase, combative în fiecare clasă, în fiecare colectiv de elevi. Experiența ne-a dovedit că „analizele“ ce au avut loc în unele organizații U.T.C. pe clasă cu privire la „situația la învățătură“, nu au dat totdeauna rezultatele scontate. Ele repetau, în fond, a- nalizele făcute în școală, la diferite nivele și s-au transformat într-o practică-șablon, care nu stimula inițiativa ute- ciștilor. Ne-am gîndit, deci, Ia alte modalități, care să ofere uteciștilor posibilitatea să dezbată, în cadrul adunărilor

generale U.T.C., problemele care îi preocupă, care izvorăsc din viața și activitatea lor școlară. La noi, în clasa a X-a A, de pildă, a avut loc o adunare interesantă pe tema „A fi mediocru în școală înseamnă a fi mediocru în societate“, în cadrul căreia ute- ciștii, combătînd concepția unor elevi care, mulțumin- du-se cu note mici, consideră că totul e „să treacă clasa“, au subliniat că în societatea

Prof. ILEANA BOJTHE 
secretar al comitetului 
U.T.C. de la Liceul 
„Unirea“ :— Adunările generale U.T.C. oferă, de sigur, un cadru potrivit pentru dezbateri interesante, tinerești despre cele mai actuale probleme care interesează și preocupă colectivele de elevi. Aș vrea să dau și eu un exemplu. în clasa a X-a B din liceul nostru, biroul

tratată ca o problemă de etică, de comportare civilizată în școală. Dar lucrurile nu s-au oprit aici. La propunerea uteciștilor, s-a organizat o acțiune de reparare a băncilor, la care au participat, practic, toți elevii din clasă. După această „reparație capitală", băncile au fost lăcuite, căpătînd o nouă înfățișare. Inițiativa a avut efect : s-a schimbat nu numai aspectul băncilor, ci si comportarea în clasă, atitudi-

muncă educativă diferențiată, în raport cu vîrsta și preocupările specifice ale elevilor. Congresul al VIII-lea al U.T.C. a acordat, pe bună dreptate, o atenție deosebită acestei probleme. Noi. cei din clasa a Xl-a, aflîndu-ne în pragul examenului de maturitate, a- vem cu totul alte preocupări decît, să zicem, cei din clasa a VlII-a sau chiar a IX-a.Aceste preocupări specifice

Alături de rezultatele cer- 
........ _ anterioare, lucrării 

prezentate privind multiplele 
aspecte și semnificații ale ac- 

-uto- 
,......................român, T. Diamant,
cartea recent apărută în Edi
tura politică și intitulată „FA
LANSTERUL DE LA SCĂ
IENI“ de I. Cojocaru și Z. 
Ornea, prin rezolvarea compe
tentă, riguros științifică a pro
blemelor tratate, se înscrie în 
literatura de specialitate ca 
una din realizările de certă 
valoare.

Considerînd „Falansterul de 
la Scăieni“ o realizare însem
nată, născută pe acest pămint 
din inițiative locale și cu con
tribuții interesante, pătrunse 
de originalitate, autorii și-au 
concentrat atenția în direcția 
studierii amănunțite a condi
țiilor în care a apărut și func
ționat „Soțietatea agronomică 
și manufacturieră“, 
ind în același timp rolul 
care

I Alătur 
cetărilor 
prezenta,

I aspecte și semnificații ale 
tivității și operei socialist-1 
pistului român, T. Diam

I
I
1
I
i
I
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I

evidenți- 
pe 

aceasta l-a avut în do-

la înființare | 
. ___  _ vrea sa din*
ipînirii. 
judicioasă, pertinen- I

tai ales I 
putință I

I
I
!
I
I
I

paginile I
zări im- |

I

Falansterului de l și pînă la dizolvarea sa — 
ordinul stăpînirii.

Analiza ; 
tă a faptelor conținute de ma
terialul documentar, mai 
de cel inedit, a dat i 
autorilor să restabilească a- 
devărul istoric în unele din 
aspectele problemei cercetate, 
îndreptînd o serie de erori 
care s-au perpetuat de la un 
studiu la altul, fiind prezente 
chiar și în lucrările mai re
cent apărute. în același timp, 
datorită examinării atente a 
documentelor, autorii au reu
șit să clarifice unele incerti
tudini cum ar fi de pildă rinele date. biografice din viața și activitatea lui T. Diamant, 
și Em. Bălăceanu. Reconstitu
ind elementele „Soțietății a- 
gronomice și manufacturiere" 
Scăieni, definitorii pentru 
structura și caracterul falan
sterului românesc, în j 
studiului se aduc precizări 
portante privind momentul 
creării falansterului, durata e-

Falansterul
I. Cojoca.ru - Z. Ornea

Scaleni

Documente etnografice în sălile muzeului sucevean
Foto : AGERPRESREVISTE

Care credeți că smt mo
dalitățile și formele cele 
mai potrivite prin care 
organizațiile U. T. C. pot 
dezvolta pasiunea și răs
punderea elevilor pentru 

învățătură 2

noastră,în condițiile progresului științific și tehnic contemporan, se cer cunoștințe temeinice în toate ramurile de activitate. Mai mulți elevi s-au angajat, în fața adunării, să învețe mai bine, să folosească mai rațional timpul afectat studiului individual, să-și lichideze rămînerea în urmă la diferite materii. Și, în general, s-au ținut de cuvînt.

U.T.C. a inițiat, de pildă, cî- teva dezbateri despre colegialitate, disciplină, păstrarea a- vutului obștesc etc. Și nu in- tîmplător. Dacă, în ceea ce privește învățătura, în această clasă nu erau „probleme deosebite“, în schimb au avut loc mai multe manifestări de indisciplină. Mai mult, unii elevi s-au apucat să zgîrie și să strice băncile. Pusă la „ordinea de zi“, într-o adunare generală U.T.C., problema îngrijirii avutului obștesc a fost

ECO URI
ECOURI

tA - ARTICOLE . PUBLICAT! fbf .1 .SCÌNTEIA TINERETULUI".

„Ritmurile chimiei și reacțiile literaturii 
tie specialitate“Articolul apărut în „Scìntela tineretului“ a fost studiat cu atenție de conducerea și inginerii documentariști din Centrul de documentare al industriei chimice și petroliere mai cu seamă că rezolvarea unor probleme importante ale documentării tehnice revine instituției noastre. Astfel, în ceea ce privește cerința, justificată, a tovarășului Valentin Anastasiu, de la Combinatul chimic Borzeșli, de a se elabora materiale documentare despre procesul tehnologic de fabricare a PVC în suspérrMe, vom oățțtH îț^fli- teralura de specialitate temele corespunzătoare nivelului actual de dezvoltare a acestui sector. De altfel, unul din o- biectivele principale ale activității instituției noastre este îmbunătățirea permanentă a caietului lunar de noutăți

„Produși macromoleculari“. în afară de acest periodic, Centrul de documentare a mai elaborat în 1966 un caiet special „Mase plastice“, care cuprinde ultimele noțiuni tehni- co-organizatorice pe plan mondial în domeniul respectiv.O problemă importantă ridicată în cadrul anchetei o constituie elaborarea de materiale documentare pentru maiștri și tehnicieni. Răspunzînd propunerii făcute, vom căuta documentația necesară în domeniul automatizării, epurării apelor reziduale, combaterii coroziunii, pe care le vom traduce și prelu'tW' pentru cadrele respective.Socotim justă problem subliniată de tovarășul Aurel Teodoru, director tehnic la Combinatul chimic Borzești, și pentru evitarea unor paralelisme în elaborarea materia-

Ce acțiuni întreprind or
ganizațiile U.T.C. pentru 
educarea politică, ideolo
gică și moral-cetățeneaseă 

a elevilor 2

nea față de bunurile școlii. Aș putea aminti și alte asemenea exemple. însă, trebuie să arăt că sînt și organizații de clasă care nu manifestă combativitate, care nu iau atitudine față de manifestările de indisciplină ale unor elevi.
GEORGETA LASLO
secretar al organizației 
U.T.C. din clasa a Xl-a A, 
Liceului nr. 4.— Și în cadrul școlii, ca în orice alt domeniu, se cere o

lelor documentare pentru sectorul industriilor chimice și petroliere, vom colabora mai îndeaproape cu Institutul de Documentare Tehnică.Recent, la centrul nostru de documentare a luat ființă un nou colectiv — serviciul de informație și sesizări, care are sarcina să cerceteze operativ izvoarele de documentare — aproximativ 600 titluri de reviste — să rezume și să clasifice pe probleme materialele documentare. Extrasele elaborate în cadrul acestui serviciu sînt transmise în cel mai scurt timp specialiștilor din instituție, care le prelucrează în funcție de tematica dată. De asemenea, extrasele se transmit și întreprinderilor pentru a le ușura orientarea în rezolvarea problemelor de dezvoltare și îmbunătățire a proceselor de producție.în ceea ce privește volumul de publicații străine destinate întreprinderilor, el depinde de fondul valutar alocat în acest scop. El nu a crescut însă

trebuie să se reflecte și în activitatea organizației U.T.C. Răspunderea față de învățătură capătă, în cazul nostru, cu totul alte dimensiuni, iar problema „Ce voi fi în viață“, „Ce profesie îmi. voi alege“ se pune ca o problemă a viitorului apropiat. Unii s-au și „decis“ ; la alții, problema viitoarei profesii... rămîne deschisă. Consultîndu-ne, de
proporțional cu ritmul punerii în funcțiune a noi unități productive, datorită lipsei de prevedere a proiectanților pentru includerea în devizul de investiții a noilor întreprinderi și a fondurilor necesare acestor biblioteci (deși fondul de cărți și reviste este obiect de investiții, care se utilizează într-o perioadă de mai mulți ani, încadrîndu-se în prevederile finanțării industriale). Instituția noastră va face demersuri la conducerea ministerului pentru o mai justă rezolvare a acestei probleme în viitor.Conducerea și inginerii documentariști din instituția noastră transmit ziarului „Scînteia tineretului" mulțumiri pentru atenția acordată problemelor de documentare tehnică și își exprimă dorința ca acest important domeniu de activitate să se oglindescă tot mai mult în paginile ziarului.

Ing. GH. M. DINU director
„Ce știm și mai ales ce nu știm despre 

a 7 a artă“

meniul evoluției gîndirii 
ciale românești.

Pentru înțelegerea de 
tre cititori a faptului cum 
tuia T. Diamant organizarea 
socială, găsesc interesant să 
reproducem un fragment din- 
tr-un articol publicat în 1834, 
în „Curierul românesc" : Un oraș organizat după sistema a- ceasta trebuie ca de 400 familii sau 2 000 individe (bărbați, muieri și copii) și aceste familii să aibă, pentru ca să lucreze, un pămint de 2 000 stin- jeni in lung și 2 000 în lat. Fieșcare poate să se îndeletnicească după dorința sa la lucrarea cîmpului și a grădinilor, la meșteșuguri, la științe, la menaj (căsnicie), la e- ducația pruncilor și la frumoasele arte; pentru că în- tr-acest oraș sînt grădini frumoase, teatre, pensioane de băieți și fete, toate felurile de meșteșuguri, școli și toate cîte vor fi pentru învățătura, folosul și plăcerea oamenilor. Acuma facem cunoscut că fieș- care primește din cîștigul de obște (după ce administrația orașului plătește la stăpînire contribuția sau cheltuielile ce se fac pentru binele de obști), fieșcare, zicem, primește trei părți: una după munca sa, alta după talentul și necesitatea sa, prețuite cu voturi de către tovarășii competenți, și al treilea parte după capitalul său“.

