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SUCCES

LA

PORȚILE

DE FIER

Pentru prima oa
ră in multimilena
ra sa existentă, la 
Porțile de Fier, 
Dunărea și-a lăsat 
liberă albia, golită 
de apă pe o supra
față de aproape 
200 000 mp. Eveni
mentul s-a petre
cut luni dimineața, 
pe șantierul siste
mului hidroener
getic și de naviga
ție cînd stațiile a- 
flate în incinta 
batardoului, locul 
de construcție a 
centralei electrice 
și a ecluzei, au 
terminat, cu 10 
zile mai devreme, 
operațiile de eva
cuare a apelor Du
nării. In numai eî- 
teva zile, din in
cinta batardoului a 
fost scoasă o can
titate de apă care 
depășește 1 000 000 
mc.

Promoția 1966 în fața ultimului act 
al studenției — examenul de stat

GÎNDURI 
SPRE 
VIITOR

Absolvenți ai ultimului an de facultate, 
eroii acestui reportaj sînt, totuși, studenți... 
Cele din urmă cursuri și seminarii, încheiate 
acum trei luni, n-au însemnat și despărțirea 
de studenție. Finalul, adevăratul final al ani
lor de viață universitară va fi marcat abia 
peste două săptămîni prin examenul de stat. 
Firesc, la sfîrșit și început de nouă etapă de 
viață, gîndurile lor converg spre retrospec
tive — bilanț, dar sînt proiectate puternic 
mai ales în viitor, către acel „mîine“, atît de 
apropiat acum-PRODUCȚIA.

Aspect intensiv la Uzinele „Republica" din 
Capitală

între certitudinile cu 
care Ion Petrescu, deo
camdată absolvent al a- 
nului V al Facultății de 
biologie-geografie din 
Cluj, se desparte de stu
denție, aceasta este una 
esențială. Interesul său 
pentru vastul domeniu 
al biologiei și dorința de 
a-1 cerceta are rădăcini 
adinei în copilărie și a- 
dolescență. L-a atras în
totdeauna natura. în cei 
cinci ani de studenție, 
statornica dorință de cu-

noaștere și înțelegere a 
tainelor naturii i-a fost 
amplificată și alimenta
tă continuu, în orele de 
cursuri, la lucrările de 
laborator, în timpul ex
cursiilor de practică, sub 
îndrumarea competentă 
a unor dascăli eminenți. 
Și tot în acești ani s-a 
consolidat o altă dorință 
statornică a lui Ion Pe
trescu — aceea de a de
veni profesor.

— Facultatea înseam
nă pentru mine ani de 
răspunsuri la vechile în-

trebări despre natură, 
dar mai ales anii în care 
dorinței de a deveni 
profesor i-am adăugat 
cunoștințele fundamen
tale despre arta de a 
transmite altora aceste 
răspunsuri. Aștept cu e- 
moție ziua în care, aflat 
în fața unei clase de pri
viri atente, iscoditoare, 
voi rosti pentru prima 
oară — în calitate de 
profesor — cuvîntul: 
ELEVI!

La Cluj am stat de 
vorbă și cu alți colegi 
de promoție ai lui Ion 
Petrescu. Am regăsit, 
multiplicate, emoția aș
teptării primelor întîl- 
niri cu elevii, dorința de 
a pune toată pasiunea și 
priceperea lor în acti
vitatea de educare a ge-

ION TRONAC 
ADRIAN VASILESCU

(Continuare 
in pag. a Il-a)

Ana Mlfru, laborantă, cn o bună specializare, de Ia 
I.P.R.S.-Băneasa, este apreciată pentru hărnicia și pasiunea 

cu care muncește
Foto : ION CUCU

ÎN RESTUL NUMĂRULUI:

• Cronica cinematografică.
• „Extemporal“ de Ștefan 

Iureș.

• 250 ani de la moartea 
Stolnicului Constantin 
Cantacuzino.

în pag. a 4-a

„MENS SANA

IN CORPORE SANO“

• O nouă lubrică 
a ziarului nostru

• ÎN CURÎND: 

primul nostru 

interviu, cu acad, 

prof. dr.

Ștefan Milcu

Deschiderea celei 
de-a Vll-a Adunări 

a organizațiilor 
membre ale F.M.I.D.