în ce măsură a fost posibilă 
realizarea in viață a idealuri
lor socialist-utopice ale lui T. 
Diamant, adept și discipol 
consecvent al socialistului u- 
topic francez Charles Fourier, 
își găsește reflectarea în cele 
șase capitole ce alcătuiesc cu
prinsul cărții prezentate. După 
părerea noastră fiecare dintre 
Capitole reprezintă într-o for
mă sugestivă și documentată, 
cîte o prețioasă contribuție la 
înțelegerea fenomenului. „Fa
lansterul de la Scăieni“ creat și adaptat la realitățile con
crete din țara noastră din a- 
cea perioadă.

Valorificînd un bogat și va
riat material de arhivă, pre
cum și rezultatele pozitive ale 

■ anterioare privind 
rolul lui T. Diamant 

în propagarea idealurilor so
cialist-utopice și în experien
ța de la Scăieni, autorii relevă 
cu lux de amănunte etapele 

lin existența
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astra își are inceputu- i 
concepțiile socialist-u- I 
constituind în același •
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obiectivă a | 
documentare,' 
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fectivă a sechestrului instituit 
asupra veniturilor moșiei Scă
ieni, modalitatea dizolvării fa
langei, precum și l 
lui T. Diamant în momentul 
desființării falansterului.

Relevînd marile greutăți și 
adversități în care și-a des
fășurat activitatea, autorii 
subliniază faptul, că falanste
rul, deși a fost lichidat înain
te de a fi materializate inten
țiile programatice ale lui Dia
mant și Bălăceanu, apariția și 
existența lui demonstrează că 
„istoria ideilor socialiste în 
țara noastră își are începutu
rile în < 
topice“, . .
timp „simbolul unei noi moda
lități de organizare socială, în 
care spiritul de dreptate și e- 
galitate erau principii suvera
ne, exploatarea abolită iar 
demnitatea umană recunoscu
tă și garantată".

Interpretarea 
materialelor uv^uhkhuh a, 
ceea ce denotă probitatea ști
ințifică a autorilor, a permis 
acestora să ofere cititorilor 
observații și concluzii înteme
iate și convingătoare, în ma
rea lor majoritate pe deplin 
acceptate, în problema care a 
constituit obiectul cărții.

Publicarea pentru prima 
dată, în același volum, a u-1 
nei culegeri de documente j 
(privind înființarea falanste- ’ 
rului, desființarea falanste-1 
rului, T. Diamant, viața și o- I 
pera, Emanoil Bălăceanu, via- • 
ța și activitatea), edite și mai | 
ales inedite, sistematizarea lor I 
avînd la bază criteriul siste- ’ 

“J
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I

matic-cronologic, anexa cu- 
prinzînd data, titlul și sursa 
de păstrare a documentelor 
neincluse în volum, aparatul 
critic variat și exact întocmit, 
indicele alfabetic, lista biblio
grafică, ilustrațiile, constituie 
tot atîtea calități care fac din 
lucrarea „Falansterul de la 
Scăieni" un instrument util 
în mina specialiștilor intere
sați în cunoașterea și cerceta
rea acestei probleme.

N. NICOLESCU

Cel de-al doilea nu
măr al interesantului su
pliment literal de ver
suri și proză redactat de 
Miron Radu Paraschives- 
cu este dedicat in exclu
sivitate poeziei, Intîlnim 
nume cunoscute : Radu 
Popescu (Zbor) Iordan 
Chimet (Cum aș putea pleca singur ? ; Această duminică ; O, nu, noi nu putem căpăta) ; Florin 
Manea (Anotimp scurt ; Poem pedagogic ; Lumina caselor ; Așezare omenească). Versurile acestora, 
fără a fi dintre cele mai 
elocvente pentru un pre
supus destin literar, au o 
anume prospețime care le 
face agreabile. Unele din 
ele slnt notații pure, 
„nude". Mărturisim că 
ne-a reținut atenția înde
osebi „Tinerețe" de Ni- 
colae Smeureanu printr-o 
notă mai pronunțată de 
sinceritate „neconștiută”, 
cum spunea marele poet.

Frumoase, fragile, ,,can
tilene" — versurile lui 
Ion Panait. Și, în pagina 
a treia a suplimentului, 
cititorilor le este prezen
tat „un poet neoclasic", 
Ion Ghimbășan. Ultima 
parte a suplimentului : 
„Din lirica iugoslavă", 
traduceri de Vera Lungu 
și Radu Nour. La sfîrșitul 
acestor rînduri consem- 
native ne permitem o mo
destă observație : dacă 
e adevărat că o revistă 
fără colaboratori e un 
non-sens (din orice parte 
a țării ar fi ei cu condiția 
subordonării la țelurile și 
ideile revistei) atunci n-ar 
fi mai nimerit ca ei să re
prezinte mai cu seamă vocile tinere, efectiv ti
nere, ale corului literar 
în curs de constituire ? 
Nu ne gîndim, firește, la 
exclusivitatea prezenței 
lor, ci la stabilirea unei 
proporții Încă mai ilus
trative.

„Amfiteatru“ nr. 4
APPUIE 1966n numărul 4-a- prilie, revista „Amfiteatru“ publică poemul „Columna lui Decebal“ de Adrian Păunescu. Conceput pe o idee generoasă poemul, din lungul șir dealte asemenea producții de mari dimensiuni, exaltă cu forță verbală capacitatea creatoare a ființei noastre naționale a cărei obîrșie — simbol e întruchipată de figura marelui rege dac. Poetul închipuie o vastă columnă în care România își înscrie marile ei victorii confirmînd și conti- nuînd valorificarea celor mai bune resurse ale fiilor săi, ale poporului: „în ea sînt luptă

torii pămînturilor noastre. / 
Metru de metru dacii în car

Institutul de proiectări chimice din Capitală. Se execută macheta viitoarelor 
hale care se vor adăuga celor existente la o fabrică din industria de medica

mente

nea ei au mers, / Și astfel e 
columna o patrie și este / Co
lumna românească vibrînd în 
univers“. Poemul întreg e o demonstrație, cu mijloace proprii, a perenității sentimentului creației la poporul român.în celelalte pagini ale revistei — articole, note, proze, poezii interesante. Plină de nerv, polemică — rubrica „Asterisc“. Suplă, elegantă, foarte personală, cronica literară semnată de Mircea Martin. Cronicarul revistei are — ca orice bun critic — obsesia structurii ascunse a obiectului pe care se exercită și atunci toate eforturile lui sînt de a constitui dintr-un univers bănuit un relief coerent și complet, cu piscuri, rîpe, platouri, pîraie repezi etc. în cazul de fată el descoperă un astfel de relief poeziei Constanței Bu-

zea din volumul „La ritmul naturii. Ce păcat doar că noi n-am avut prilejul să citim cartea ! Ea n-a apărut în librării.Citind articolul profesorului universitar George Ivașcu („Cultura unui cenaclu“) am regretat din nou că nu avem încă o carte despre cenaclurile literaților români, reuniuni de înaltă cultură și confrater- nitate scriitoricească. Nu-i vorbă, polemicile n-au lipsit, chiar în interiorul aceluiași cenaclu, dar să ne amintim de atmosfera severă a ședințelor 
Junimii sau de plurivalenta cordială a Sburătorului ca să nu mai vorbim de cultul oficiat întru cinstirea Poeziei în cenaclul macedonskian ! Nu pentru amatorii de epică măruntă, de anecdotică speculoa- să trebuie scrisă o asemenea carte, ci pentru toți aceia, mai numeroși ca oricînd, care con- stituiți în cenacluri au nevoie de o metodă și mai cu seamă de modele ilustre.Semnalăm în continuare, din

cuprinsul revistei, pagina de poezii închinate partidului („Partidul — cuvîntul care naște floare“) precum și portretele de la rubrica Am cu
noscut un om. în celelalte pagini : Constelația lirei (Ileana Roman și Victoria Dragu), proze de Attila Vâri și Elena Ghirvu, trei pagini dedicate unor personalități de peste hotare (un interviu cu Kirk Douglas, „Faulkner la universitate“ și o povestire de John Updike). Un bun articol informativ („Critica noocrației în presa muncitorească“) semnează Eugen Simion. în rest, o- bișnuitele rubrici : film („La porțile pămîntului“, „Haiducii“, „Westernul“) teatru (menționăm „Evoluția eroului comunist în dramaturgia originală“, de Florica Ichim „Două premiere" de George Banu, precum și rîndurile dedicate excelentului actor Dumitru Furdui) etc. în general, un număr bun destul de, poate prea, destul.

C. S.

Cultura politică, estetică și cetățenească prin film are o deosebită importanță pentru toți cetățenii și în special pentru tineret. Faptele semnalate în articol sînt juste — a- preciază Consiliul Cinematografiei — ca și afirmațiile făcute de către directorul Arhivei Naționale de Filme care și ele coincid cu punctul nostru de vedere.Cinecluburile și mai ales Cinemateca, mijloace de educație cinematografică, apărută recent, sînt în permanentă căutare de forme și mijloace cît mai eficiente.Cinemateca — organizată în prezent numai în Capitală — va fi extinsă în viitor în cîte- va orașe importante și centre culturale din provincie. Organizarea unei cinemateci necesită, printre altele, sală de cinematograf corespunzător re, bază tehnică, personal calificat, asigurarea fonduffli de filme, a programului de sală

f WR K 8 H ib î »etê, probleme ce stau în a- tenția noastră, studiind îi a- cest sens experiența Cinematecii din București.Sîntem de acord — se spune în răspuns — cu introducerea unei materii ce s-ar preda elevilor, la nivelul lor de percepere și acest lucru trebuie realizat în colaborare cu Ministerul învățămîntului. Editarea unor materiale accesibile tineretului și elevilor este iarăși o propunere justă. De altfel, cenducerea ACIN a și luat legătura cu Editura științifică și urmează să fie extinsă colaborarea și cu Editura tineretului.Situația cinecluburilor trece printr-o perioadă de reorganizare. în curînd va fi definitivat regulamentul pentru funcționarea cinecluburilor, elaborat în comun de Asociația cineaștilor, C.C.S., U.T.C. și Uniunea Asociațiilor Studenților.
CINEMATOGRAFE

HAIDUCII — cinemascoprulează la Patria (orele lOs 12,15; 14,30; 16,45; 19;21,15), București (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16,30; 18,45;21) — completare 1 MAI 1966. în programul viitor NU SlNT COPACI PE STRADA ; Melodia (orele 10; 12,30; 15,30; 18;20,30) — completare ORIZONT ȘTIINȚIFIC NR. 2. Flamura (orele 9,15; 11,30; 13,45: 16; 18,15; 20,30).Completare 1 MAI 1966.
GENTLEMENUL DIN COCO- 
DY rulează la Republica (orele 8,45; 10,45; 12,45; 14,45;16,45; 19; 21,15).
OPERAȚIUNEA „i"rulează la Festival (orele 10; 12,15; 16; 18,30; 20,45).
O CLASA NEOBIȘNUITArulează la Victoria (orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45).în completare SUITĂ BĂNĂȚEANĂ. Lira (orele 15,30; 18; 20,30). In completare CARTIERE NOI 1N BUCUREȘTI.
ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC 
LA TINErulează la Luceafărul (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30;21). în completare ORIZONT ȘTIINȚIFIC NR. 2. Capitol (orele 9,45; 12,30;15,15; 18; 20,45), Feroviar (orele 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20), Excelsior (orele 10,15; 13,15; 15,45; 18,30; 21,15),Modern (orele 9,30; 11,45;14; 16,30; 19; 21.15).
ADEVĂRATA FAȚA A FAS
CISMULUIrulează la Central (orele 9;11,45; 14,30; 17,15; 20,15).
AVENTURArulează la Grivlța (orele 9; 12; 15; 18; 21), Tomis (orele 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30).

VERIFICAȚI-VA CEASUL — 
KATIUȘA - 2 SAPTAMÎNI 
ÎN YEMEN — CÎND IARNA 
TRIUMFA — VREAU SA 
ȘTIU TOT 41.rulează la Timpuri noi (orele 10—21 în continuare).
VIAȚA ÎNCEPE LA ORA 8 
SEARArulează la Unlon (orele 15,30; 18; 20,30). în completare CU ACUL Șl CU AȚA. Cotroceni (orele 15,30; 18;20.30; duminică ora 10.30) completare, LUCRĂRILE PRIMEI CONSFĂTUIRI PE ȚARĂ A LUCRATORILOR DIN CONSTRUCȚIE.
DARCLEErulează la Doina (orele 11,30; 15,30; 18; 20,30) Program pentru copii ora 10 în fiecare zi. în completare ORAȘUL CARE IUBEȘTE.
NU PLÎNGE PETER — cine
mascop —rulează la înfrățirea între popoare (orele 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). In completare, ORIZONT ȘTIINȚIFIC NR. 1.
A FOST CÎNDVA HOȚ — ci
nemascop —rulează la Dacia (orele 9,30 —14 în continuare ; 16,15; 18,30; 21). în completare RĂȘINARI.
HAI. FRANȚArulează (a Buzești (orele 10; 13,30: 16; 18,30). în completare. PICTORUL DIN PRA- GA. Flacăra (orele 10; 16;18,15; 20,30). în completare STAȚIUNEA DE PRELUCRARE A BALENELOR.
CORĂBIILE LUNGI — cine
mascop —rulează la Buceg) (orele 9,30, 12,15; 15; 17,45; 20,30).TELEVIZIUNE

MIERCURI 11 MAI 196619 : Telejurnalul; 19,15 :Cutia cu jocuri; 19,30: Știți să socotiți 1 ; 20 : Din istoria filmelor de desene animate ; 20,25 : Fotbal: Partizan Bel-
grad-Real Madrid ; în pauză : Un bloc neobișnuit — film ; 22,15: Preludiu estival; 22,25: Parada vedetelor; 22,50: Telejurnalul.

Cojoca.ru


pildă, cu uteciștiî din clasa a Xl-a A, am hotărît să organizăm o discuție pe această temă în adunarea generală a organizației. Dar cum ? Treptat s-a conturat ideea unei dezbateri mai ample, care să nu se rezume la simpla comunicare a „preferințelor“, ci să pună în lumină responsabilitățile și cerințele ce le impune o profesie sau alta, conținut mai Pentru a da un bogat discuției,

absolvenți ai liceului, în prezent studenți. Discuția a trezit, de la început, un viu interes. Invitații noștri, intuind parcă ceea ce ne preocupă, ceea ce așteptăm de la ei, ne-au vorbit despre anii lor de școală și de studenție, despre acel „îndemn lăuntric" care i-a chemat spre o profesie sau alta, despre felul cum au fructificat — în viață, în specialitatea lor — cunoștințele căpătate în liceu, despre

depăși poate trece cu succes marele examen al vieții.
2

Prof. IO AN KLEMENTISZ
secretar al comitetului 
U.T.C. de la Liceul „Bolyai 
Farkas" :— în munca de educare politică, ideologică și morală a elevilor, organizațiile U.T.C.

cultură, care au ținut expuneri, conferințe, au răspuns la întrebările puse de elevi. A- mintesc aici, în mod deosebit, expunerea deosebit de interesantă, ținută în fața elevilor din clasele X—XI de tovarășul Alexandru Szekeres, secretar al comitetului regional de partid cu deosebită atenție au urmărit elevii expunerile despre trecutul de luptă a clasei muncitoare, al Partidului Comunist Bomân.

3 Prin ce mijloace pot con
tribui organizațiile U.T.C. 
Ia cultivarea interesului și 
pasiunii 
știință,

elevilor pentru 
tehnică, cultură 2 4 Ce acțiuni întreprind or

ganizațiile U.T.C. pentru 
organizarea plăcută, re
creativă a timpului liber 

al elevilor 2

experiența noastră anterioară, cunoscînd faptul că tinerii manifestă interes fată de acțiunile de acest gen. Concursul a avut o fază pe clase, la care au participat peste 120 de elevi, și o fază finală, pe școală. Numărul mare al par- ticipanților arată și el interesul de care s-a bucurat această acțiune.în cadrul adunărilor generale U.T.C. se discută la noi în mod frecvent probleme politice, ideologice, de morală. Au avut loc, de pildă, dezbateri despre „Colegialitate și a- devărata prietenie“ (în clasa a IX-a E), „Interesele personale si obștești în societatea socialistă" (în clasa a Xl-a A) și pe alte teme.
3

vasil« matei
secretar al organizației 
U.T.C. din clasa a. Xl-a A, 
de la Liceul „Al. Papiu lla- 
rian" :generală U.T.C.la adunareacare a avut ca temă „Alegerea profesiei — moment important în viața unui tînăr". am invitat specialiști din diferite ramuri de activități — un inginer chimist de Ia C.I.A. Tîrgu-Mureș, un specialist în electrotehnică, un medic, asistent la I.M.F. și un tehnician, proiectant în construcții. De asemenea, am invitat la adunarea noastră doi

satisfacția ce ți-o oferă munca, creația, conștiința faptului că ești util societății. La rîn- dul lor, uteciștii din < noastră și-au împărtășit nurile de viitor, au cerut turi. îndrumări. Concluzia ioră, care s-a desprins în pregnant din întreaga discuție a fost aceea că numai un om temeinic pregătit, perseverent în muncă, în învățătură, mereu animat de dorința de a se perfecționa, de a se auto-

clasa pla- ; sfa- I ma- mod
din liceul nostru au folosit fórme și mijloace variate. în primul rînd, am Inițiat mai multe acțiuni care au răspuns interesului manifestat de tineri față de Documentele Congresului al IX-lea al P.C.R., față de mărețul program de dezvoltare economică și socială a României Socialiste, elaborat de partid. Un loc important în munca educativă l-au acordat întîlnirilor cu activiști de partid și de stat, cu oameni de știință și

Aș vrea să mă refer mal amănunțit Ia două acțiuni reușite, inițiate de uteciștii din școala noastră : simpozionul despre perspectivele dezvoltării energeticii în țara noastră în anii 1966—1975, pregătit de un colectiv de e- levi sub îndrumarea profesorului emerit Arkosi Lâszlo, și concursul „Să cunoaștem temeinic perspectivele de dezvoltare a patriei noastre socialiste". în organizarea concursului ne-am bazat

— Noi, elevii, prin activitatea noastră de fiecare zi, în școală, acumulăm cunoștințe din cele mai diferite ramuri ale științei, artei și culturii. Organizația U.T.C. nu trebuie, după părerea mea, să repete ceea ce se face în școală, în cadrul procesului de învăță- mînt, ci să ofere elevilor, pe cît posibil, ceva nou. inedit. Avem la dispoziție cărți, reviste, ziare și cred că ar trebui să ne gîndim cum să folosim mâi eficient acest ma-

terial, practic inepuizabil, în munca de educare și autoedu- care. Dar. la vîrsta noastră, ne place să sorbim adevărul nu numai din cărți, ci și din contactul nemijlocit cu realitatea, să vedem „pe viu" marile uzine și combinate, tehnica cu care sînt înzestrate, felul cum se aplică în producție cuceririle științei contemporane. Organizația U.T.C, din școala noastră a inițiat cîteva vizite în întreprinderile din Tîrgu-Mureș — la Fabrica de mobilă „23 August". „Metalo- tehnica", „Electro-Mureș", — vizite interesante, din care am avut de învățat, epuizat, cred, file existente vință.
Dar n-am toate posibilită- în această pri-

KLEMENTISZ : să mă refer, pe

'temeinic pentru o 
ambianța principală 
re un om de azi

CERTITUDINI
(Urmare din pag. a l)

Meciurile

Foto : E. HÖFER
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recentei etape a
loasă. O

tării a scos în evidență tot 
care persistă în fotbal.

campionatului categoriei A de handbal S-au caracterizai printr-o dispută atractivă, spectacu
lară specifică din partida feminină „Rulmentul" Brașov—Rapid București

Nu intenționăm o retrospectivă a celei de a douăzecea 
etape, care, fără îndoială, a fost „tare“ cum scria ziarul de 
specialitate, însă pe lîngă cele două sau trei jocuri mai acă- 

atît de... tare o serie de lacune

Puncte...