Sofia, orașul gazdă al ce- ■■■■■■■■■■■■■■■■■
lei de-a Vll-a Adunări a or
ganizațiilor membre ale 
F.M.T.D., a îmbrăcat în aces
te zile haine de sărbătoare, 
împodobită cu steaguri ale 
F.M.T.D., cu panouri, vitrine 
și fotomontaje prezentînd 
imagini din viața și lupta ti
neretului lumii, capitala R. P. 
Bulgaria amintește astfel tu
turor locuitorilor săi, tinere
tului, de desfășurarea impor
tantului eveniment din viața 
Federației Mondiale a Tinere
tului Democrat.

în seara zilei de 5 iunie, 
în timp ce încă se desfășu
rau lucrările ședinței Comi
tetului Executiv al F.M.T.D., 
mii de locuitori ai Sofiei au 
urmărit în piața „9 Septem
brie" un bogat program ar
tistic organizat din inițiativa 
Comitetului orășenesc Sofia 
al Uniunii Tineretului Comu
nist Dimitrovist în cinstea A- 
dunării F.M.T.D.

...Ieri, în jurul orei Î7, sute 
de tineri s-au îndreptat spre 
sala Congreselor din Sofia. 
Aici, alături de oaspeții lor 
de peste hotare, au participat 
la ședința festivă de deschi
dere a celei de-a Vll-a A- 
dunări a F.M.T.D. în sala 
Congreselor, luminată de re-

de la

NICOLAE

DRAGOȘ,

Și

EUGENIU OBREA

flectoarele aparatelor de fil
mat ale cinematografiei și te
leviziunii bulgare, tinerii pre- 
zenți au adus Adunării ura
rea lor entuziastă de salut, 
în aplauzele asistenței au luat 
loc la masa prezidiului con
ducători ai delegațiilor parti
cipante. în prezidiul Adună
rii a fost prezent și tovarășul 
Petru Enache, prim secretar

(Continuare In pag. a Vl-a)

„PIRITA
NU GĂTEA 

DECÎT
OMLETĂ...“

Deseori ne Întrebăm adine mihniți cum de 
a putut să se destrame una sau alta dintre 
căsnicii. Doar se iubeau atit de mult, păreau 
atit de fericiți. în asemenea ocazii colegii 
nu obosesc să evoce bucuria „lui", nerăb
darea sa de a păși pragul căsătoriei. „Frați
lor, mă simt alt om. Despre ea ce să vă mai 
spun ? E un Înger. Unde mai puneți că e 
harnică, știe să și gătească, o dată cînd m-a 
invitat la ea mi-a făcut o omletă nemai
pomenită...".

Ca într-o perfectă simetrie care ar fi pu
tut reprezenta augurii unui viitor fericit, 
prietenele află de la tinăra soție calitățile 
extraordinare ale băiatului, care-i conferă o 
valoare inestimabilă. „Nu vă mai spun cit 
e de deștept, de cult. Frumos l-ați văzut și 
voi că e. Dar mai ales nu e pretențios, zău. 
O dată la noi, eu eram obosită și s-a mul
țumit cu o omletă făcută la repezeală. E în
țelegător".

Si totuși, această căsnicie s-a destrămat 
foarte repede. Cei doi nu mai știu nimic 
unul de altul, sau se-ntilnesc cu totul întîm-

MIHAI HETCO
(Continuare tn pag. a V-a)

Duminică 

au avut 

loc 

tradiționalele 

serbări 

școlare
Citiți reportajul

în pagina V.

IMPERATIVE
ÎN AGRICULTURĂ

întreținerea culturilor
Precipitațiile atmosferice din luna mai au făcut „plinul“ 

rezervelor de apă din sol. Favorabilă dezvoltării plantelor 
cultivate, umiditatea a creat în același timp condiții opti
me și pentru creșterea rapidă a buruienilor, care „dijmu- 
iesc“ substanțial din hrana și lumina necesare porumbului, 
sfeclei de zahăr, florii-soarelui, cartofilor și celorlalte 
culturi. Situația actuală prezentînd unele particularități 
prin faptul că timpul rece a determinat încetinirea proce
sului de dezvoltare a plantelor cultivate, impune măsuri 
operative. în toată țara și în primul rînd în regiunile din 
nord și nord-vest și în Moldova, care sînt rămase în urmă 
cu prășitul, este necesar să se concentreze toate forțele 
pentru ca îndată ce terenul se zvîntă să fie continuată