Plecarea unei I
delegații 

de activiști 
aiP.C.R.

in R.P. BulgariaLa invitația C.C. al P.C. Bulgar, marți dimineața a plecat spre Sofia, în schimb de experiență, o delegație de activiști ai Partidului Comunist Român, condusă de Andrei Cervencovici, membru supleant al C.C. al P.C.R., șef adjunct de secție la C.C. al P.C.R.La plecare, pe aeroportul Băneasa au fost prezenti Mi- hail Florescu, membru al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., activiști de partid.A fost de fată Gheorghi Bogdanov, ambasadorul R. P. Bulgaria la București.(Agerpres)

în cadrul cercului, ei au primit ajutorul și asistența tehnică necesară pentru construirea acestor aparate și instrumente muzicale. Amintesc aici, în treacăt, că în Liceul „Bolyai Farkas“ au luat ființă mai multe orchestre de chitare electrice.Tinerii din liceul nostru manifestă interes pentru o arie largă de probleme, de care noi, cadrele buie să vitatea U.T.C. din școală, tre- ținem seama în acti- noastră.
4

Prof. IOAN— Aș vreascurt, la activitatea cercurilor științifice, tehnice și estetice din liceul nostru. Liceul „Bolyai Farkas", care au un rol tot mai important în dezvoltarea pasiunii elevilor pentru știință, în formarea înclinațiilor și deprinderilor tehnice ;. în educarea gustului lor artistic. Avem 13 asemenea cercuri, care cuprind aproane 400 de elevi. Cercurile de fizică, matematică, radio-tehnică, foto, ca și cercurile literare, de inițiere muzicală, de dans modern, desfășoară o rodnică activitate. sub îndrumarea unor cadre didactice de specialitate. De exemplu, în cercul de radio-tehnică activează 25 elevi, în cadrul cercului au luat ființă adevărate „colective de creație", care și-au asumat sarcini tot maî complexe, construind, de pildă, un generator de ton cu difuzor șî alte aparate de uz didactic. De altfel, o condiție a reușitei este tocmai această orientare a activității cercului spre rezolvarea unor probleme noi, asigurînd întregii activități o finalitate, un scop. Și încă ceva : să se țină seama de dorințele și preocupările elevilor. Mai mulți membri ai cercului, doreau să-și construiască aparate de radio cu transistori. Alții, erau preocupați de construirea unor chitare electrice.

georGeta laslo— Atît organizația U.T.C., cît și conducerea liceului, cadrele didactice acordă a atenție deosebită excursiilor și drumețiilor, activității artistice de amatori, organizării u- nor reuniuni și seri de dans etc. Elevii noștri au fost, de pildă, în excursie la București, Iași, au vizitat Centrala termoelectrică Luduș, au fost în drumeție pe meleagurile unde au trăit Eminescu, Coș- buc. Liviu Rebreanu...Mulți tineri activează în formațiile artistice. Am organizat și cîteva reuniuni tovărășești, după posibilitățile existente în școală. însă am observat că unii tineri nu știu să danseze. Cred că ar fi util dacă am organiza un cerc pentru învățarea dansurilor moderne. în schimb, organizația noastră a inițiat puține competiții sportive si, în general, acțiuni în aer liber, deși în jurul orașu-
Discuția cu privire la activitatea organizațiilor U.T.C. din 

liceele din Tîrgu-Mureș. consemnată aici, ne permite să tra
gem cîteva concluzii. în primul rînd : în diferite organi
zații U.T.C. din licee există o experiență valoroasă care se 
cere studiată, generalizată și extinsă. în această privință, 
Comitetul orășenesc U.T.C. Tîrgu-Mureș are datoria să do
vedească mai multă receptivitate și mai mult spirit orga
nizatoric. în al doilea rînd. în munca organizațiilor U.T.C. 
din scoli să se dea mai mult loc inițiativei, consultării ma
sei de elevi privind acțiunile ce urmează a fi întreprinse, 
pentru ca propunerile și sugestiile prețioase ale nteciștilor 
să fie pe deplin fructificate. Numai astfel se va ridica acti
vitatea acestora la nivelul sarcinilor trasate de partid.

lui nostru, mai ales pe platoul Cornești, sînt locuri minunate.
VASILE MATEIîn clasa noastră au loc frecvent. discuții despre filme, spectacole de teatru, muzică. Din inițiativa biroului U.T.C., am mers de cîteva ori împreună la concerte, la teatru. De sigur, în mod benevol, cei care au dorit. Am organizat și cîteva reuniuni, seri d« dans, dar, sincer să vă spur, nu au fost prea reușite. N-aveau un caracter atractiv, tineresc.AURORA SZĂSZ
secretar al organizației 
U.T.C. din clasa, a Xl-a A, 
de la Liceul „Unirea" :— Folosirea plăcută, recreativă a timpului liber al elevilor preocupă și organizația noastră. Am organizat în școală reuniuni tovărășești — ce-i drept, nu prea multe — care s-au bucurat de o largă participare. Totuși unii elevi și-au găsit alte preocupări. Am discutat, cu cîteva eleve din clasa noastră : unele spuneau, de pildă, că nu știu cum să se îmbrace pentru o asemenea reuniune, că doar „n-o să danseze în uniformă școlară". Desigur, nimeni nu le-a pretins asta. însă, probabil, n-am reușit să dăm acestor reuniuni caracterul intim, distractiv pe care trebuie să-1 aibă asemenea plS cut șimanifestări. Un lucru e sigur : tinerilor le place să se distreze, să asculte muzică, să danseze și organizația U.J.C. trebuie să Ie ofere posibilitatea să-si petreacă frumos și civilizat timpul liber.

ȘTEFAN NECANIȚCHI

• CONTINUĂRI • CONTINUĂRI

AMBASADORUL ȘTIINȚEI
IN PRODUCȚIE

profesie, 
în ca- 

și de la 
noi își poate manifesta capaci
tatea creatoare, personalitatea, 
înfrumusețîndu-și destinul și 
primind pentru aceasta un 
sprijin nelimitat.

Seriozitatea și maturitatea 
cu care cei 200 de viitori ab
solvenți ai școlii Casei de co
pii din Siliștea sînt hotărîți să 
pășească în viață ne apar deo
sebit de grăitoare chiar și din 
această scrisoare care nu o- 
cupă mai mult de trei sferturi 
de pagină. „Copiii noștri" — 
continuă tovarășul director D. Nicolescu — „vor amă
nunte minuțioase despre o se
rie de școli, mai ales tehnice 
și profesionale, amănunte 
care să le prilejuiască un tablou complet al vieții și 
studiilor lor viitoare, 
roagă, să le comunicați 
mai numele și profilul 
școli, localitatea, cînd 
examenul de admitere și ce o- 
biecte sînt incluse în progra
mul examenului, dar și dacă se 
primesc atît băieți cît și fete, 
ce acte li se cer candidaților, 
condițiile materiale de care 
beneficiază cei admiși în 
școală..."

Sînt, desigur, atari informa
ții cerute și pe care foarte cu
rînd le vom publica în ziar, 
un semn al certitudinii cu care 
acești copii privesc spre viito
rul .or. Ei au încă de pe acum 
neclintita convingere că vor 
absolvi școala generală, că vor 
trece examenul de admitere la 
o școală aflată pe o treaptă 
superioară. Sînt pregătiți și nu 
încetează să se pregătească de
oarece nu pot accepta nici un 
compromis la această neclin
tită convingere.

Gazetarul vă mulțumește, 
copii, pentru intensa și calda 
bucurie ce i-ați dăruit-o. Vă 
urează succes, mult succes — 
succesul meritat.

opt orașe din țară se des- astăzi meciurile din opti- finală ale „Cupei Româ- fotbal, în care sînt anga- formații
Ei vă 

nu nu- 
acestor 
se ține

I
I
I
I
I
I
i
I
§
I
I

• Mai întîi arbitrajele. La recentă conferință de presăopreședintele federației de specialitate a făcut cunoscut faptul că după îndelungi CĂ
UTĂRI, colegiul central al arbitrilor s-a fixat asupra unui număr de 27 de „cavaleri" ai fluierului pe care ii va folosi în conducerea jocurilor de „A". Or fi mulți, or fi prea puțini (!) acest lucru privește forurile citate. Ceea ce interesează este calitatea, competenta, siguranța promptitudinea în decizii arbitrilor, etapa a douăzecea, că nu peste tot „selecționații1 s-au ridicat la nivelul cerințelor și al sarcinilor le-au primit. La București, Pop Romulus aa și simplu un joc — care, ciuda arbitrajului, printre cele mai spectaculoase. La Craiova, la o partidă care putea fi anticipată ca dîrză, pe... San Siro-ul din Cetatea Banilor a fost delegat să conducă un arbitru tînăr, ce-i drept, dar fără experiență : a dovedit nesiguranță și a

și a Si, din păcate, în s-a văzut 
u

zii anapoda,
pe caredat deci- viciat pur în s-a situat

comis greșeli. Așadar, să rezumăm. Colegiul central de arbitri a „selecționat“ șî Federația de fotbal a aprobat 27 de arbitri. Or fi mulți, or fi prea putini... (1?) Un lucru este însă cert : în categoria A continuă șă se presteze arbitraje de slabă calitate.• Merită atenție, după părerea noastră și comportarea selectîonabililor. jocuri amicale, de grele cu R.F.G., guay, cu Portugalia, toamnă cele oficiale drul „Cupei Europei", putea spune, deci, principalii „acreditați* . posturile din națională după cea de a douăzecea etapă ?Omul de nădejde al apărării, C. Dan, a fost făcut „mat“ de prea puțin cunoscut» gă- lăteni Neagu șî Stătescu. „Săgeata Carpatilor", Pîrcă- lab, a părut în jocul cu Steaua mai curînd un „cocoș" jumulit, el nereușind să treacă peste tenacele Sătmăreanu. Dintre cei doi mijlocași titulari. Ghergheli și D. Popescu, primul s-a dovedit mai în formă. Jucătorul „Stelei" a evo-

dez- care nici atît

de categoria A, B, două de cate- formatii în cam-

Hai să ne
= Deci, dumneavoastră organizați reuniuni tovărășești cu un bogat conținut educativ ?— Absolut 1Dacă e... absolut, ce mai poți zice.— Și dumneavoastră ce ne puteți spune, tovarășe secretar organizației U.T.C. ?— Noi nu organizăm de loc.<-< V-a oprit cineva ?— Nu I Sîntem puțini. Noi mergem la reuniunile ce se organizează la Casa de cultură.Dacă așa stau treburile, reuniunea tovărășească despre care va fi vorba mai jos, nu putea fi organizată nici de primul nostru interlocutor, nici de cel de al doilea. Atunci ? Să zicem că am organizat-o eu. Cum s-a procedat ? Am să vă explic de la început pînă la sfîrșit.In primul rînd, a fost convocată

al
o ședință Ia care au luat parte Eu: cu Mine și cu Subsemnatul, Ce ne-am gîndit „noi trei" ? Să facem o reuniune de care să se ducă vestea, și după cum veți observa, s-a și dus.Eu am propus în ședința cu pricina să trecem în programul reuniunii o conferință. Subsemnatul a fost împotrivă ■, fie că e bună o propunere, fie că nu, el obiectează (ca să dea dovadă că-i activ). El susținea să începem cu invitațiile, adică cu invitații. Pe cine chemăm ? Auzi întrebare î Pe toată lumea ! Dar unde încap 600 de oameni ? Cum unde ? tn garaj 1— Stați fraților, s-a amestecat în vorbă Subsemnatul. Nici suprapuse nu încap 600 de persoane în garaj, și apoi poate unii oameni mai au șî alte treburi, nu toti vor să vină Ia reuniune.— Vor. nu vor. fiecare trebuie

Bat la ușă dar deosebit cu Uru- iar la din ca- Ce am despre “ pentru

luat confuz, în nota generală a formației sale. Cuplul ploieștean Badea, Dridea, nu a entuziasmat, dimpotrivă.Ce pare curios este folosirea lui S. Avram, la Steaua, în postul de înaintaș central, în vreme ce în națională joacă aripă ț Desigur, neconcordan- ța ar putea fi explicată. Dar nu aceasta interesează. în ultimă instanță, ci stilul lînat al acestui jucător nu confirmă speranțele la echipa de club și cumaî puțin în reprezentativă. „Specialiștii" ar trebui să-și îndrepte privirile și spre elemente care se afirmă de la o etapă la alta.• Și fiindcă de mediocritate ilustrăm cu un cent șî deosebit de dent: meciul „vedetă" cuplajul de pe stadionul August" a fost unul cele mai slabe din ultima vreme din toate punctele de vedere ; în tehnica jucătorilor a predominat aproximația, iar în concepția tactică întîmnla- rea, haosul. Si cînd te gîndești că din cei 22 de jucători care ne-au silit la asemenea constatări, sînt vizați pentru națională nu mai puțin decît 10 (zece) „maeștri" ai balonului rotund.

tot vorbeam am vrea să exemplu re- conclu- dîn „23 dintre

S. SPIREA

• în fășoară mile de niei’ la jate 11una de categoria goria C și dduă pionatul regional.Din program se desprind meciurile de la Pitești dintre Petrolul Ploiești și Siderurgistul Galați si de la Bacău, ce opune pe C.S.M.S. Iași și Rapid București. Iată șl celelalte partide '. A. S. Aiud — Cri- sul Oradea (Cluj), Cimentul Medgidia — U. T. Arad (Brașov), Clujeana — Steagul Roșu Brașov (Hunedoara). Soda Ocna Mureș — Steaua București, Rm. Vtl- cea). Universitatea Cluj — Dinamo București (Mediaș), Metalul PIo- peni — Farul Constanța (București — pe stadionul Dinamo de la ora 16,30.• Primul meci al finalei „Cupei campionilor europeni’ Ia volei masculin dintre Rapid București și Dinamo București se va desfășura sîmbătă 14 mai la Pavilionul Expoziției Economiei Naționale. întâlnirea va începe la ora 17,30,• Echipele Real Madrid și. Partizan Belgrad se întîlnesc astă-sea- ră, pe stadionul Heysel din Bruxelles, în finala „Cirpel campionilor europeni" la fotbal.Meciul de la Bruxelles va transmis și la postul nostruteleviziune, cu începere da la ora 20,30.
fl de

(Agerpres)

dăm în spectacol
să dea cîte trei lei am intervenit Eu categoric.Pînă la urmă am hotărît ca toată lumea să ia invitații.— Cum să-I obligăm pe Marin să vină la reuniune, dacă omul are nuntă sîmbătă seara ?— Nu mă interesează, am răs-

mul cultural, am propus Eu. Deci, să chemăm brigada noastră artistică. Conferința nu o mai ținem.Era imposibil ca Subsemnatul să nu fie împotrivă. „Sînt pentru activitate culturală de masă — a opt și să cînd pot
FOILETON

ce să cinte de oameni,contrazici ? In conse- programul
ptins Eu I Cumpără invitația și... amină nunta. Vrem fonduri și gata IDeci, am epuizat încă un punct din programul reuniunii.Despre Mine nu am spus nimic pînă acum. Așa-i el, stă cuminte în banca lui și e de acord cu totul.— Acum, să trecem Ia progra

zis el. De asculte 200 cinta toti î"Poți să-lcintă, am renunțat și la brigăzii artistice.Mai departe. Reuniune fără udătură, e ca nunta fără lăutari. Aici toți au fost de acord. Nu avem nevoie de I.A.P.L. Ne descurcăm singuri. Mașina a pornit cu butoiul ia Drăgășani, noi cu lăzile după bere și crenvursti, gata... punctul trei.Si iată-ne sîmbătă garaj. Venise lume băut, s-a mîncat. , ca la...S-ala... nuntă.seara multă.

Mai ales însă s-a cîntat. Da, toți au cîntat...Au fost și Jocuri distractive. De pildă, jocul de-a cosmonauții. Știți cum vine ? Nu prea pot să vă explic pe-ndelete. Oricum, se referă la cei care nu mai puteau să suporte bine starea de... imponderabilitate. Ei evoluau nu în jurul Pămîntului, ci în jurul garajului. Unii nu au rezistat și s-au prăbușit. N-aveau antrenament IA fost o reuniune... „tare".E drept că majoritatea nu prea au fost mulțumiți de programul reuniunii, dar noi, organizatorii, eram. Realizasem ceea ce ne propusesem... fonduri. Dacă vreți să mai aflați unele amănunte, adresa- ți-vă la întreprinderea de tananți „Argeșul" din Pitești.
GH. NEAGU

milată tehnologia de fabricație 
a arborilor cotiți doar prin 
forte proprii. La fel în ceea ce 
privește Uzinele „Semănătoa
rea" din Capitală, în problema 
asimilării noii tehnologii de fa
bricație a fontei maleabile. Iată 
numai cîteva exemple de rezol
varea cu curaj a unor proble
me complexe.

In felul acesta, șî Institutul 
nostru ar fi degrevat de o se
rie de sarcini mai mult sau mai 
puțin curente, stabilindu-se asu
pra unor probleme mai impor
tante, de mare însemnătate 
pentru metalurgie.

Ing. A. CONSTANTINESCU :
— Ministerul nostru a pornit 

o acțiune de mare însemnătate: 
este vorba despre aplicarea ți
nui standard experimental, prin 
care ar urma să fie schimbat 
întregul sistem de luare a pro
belor de metale. O contribuție 
esențială pe acest tărîm ar pu
tea-o aduce laboratoarele uzi
nale în a căror sarcină ar că
dea strîngerea șl Interpretarea 
datelor de producție la nivelul 
întreprinderii respective. Evi
dent, generalizările la nivel re
publican s-ar face pe baza a- 
cestor date.

Ing. P MARCO:
— Aș dori să completez sar

cinile care — după părerea mea 
— revin laboratoarelor uzinale. 
Cred că respectării cu strictete 
a tehnologiilor existente în ve-

derea îmbunătățirii indicilor ca
litativi ai producției ar trebui 
să li se adauge și problemele 
legate de urmărirea întocmai a 
celorlalți indici ai producției, 
mai cu seamă a celor referitori 
la productivitatea muncii si 
reducerea prețului de cost. Nu 
trebuie în nici un caz negli
jate asemenea aspecte în fa
voarea unor planuri de cerce
tare prea cuprinzătoare care — 
dacă nu depășesc din punct de 
vedere calitativ posibilitățile 
colectivului — creează primej
dia imposibilității . cuprinderii 
sarcinilor esențiale ale cerce
tării uzinale.

Un alt scop important pe 
care trebuie să-l urmărească la
boratorul uzinal este și cel de 
a deveni cel mai apropiat 
sprijin al institutului de cerce
tări în vederea introducerii în 
producție a unor procese teh
nologice asimilate. Competen
ta în soluționarea promptă, efi
cientă si independentă a unor 
astfel de probleme ne-ar scuti 
pe noi. cercetătorii din Insti
tut, de o serie de deplasări pe 
care uneori ne vedem nevoiti 
să le facem pentru a interveni 
atunci cînd' survin o serie de 
probleme tehnice mai grele.

Dr. ing. 1. DRÂGAN:
— Ridicarea pe o treaptă su

perioară a activității de cerce
tare în uzine metalurgice — 
activitate care include și cea

desfășurată în laboratoarele u- 
zinale — face, și va face din 
ce în ce mai mult ca contri
buția acestora la rezolvarea 
unor teme științifice să devină 
din ce în ce mai substanțială. 
A demonstrat-o nu numai prac
tica noastră de colaborare, ci 
și — de exemplu — participa
rea uzinelor metalurgice la ul
tima noastră sesiune științifică. 
Din numărul total al autorilor 
comunicărilor prezentate cu a- 
cest. prilej. 65 erau din uzine.

Însăși finalizarea rapidă în 
producție a cercetărilor noas
tre depinde. într-o măsură ho- 
tărîtoare. de nivelul cercetării 
uzinale. De pildă, printr-o co
laborare apropiată cu uzinele 
noj am reușit să Introducem 
noi tehnologii în producție u- 
neori într-un timp record.

Ing. A. CONSTANTINESCU»
—

concluzii. Nici măcar pe mar
ginea celor discutate pînă 
acnm. Nu mă pot opri însă să 
nu remarc că în ceea ce pri
vește legătura cu cercetarea 
uzinală noi sîntem pe un bun 
făgaș. Aceasta se dațorește — 
probabil — în bună măsură 
unei optici anumite. potrivit 
căreia noi vedem în uzine nu 
numai niște beneficiari ai re
zultatelor cercetărilor noastre, 
ci pe cei mai anropiati cola
boratori ai noștri. Noi co
laborăm cu uzinele si ia nivel 
de cercetare în permanentă, în- 
cepînd cu elaborarea planurilor 
si pînă în etapa finalizării stu
diilor noastre Există pe tot 
acest parcurs un apropiat, 
schimb de experiență între Cer
cetători, care se soldează în
totdeauna cu rezultate valoroa
se pentru întreaga metalurgie 
a tării.

intenționez să trag

IN AMFITEATRELE
ȘANTIERELOR

U.T.C. nu s-a de or-

dunării« de grupă sindicale, 
în prezența întregului colectiv, 
au fost recomandați să urme
ze cursurile acei constructori 
care sînt stabili pe șantier, 
care au dovedit prin fapte că 
sînt hotărîți șî dornici să-și 
perfecționeze calificarea pro
fesională în meseria de con
structor.— Bănuim că această colaborare dintre comitetul și comitetul sindicatului exercitat numai în faza ganizare a cursurilor?

— Bineînțeles. Latura esen
țială a colaborării a fost acti
vitatea comună desfășurată 
pentru antrenarea constructo
rilor Ia cursuri, pentru însuși
rea cunoștințelor predate. Pe 
baza unui grafic comun, mem
brii comitetului U.T.C. și ai 
comitetului sindicatului au fost 
repartizați pe cursuri și au par
ticipat la fiecare lecție. A- 
ceastă măsură a dat posibili
tatea, atît comitetului U. T. C. 
cît și comitetului sindicatului, 
să cunoască permanent situația 
frecventei, felul cum se însu
șesc cunoștințele predate, să 
intervină operativ atunci cînd 
apar neajunsuri. O parte din 
aceste neajunsuri au fost re
zolvate în comun, alteie s-au 
rezolvat cu mijloacele snecifi- 
ce ale fiecărei organizații. Co
mitetul U.T.C.. de pildă, con- 
statînd că Ia unele cursuri 
există o frecvență slabă, a re
comandat organizațiilor U.T.C. 
din șantierele resnective să a- 
nalizeze în adunările generale 
atitudinea acelor tineri care 
nu dau toată atenția pregătirii 
lor profesionale. Altfel a in-

tervenit comitetul sindicatului 
în soluționarea acestei proble
me. A analizat, împreună cu 
conducerea șantierului, desfă
șurarea cursurilor și a stabilit, 
cu această ocazie, responsabi
lități precise pentru cadrele 
tehnice de a urmări perma
nent felul cum se desfășoară 
cursurile.

Cele două acțiuni, fiecare cu 
specificul său, s-au completat 
reciproc și s-au întîlnit în ul
timă instanță într-un punct 
comun : asigurarea unei bune 
frecvențe și a unei bune efica
cități a cursurilor de califica
re, ridicarea calificării și de 
specializare.

Cred că în scopul adîncirti în 
continuare a colaborării dintre 
organizațiile U.T.C. și organi
zațiile sindicale din întreprin
deri în vederea sprijinirii ac
țiunii de ridicare a califică
rii, Congresul sindicatelor din 
România care-și va începe 
lucrările peste cîteva zile, va 
prilejui un util schimb sintetic 
de experiență. De aceea, con
structorii noștri așteaptă cu in
teres acest eveniment impor
tant din viața organizațiilor 
sindicale.— C.e alte acțiuni, menite să contribuie la perfecționarea calificării constructorilor, ați maî întreprins împreună cu comitetul sindicatului ?

— Obișnuim ca înaintea ata
cării nrincipalelor luerărî să 
organizăm discuții între con
structori care lucrează la o- 
biectivul respectiv si proiec
tant!. cadre tehnice din condu
cerea lotului sau «antic-ulni. 
Specialiștii prezintă conslruc-

torilor tehnologia de lucru, fac 
recomandări centru executarea 
princinalelor operații. Cînd Ia 
anumite lucrări se aplică me
tode noi de construcții, intro
ducerea acestora se face ne 
baza unor demonstrați! practi
ce, conduse de tehnologi.— Am citit în ziarul „Viata șantierului" despre concursul permanent pentru citirea cărții tehnice. Este tot o acțiune comună ?

— Da. Ea s-a născut dintr-n 
necesitate obiectivă. Construc
torii noștri trebuie să fie per
manent la curent cu ce apare 
nou în tehnică. Alături de alte 
forme de informare tehnică — 
conferințe tehnice, simpozioa
ne etc — am organizat. în co
laborare cu comitetul sindica
tului. acest concurs. în fiecare 
număr a! ziarului se formulea
ză pentru cîte o meserie S 
pînă Ia 10 întrebări. O dată cu 
aceste întrebări se annntă bi
bliografia cu cărțile tehnice c.e 
trebuie citite și datele la care 
tinerii trebuie să trimită răs
punsurile. Un colectiv stabilit 
de comisia inginerilor șî tehni
cienilor de pe lîngă comitetul 
sindicatului analizează răspun
surile și. de Ia caz la caz, face 
recomandări tinerilor, fie prin 
ziar, fie la locul d» muncă. 
Concursul, care se desfășoară 
de anrnape un an de zile, a gă
sit sute de adepți în rîndul 
constructorilor.Ce-am putea adăuga celor spuse de secretarul comitetului U.T.C. ? Răspunsurile sale sînt edificatoare. Am vrea să reținem atenția asupra unui singur fapt. Reușita inițiativelor și acțiunilor întreprinse pe șantierul Combinatului chimic Craiova, pentru continua perfecționare a calificării profesionale a constructorilor, are la bază colaborarea permanentă, cu accente vizibile pe specificul fiecărei organizații, dintre comitetul U.T.C, și comitetul sindicatului.
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Dejun oferit de președintele
Confederației elvețiene
in cinstea tovarășului
Ion Gheorghe Maurer

GENEVA 10 — Corespondentul Agerpres, H. Liman, transmite : La 10 mai, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, care se află în Elveția într-o scurtă călătorie, a făcut o vizită președintelui Confederației elvețiene, dr. Hans Shaff- ner. Cu acest prilej, președintele a oferit în cinstea oaspetelui român un dejun.Au participat Willy Spuhler,
~— .................y ............................................... ...

Școala hi
Verwoerd

D omnul Verwo
erd își dezmin
te adversarii. 
Premierul sud- 
african a ți
nut să spulbe
re afirmațiile 
celor care pre
tind că negri

lor le sînt închise porțile 
școlilor. Oamenilor de cu
loare le este barat drumul 
culturii ? Nimic mai inex
act — strigă în gura mare 
slujbașii autorităților de 
la Pretoria. Chiar în ace
ste zile, cu înaltă aprobare 
oficială, se creează o școală 
pentru negri. Va fi admis 
orice tînăr. Culoarea pielii 
nu contează. Mărinimia 
domnului Verwoerd depă
șește închipuirile noastre. 
Aflați muritori de pretu
tindeni : la școala aceasta, 
pentru înscriere, nu se cere 
nici o dovadă de studii an
terioare, deși, după absol
virea ei, se acordă diplome 
cu valabilitate pe întregul 
continent.

Ar mai fi de menționat 
niște amănunte privind o 
taxă lunară de 20 de dolari, 
dar asemenea mărunțișuri 
bănești pălesc pe lingă 
gestul lui Verwoerd care a 
deschis o școală pentru 
negri.

Mai rămâne o întrebare: 
ce se va studia în această 
școală ? Istorie, geografie, 
matematici ? Nu, negrii nu 
trebuie să se împovăreze 
cu științe nefolositoare 
pentru ei. Istoria ? Lacrimi 
și sînge au și în prezent, 
pentru ca să nu mai fie 
nevoie să răscolească tre
cutul. Geografie ? „Rezer
vațiile“ sînt atît de res- 
trînse încît cunoașterea lor 
nu necesită studii speciale. 
Matematici ? La ce bun ? Să 
calculeze zilele de robie...

Atunci ce fel de școală a 
înființat Verwoerd — fără 
istorie, fără geografie, fără 
matematici ? Una mai pu
țin obișnuită. O școală de... 
vrăjitori. Este singurul do
meniu în care le acceptă 
negrilor dreptul de a se ca
lifica. De altfel, nici nu-i 
greu să se priceapă de ce 
nu sînt solicitate certifica
te de studii anterioare: du
pă date oficiale, 70 Ia sută 
din populația de culoare 
este analfabetă și ucenici- 
vrăjitori cu știință de car
te ar fi cam greu de găsit.

Ii bănuim speranțele lui 
Verwoerd : poate că vrăji
torii din școala pe care o 
patronează, conservînd su
perstițiile, vor fi mai abili 
decît polițiștii care îl costă 
bani grei și care nu-1 scu
tesc de grijile provocate 
de opoziția vehementă a 
populației băștinașe. Vră
jiți de școlarii lui Verwoerd, 
africanii ar trebui să ac
cepte resemnați robia apar
theidului. Iar dacă expe
riența va reuși, Verwoerd 
își va dovedi altruismul: 
exportînd vrăjitori și ve
cinului Smith aflat în 
mare încurcătură cu pro
prii săi negri. De aceea, de 
pe acum, s-a anunțat că 
diplomele vor fi „valabile 
pentru întreaga Africă...“.

M. RAMURĂ

De-consilier federal, șeful partamentului politic elvețian; Pierre Micheli, ambasador, secretar general al Departamentului politic elvețian ; H. Stopper, ambasador, secretar general al Departamentului economiei naționale.A luat parte, de asemenea, Vasile Dumitrescu, ambasadorul Republicii Socialiste România la Berna.Dejunul s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.
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scurt
construcțiilor 

al Republicii Socialiste 
a avut o întllnire cu 

ministrul industriei de 
a țițeiului al U.R.S.S.

« MIHA1 MARINESCU,. minis
trul industriei 
mașini 
mânia 
Șașin, 
traclie 
iost discutate problemele interesînd 
cele două părți.

de 
Ro-

V.
ex-Au

• MARȚI a sosit la Paris o delegație a Ministerului Industriei Chimice condusă de Atanase Dia- cones.cu, adjunct al ministrului industriei chimice, care, la invitația Centrului național științifică vizită în schimburi delegație vicepreședintele Consiliului național al cercetării științifice, Ceaușescu, directorul Institutului de cercetări chimice din București, A Balaban, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România și Stelian Atana- siu, director adjunct al Institutului de cercetări chimice.

de cercetare din Franța, va face o cadrul programului de româno-franceze. Din fac parte : Ion Sîrbu,Elena

• LA SOFIA au continuat 
crările Congresului al Vl-lea 
Sindicatelor din Bulgaria. Delegații 
la Congres au dezbătut rapoartele 
prezentate la primele două puncte 
ale ordinii de zi. Din partea sin
dicatelor din țara noastră a adus 
salutul Gheorghe Petrescu, secretar 
al Consiliului Central al Sindica
lelor.

lu
ai

• AGENȚIA T.A.S.S. transmite că în noaptea de 9 spre 10 mai, la Tașkent au avut Ioc noi cutremure de gradul 6—7. Și în ziua de 10 mai mișcările scoârței terestre au continuat la- Tașkent, cutremurele atingînd gradul 5. In urma noilor mișcări seismice s-au prăbușit unele clădiri deteriorate de marele cutremur din 26 aprilie. S-au semnalat răniți care au primit asistența medicală necesară.• LA 10 MAI Mao Țze-Dun, președintele C.C. al ■ P. C. Chinez, a avut o întrevedere cu delegația de partid și guvernamentală a R. P. Albania,. condusă de Mehmet Shehu care se află într-o vizită oficială în R. P. Chineză.' Cele două părți s-au situat pe poziții ■ de deplină identitate de vederi în toate problemele discutate. Președintele Mao Tze-Dun a oferit apoi o masă în cinstea delegației albaneze.

Succesul expoziției

românești

de la Moscova
laTrimisul Agerpres 

Moscova, T. Nițescu, 
transmite : Marele parc 
de cultură și odihnă So
kolniki din Moscova cu
noaște în aceste zile o a- 
fluență deosebită de vi
zitatori. Numeroși locui
tori ai Moscovei vin aici 
să viziteze Expoziția 
economică românească.săptămîna care a trecutînde la deschidere, expoziția a fost vizitată zilnic de zeci de mii de persoane inclusiv de numeroși turiști străini aflați la Moscova. Parcurgînd teritoriul expoziției, ei se opresc în fața produselor prezentate, îndeosebi a exponatelor prezentate de industria constructoare de mașini, interesîndu-se de caracteristicile tehnice ale acestora și făcînd numeroase aprecieri favorabile referitoare la nivelul lor tehnic.Interesul vizitatorilor a fost atras și de cele trei conferințe tehnice de specialitate însoțite de proiecții de filme, care au fost organizate în cadrul expoziției și la care au participat mii de muncitori, tehnicieni, ingineri și cadre universitare din capitala sovietică. Aceste manifestări constituit un prilej de experiență români, este, de de două dei care

au de schimb specialiștii expoziției prezentatăcu în cadrul asemenea, ori pe zi parada mo- se bucură de succes.
U

NUMEROASE organizații democratice din Venezuela au protestat împotriva arestării lui Juan Vi- cente Cabezas, personalitate politică de seamă și vechi militant pentru drepturile tineretului democrat venezuelean. In declarație se face apel la opinia publică pentru ca aceasta să nu permită repetarea cazului Alberto Lovera, fruntaș al vieții politice zuela, care, după cum căzut victimă torturilor. din Vene- se știe, a
că procu- 
cerut con- pe terme-

DIN SEUL se anunță 
ratifra Coreei de sud a 
damnarea la închisoare 
ne între cinci și opt luni a 11 stu
dent! care au participat la demon
strațiile organizate împotriva rati
ficării tratatului japono-sud-core- 
ean. Studenta, care au organizat 
în august 1965 mari demonstrații 
împotriva tratatului, au iost defe
riți justiției sub acuzația de a fi 
încălcat legea cu privire la „orga
nizarea de adunări și demonstra
ții“. Procuratura a cerut, de ase
menea, condamnarea altor studenti 
sud-coreeni, ale căror procese se 
judecă în alte orașe din Coreea 
de sud tot sub 
încălcat această

acuzația de 
lege.

din capitala
tì ii

Rein

Vizita delegației de partid
și guvernamentale române

în R. D. Vietnam
Cuvîntările rostite la recepția
oferită de delegația română

ȘTIRILE sosite publicii Chile informează că întreaga fără studenții au declarat o grevă generală în semn de protest împotriva exmatriculării de către conducerile universităților a tuturor conducătorilor organizațiilor progresiste studențești. La rîndul lor, cadrele didactice de la Universitatea tehnică au declarat o grevă de 24 de ore în sprijinul cererii de majorare a salariilor.Profesorii învățămîntului primai și secundar din Chile au dat publicității o declarație în care arată că vor declara o grevă generală în această săptămîna, în cazul în care autoritățile vor continua să refuze satisfacerea revendicărilor lor. O declarație asemănătoare a fost dată publicității și de cei 5 000 de muncitori de la compania de electricitate, precum și de funcționarii și lucrătorii serviciilor administrative.

HANOI 10 (Agerpres). — In timpul recepției oferite la Hanoi de delegația de partid și guvernamentală a Republicii Socialiste România, tovarășii Emil Bodnaraș și Nguyen Duy Trinh au rostit cuvîntări.După ce a subliniat că poporul vietnamez muncește cu o tenacitate și o abnegație minunată pentru a-și făuri o viață liberă și fericită, tovarășul Emil Bodnaraș a spus :„Succesele remarcabile obținute de oamenii muncii din Vietnamul de nord pe calea construcției socialiste sînt cu atît mai importante cu cît ele au fost dobîndite în condițiile agresiunii fățișe a imperialiștilor americani împotriva Vietnamului“. „Realizările în construcția socialistă a țării, în apărarea patriei, a spus vorbitorul, demonstrează în mod convingător nu numai hărnicia și talentul poporului, dar și înaltul său spirit de sacrificiu, entuziasmul său revoluționar și forța sa invincibilă în lupta pentru dreptul la munca pașnică, la libertate, la existența națională și la o viață mai bună. Nu există forță în lume care să poată împiedica victoria poporului vietnamez în această luptă dreaptă !“.Reamintind sprijinul pe care România îl acordă cauzei juste a poporului vietnamez, vorbitorul a subliniat că poporul român „consideră că poporul vietnamez trebuie să fie lăsat să hotărască liber soarta sa, fără amestec din afară, în conformitate cu voința și interesele sale“.In continuare, spus : „în cadrul pe care le avemtorii partidului și statului dv., ne-am împărtășit reciproc preocupările partidelor noastre în construirea socialismului în cele două țări, în lupta pe care o duceți dv. pentru libertate, independență și unitatea teritorială a patriei, am făcut un schimb de vederi rodnic și util în legătură cu probleme de interes comun, precum șifîh legăffiră W'’sătuă-

ția internațională actuală a mișcării muncitorești. Putem spune încă de pe acum că aceste convorbiri corespund în întregime prevederilor noastre; ele au exprimat hotărîrea fermă a celor două partide de a întări continuu relațiile de prietenie și de colaborare frățească între partidele, țările și popoarele noastre și, în același timp, ele au demon strat o completă identitate de vederi în legătură cu aprecierea principalelor probleme ale contemporaneității“.în cuvîntarea sa, Nguyen Duy Trinh a urat poporului român succese în îndeplinirea hotărîrilor celui de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român, în realizarea o- biectivelor planului cincinal de dezvoltare economică. în continuare, el a spus: „In cursul vizitei dv. în țara noas-

tră, ați avut întîlniri și convorbiri cordiale cu conducători ai partidului și statului nostru, precum și cu diferita pături ale poporului nostru, ați' putut constată marea stimă a poporului vietnamez față de poporul român frate și dorința constantă de a vedea dez- voltîndu-se și consolidîndu-se cu fiecare zi solidaritatea și prietenia între țările noastre. Ați putut constata, de asemenea, că poporul nostru duce înainte munca și lupta și că este hotărît să lupte împotriva imperialiștilor americani pentru binele țării“.Referindu-se la lupta poporului vietnamez, vorbitorul a subliniat că acesta este un proces de combatere continuă a imperialismului agresor. „Au trecut peste zece ani de construire a socialismului în Vietnamul de nord, am obținut mari realizări și poporul

nostru este hotărît să le sporească și să le apere. Oricare ar fi .privațiunile și sacrificiile, compatrioții noștri din întreaga țară, uniți ca un singur om, sînt hotărîți să lupte pînă Ia capăt pentru a apăra nordul, pentru a elibera sudul, pe calea reunificării pașnice a patriei, și în același timp să-și îndeplinească obligațiile față de lagărul socialist, de mișcarea de eliberare națională și pacea lumii“.„în momentul in care imperialiștii americani intensifică și extind războiul în cele două zone ale țării noastre — a declarat în încheiere vorbitorul — dv. ați venit să transmiteți poporului vietnamez cuvîntul și sentimentele celor 19 milioane de români frați care condamnă cu fermitate războiul de agresiune american, susțin pe deplin lupta justă a poporului nostru, poziția guvernului R. D. Vietnam exprimată în patru puncte și Declarația în cinci puncte a Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud. A- ceasta este o încurajare foarte prețioasă pentru întregul nostru popor“.
La uzina „Tran Hung DaoU

vorbitorul o convorbirilor cu conducă-

cer convocarea
Consiliului de Securitate

Președintele grupului țărilor africane mem
bre ale O.N.U., Theodore Idzumbuir (Congo — 
Brazzaville), a adresat marți președintelui Con
siliului de Securitate al O.N.U., J. G. de Beus 
(Olanda), o scrisoare din partea acestui grup ce- 
rînd convocarea „imediată“ a Consiliului de Se
curitate pentru a relua dezbaterile privind pro
blema rhodesiană.Scrisoarea a fost însoțită de un aide-memoire în care se face o expunere de motive privind cererea de convocare a unei noi reuniuni a Consiliului de Securitate al O.N.U. în momentul cînd la Londra au loc tratative secrete între reprezentanții guvernului britanic și cei ai regimului lui Ian Smith. Grupul țărilor africane, membre ale O.N.U., au pregătit, de asemenea, un proiect de rezoluție în care se cere aplicarea art. 7 al Cartei O.N.U. care permite aplicarea de sancțiuni, mergînd pînă la folosirea forței armate împotriva regimului rasist din Rhodesia.Grupul țărilor africane a mandatat pe miniștrii de externe ai Zambiei, Algeriei și Senegalului cu întreprinderea demersurilor necesare pentru convocarea Securitate.Consiliul urma să miercuri sau cel mai joi. Urgența cu care se convocarea Consiliului de Securitate reflectă îngrijorarea

în rîndul țărilor africane față de actualele tratative anglo- rhodesiene care ar putea duce la un compromis în detrimentul intereselor fundamentale ale celor peste patru milioane de africani existenți în Rhodesia.
'•----------

A. Kosîghin

la Cairo

Consiliului dede Securitate ar se întrunească tîrziu cere

CAIRO 10 (Agerpres). —■ După cum transmite agenția TASS, la 10 mai a sosit la Cairo într-o vizită oficială la invitația președintelui R.A.U., Gamal Abdel Nasser, și a guvernului R.A.U., delegația guvernamentală sovietică condusă de Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.Pe aeroportul central din Cairo delegația a fost primită de Gamal Abdel Nasser și de alți conducători ai R.A.U.In aceeași zi, Alexei Kosîghin a făcut o vizită lui Gamal Abdel Nasser. Cu acest prilej a avut loc o convorbire care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.
diplomatică a Bonnului

In ultimele zile, gu
vernul vest-german a 
desfășurat o intensă ac
tivitate diplomatică.Astfel, cancelarul Erhard l-a primit luni pe ambasadorul american la Bonn, George Mc. Ghee, cu care a avut o convorbire „asupra problemelor de politică generală“. în aceeași zi, senatorul american Edward Kennedy s-a întîlnit cu reprezentanți ai unor firme vest germane, cu care a abordat problema ajutorului economic acordat de guvernul vest-german regimului Saigon.în prezent se află în ministrul vest-german problemele științifice, Gerhard Stoltenberg, care duce tratative în probleme nucleare cu oficialitățile americane. De asemenea, de vineri se află în S.U.A. și ministrul vest- german al apărării, Kai-Uwe von Hassel, care are convorbiri secrete Ta Washington cu

oficialitățile militare americane. Observatorii politici consideră că activitatea diplomatică veșt-germană este legată de dorința cercurilor guvernamentale de a obține cît mai grabnic accesul la arma nucleară.
încheierea sesiunii

Comitetului celor 18de laS.U.A. pentru GENEVA 10 — Corespondentul Agerpres, H. Liman, transmite : După aproape patru luni de activitate, Comitetul celor 18 state pentru dezarmare și-a încheiat marți, odată cu cea de-a 263-a ședință, prima sa sesiune din a- cest an.Comitetul celor 18 state pentru dezarmare se va reuni din nou la 14 iunie.

HANOI 10 (Agerpres). — Marți dimineața, delegația de partid și guvernamentală a Republicii Socialiste România condusă de tovarășul Emil Bodnaraș a vizitat uzina de construcții mecanice „Tran Hung Dao“ din Hanoi. Oaspeții au fost însoțiți de Nguyen Van Tran, secretar al Comitetului Central al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, ministru al industriei grele, Hoang Van Tien, adjunct al ministrului afacerilor externe și Hoang Tu, ambasadorul Republicii Democrate Vietnam la București.Uzina a fost creată în anii puterii populare. în perioada cincinalului, care s-a încheiat anul trecut, ea a început să producă unele tipuri de piese de precizie pentru automobile și motoare Diesel.Colectivul uzinei a întîmpi- nat cu deosebită căldură ..peiicib tu uuuwuiui ucuuuici. pc ■ clnSt,: solii poporului roman. Cind au a
Dineul oferit de primul

ministru Fam Van Dong
HANOI 10 (Agerpres). Trimisul special Al. Cîmpeanu transmite : La 10 mai, primul ministru al R. D. Vietnam, Fam Van Dong, a oferit un dineu în cinstea delegației de partid și guvernamentale a Republicii Socialiste România condusă' de tovarășul Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Executiv și al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R. Din partea română au participat tovarășii Paul Niculescu- Mizil, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., general colonel Ion Io- niță, membru al C.C. al P.C.R., adjunct al ministrului forțelor armate, Vasile Vlad, membru supleant al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, și Ion Moangă, ambasadorul Republicii Socialiste România Hanoi.Din partea vietnameză- fost prezenți președintele Și Min, Nguyen Duy Trinh, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, vicepreședinte al ■ Consiliului de Miniștri, ministru al . afacerilor externe, general Vo Nguyen Giap, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam,

laau Ho

vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul Apărării naționale, Le Duc Tho, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, Le Thanh Nghi, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Hoang Van.Hoan, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului cejor ce muncesc din Vietnam, vicepreședinte al Comitetului permanent al A- dunării Naționale, Phan Ke Toai, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Xien, vicepreședinte al Comitetului permanent al Adunării Naționale, Nguyen Van Tran, secretar al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, Phan Anh,' ministru al comerțului exterior, Nguyen Van Huyen, ministrul educației naționale, Hoang Van Tien, adjunct al ministrului afacerilor externe, Nguyen Lam, secretar al Comitetului orășenesc de partid Hanoi, Tran Duy Tung, președintele Comitetului administrativ al orașului Hanoi și Hoang Tu, ambasadorul Republicii Democrate Vietnam la București. ,După dineu, în cinstea oaspeților a fost prezentat un program artistic.

Nguyen

intrat în incinta întreprinderii, oaspeții au ' trecut prin- tr-un coridor viu de muncitori, tehnicieni și funcționari care purtau fanioane tricolore și roșii. Pretutindeni se aflau lozinci în cinstea Partidului Comunist Român, a României socialiste, a poporului român și a prieteniei româno-vietna- meze. Membrii delegației au vizitat secțiile întreprinderii, s-au întreținut cu muncitori și ingineri, interesîndu-se de munca și viața lor.Vizita s-a încheiat într-un însuflețit miting la care oaspeții au fost salutați cu căldură de directorul uzinei, Phan Hao.Apoi tovarășul Paul Nicu- lescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. a P.C.R., a rostit o cuvîn- tare care a fost în repetate rînduri îndelung aplaudată.Adresînd gazdelor un cald și frățesc salut de luptă din par- ' . -i muncitoare din Ro-......iă, a Partidului Comunist Român, a guvernului țării și a întregului popor român, tovarășul Paul Niculescu-Mizil a declarat că în vizita la uzină delegația a întîlnit o nouă mărturie a caldelor sentimente de prietenie sinceră și frățească care luminează puternic relațiile dintre popoarele român și vietnamez. „Vom face, a spus vorbitorul, să înflorească mereu această prietenie, să dea roade cît mai bogate în interesul ambelor popoare, al unității țărilor socialiste și a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a socialismului și păcii în lumea întreagă“.După ce s-a referit la rezultatele frumoase obținute de uzină, vorbitorul a spus : „Ne bucurăm că aici crește și se călește un detașament puternic al clasei muncitoare vietnameze. Știm, tovarăși, că sîn- teți nu numai buni muncitori, dar și ostași de nădejde ai patriei, că peste 60 la,sută din e- fectivul uzinei face parte din unitățile de autoapărare, și din trupele de vînătoare împotriva avioanelor dușmane. Munca voastră este o parte a activității entuziaste, profund patri- . otice, pe care o desfășoară poporul vietnamez sub conducerea încercatului Partid al celor ce muncesc din Vietnam“.Subliniind că oamenii muncii din țara noastră cunosc cu cit eroism ține piept poporul vietnamez agresiunii imperialismului american, cu cîtă vitejie luptă el pentru a-și apăra libertatea și independența,-unitatea și integritatea teritorială a patriei, vorbitorul a, spus : „Sîntem încredințați că. un a- semenea popor nu va putea fi
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niciodată îngenuncheat, că veți învinge cu siguranță în lupta cu dușmanul“.Reafirmînd sprijinul total acordat de România poziției în patru puncte a guvernului Republicii Democrate Vietnam și programului în cinci puncte al Frontului Național de Eliberare, vorbitorul a spus : „Lupta voastră, dragi tovarăși, se bucură de simpatie, este sprijinită de toate țările socialiste, de popoarele iubitoare de pace, de pe cele cinci continente ale lumii, de opinia publică mondială. România a- cordă și va acorda pînă la capăt, pînă la victorie,, ajutorul său deplin luptei poporului vietnamez“.în continuare, vorbitorul a spus: „Muncind pentru dezvoltarea multilaterală a patriei sale, poporul român își aduce totodată contribuția la întărirea sistemului mondial socialist, a forțelor antiimpe- mialjste, ale progresului social gși păcii.'Consecventă principiilor internaționalismului socialist, România dezvoltă activ relații de prietenie și colaborare tovărășească cu toate țările socialiste, militează cu hotărîre pentru promovarea în relațiile dintre state a principiilor suveranității și independenței naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc.Partidul Comunist Român,și guvernul Republicii Socialiste România își aduc și își vor aduce și pe viitor întreaga contribuție la întărirea unității și coeziunii țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, convinși că aceasta constituie garanția succesului în lupta ' popoarelor lumii împotriva creșterii agresivității imperialismului, pentru progres social și pentru apărarea păcii“.Referindu-se la . întîlnirile delegației române cu tovarășul Ho Și Min și cu ceilalți conducători ai partidului și guvernului Republicii Democrate Vietnam, vorbitorul a declarat : Aceste întîlniri au fost deosebit de rodnice și de folositoare. Ele vor avea drept rezultat o și mai puternică dezvoltare a prieteniei dintre țările, partidele și popoarele noastre.Mulțumind pentru cordialitatea și căldura tovărășească cu care a fost primită delegația română, vorbitorul a urat colectivului noi succese în producție, noi victorii în lupta pentru apărarea nordului și e- liberarea sudului, pentru reu- nificarea patriei.

Clipe de panică
la Saigon

G
Timp de 50 de minute, între orele 6,20 . și 7,10, Saigonul a trăit marți sub imperiul punicei. Groaza se întipărise pe fețele militarilor americani și ale miilor de locuitori ai orașului care, la aceea oră, se îndreptau spre locurile lor de muncă.Mijeau zorile cînd pe strada principală a Saigonului, Hai Ba Trung, în imediata apropiere a unor hoteluri ocupate de militarii americani, a explodat o bicicletă parcată cu cîteva minute mai înainte. Cadrul ei fusese umplut cu material exploziv, focosul fiind legat de dinamul electric. Sentinelele americane cuprinse de panică au deschis focul, fără nici o discriminare, asupra tuturor persoanelor aflate pe stradă.

„loanțe venind din 
toate direcțiile lo
veau vitrinele și zi
durile magazinelor, 
zgîriau copacii, pro
vocau găuri în auto
buzele și automobi
lele parcate sau 
cate, în acel mo

ment, se îndreptau în .diferite 
locuri. Două autobuze americane 
au fost prinse în focul polițiștilor 
militari americani ca și un camion 
care transporta 25 de femei la un 
șantier de construcții. Pe . măsură 
ce treceau minutele, în Ioc să sca
dă în intensitate, schimbul de 
focuri devenea tot mai puternic. 
Un'polițist american a fost văzut 
cum ciuruia cu gloanțele armei 
sale automate ferestrele spitalului 
Grall. Un tînăr de 20 de ani care 
se afla la capul fratelui său bol
nav, a fost ucis de un glonte care 
i-a străpuns gîtul. Minute în șir 
infirmierii nu s-au putut apropia 
de corpul Iui întrucît rafalele con
tinuau în direcfia lor. într-o ca
meră un bolnav a fost ucis cînd 
se ridica din pat.

între timp, pe stradă, mai multi 
militari au fost răniți fiind sur
prinși pe motociclete îndreptlndu- 
se spre bazele lor. Mii de' oameni 
au stat zeci de minute culcați pe 
caldarîm, sub o ploaie torențială, 
iar în diferite alte puncte ale Sai-

gonului, îndeosebi la o bază a ma
rinei sud-vietnameze, sentinelele 
au început să tragă rafale'de ar
mă automată asupra... jeep-urilor 
poliției militare americane.

■ După șase ore a putut ii stabilit 
și un prim bilanț al panicei care 
a cuprins pe militarii americani 
din. Saigon : 5 morii vietnamezi, 
dintre care un copil, și 29 răniți 
în rindurile cărora se află nume
roși americani. Comandamentul 
militar al S.U.A. de la Saigon a 
încercat să arunce vina celor în- 
tîmplate pe un pretins „atac" de
clanșat de patriotii sud-vietnamezi. 
Dar, după cum relatează agenția 
FRANCE PRESSE, „nici o persoa
nă din rindurile polițiștilor mili
tari americani nu a putut să aiir- 
me că a văzut măcar un singur 
vietcong. Polițiștii americani cău- 
tînd trăgători imaginari —- arată 
agenția -- au lovit bicicliști, pie
toni și soldafi americani. Unii din
tre ei au fost răniți la o distantă 
de 200 de metri de locul unde a 
explodat bicicleta". Aceasta nu a 
împiedicat însă politia militară a 
S.U.A. să procedeze la „represa
lii". în numeroase cartiere ale 
orașului militarii americani, refu- 
zînd „colaborarea" 1 politiei saigo- 
neze ■ au' efectuat percheziții și 
arestări de „suspecți" într-o ma
nieră apreciată de martori ocu
lari „ca excesiv de brutală". Unii 
dintre cei arestați erau simpli tre-‘

cători în momentul cînd s-a de
clanșat panica. Toate acestea au 
provocat 
rindurile 
mai ales 
ordinul 
timp de 
avut voie să se 
mionul în care 
fuseseră rănite.

Marii, la ora prinzului, cores
pondenții agențiilor occidentale 
de presă transmiteau că guvernul 
sud-vietnamez, și așa Îndeajuns 
de șubrezit din cauza politicii sale, 
a întreprins demersuri pe lingă 
autorităfile americane pentru a lua 
toate măsurile posibile ‘„cu scopul 
de a contracara efectul dezastruos 
al incidentului". „In cercurile sai- 
goneze relatează agenția FRANCE 
PRESSE — se exprimă: îngrijora
rea că această tragedie va alimen
ta .valul de anti-americanism creat 
de , criza politică". Se vorbește 
iar, despre un proiect de evacuare 
a orașului de către- trupele ame
ricane care ar urma să fie insta
late în împrejurimile capitalei. Dar 
desigur aceasta nu constituie o 
rezolvare a problemei. Poporul 
sud-vietnamez cere ca invadatorii 
americani să părăseaspă tara ' și 
să'-i permită să-și hotărască sin
gur destinele și vjitorul.

o puternică reacjie în 
locuitorilor Saigonului, 

după ce s-a aliat că, din 
comandamentului S.U.A-, 
peste o oră nimeni nu a 

apropie de ca
rnai multe fentei
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