(Continuare in pag. a V-a)

In curînd, vacan
ța mare va intra de
finitiv în drepturile 
ei : întreaga „lume 
școlară“ va inau
gura — așa cum în 
mod plastic numim 
de cîțiva ani vacan
ța — cel mai frumos 
trimestru al anului 
școlar — al IV-lea. 
Fără clopoțel, fără 
lecții, fără note. 
Plin de bucurii, 
bogat în învăță
minte, recreativ, 
trăit după captivan
tele legi ale vacan
țelor noastre șco
lare.

VACANȚA MARE
EDIȚIA 1966!

Așadar, vacanța pe care ne 
pregătim s-o întîmpinăm va 
fi frumoasă, mai frumoasă 
ca-n alți ani. Ea va oferi tu
turor elevilor, după un an de 
învățătură, nenumărate posibi
lități de a se bucura de aer 
și soare, de a cunoaște fru
musețile și bogățiile minuna
tei noastre patrii. Această

certitudine își are izvorul în 
grija plină de dragoste a par
tidului și statului nostru, în 
solicitudinea cu care-i pun la 
dispoziție tinerei generații 
toate condițiile pentru a se 
dezvolta și împlini armonios.

Pregătirile pentru vacanța 
mare— ediția 1966 — au în
ceput de mult; organizatorii

au studiat cu grijă expe
riența din anii trecuți, au stă
ruit asupra celor mai intere
sante inițiative, s-au sfătuit 
cum să înlăture neajunsurile 
ivite în desfășurarea unor ac
tivități de vacanță — într-un 
cuvînt, a început în mod prac
tic activitatea organizatorică. 
Comandamentele ‘ regionale,

raionale și orășenești de or
ganizare a vacanței și-au re
început activitatea. Mii de ca
dre — din partea secțiilor de 
învățămînt, cadre didactice, 
activiști U.T.C., reprezentanți

„SCÎNTEIA TINERETULUI"

(Continuare tn pag. a V-a)

TELEGRAMĂ
Dl CONDOLEANȚE

Tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, a primit 
din partea tovarășului Willi 
Stoph, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii De
mocrate Germane, următoarea 
telegramă :

In legătură cu regretabilul ac
cident de cale ferată din apropie
rea Bucureștiului, permiteli-mi să 
vă exprim Dv., și populației Re
publicii Socialiste România, profun
da compasiune a guvernului și 
populației Republicii Democrate 
Germane.

Primiți, vă rog. asipwarea sin
cerelor noastre condoleanțe și 
compasiuni pen'-u popo.ui român, 
In special pentru cei ctectati di
rect, și pentru familiile îndoliate 
de această grea catastrofă.,
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CONSTANTIN

PE

TREI PAȘI

aceasta

pe ecrane

UN EXAMEN

PUȚIN OBIȘNUIT

este Ro-

Zi de odihnă in salul Grădinari, raionul Beiuș A. T.

mari nume ale Ulmului. 
Inceplnd din această 
ecranul panoramic al 
iși va găsi din nou uli-

„Copilul 
în criza de 
concluzionat

„tulburare“

ÎNVĂȚĂTURILE
S TOLNICUL UI

de Virgil Cândea

I Con-
Cantacu-

fiecărui 
cărturar 

urmașilor

a 7 iunie 1966 se 
împlinesc două 
sute cincizeci de 
ani de la moartea 
Stolnicului 
stantin 
zino.

Opera 
mare

stăruie în amintirea 
prin cîteva învățături cu sem
nificație permanentă. Care 
este cîștigul adăugat de Stol
nic tezaurului culturii româ
nești ?

Considerată din perspectiva 
sfertului de mileniu trecut de 
la sfîrșitul său tragic, viața 
Stolnicului ne apare ea un 
imn înălțător, în care se îm
pletesc dragostea de patrie 
și dragostea de carte. Primul 
act al acestei vieți, menit să 
atragă atenția și admirația 
noastră, a fost plecarea lui la 
învățătură. în 1666. La Con- 
stantinopole, Veneția, Padova, 
Viena — viitorul Stolnic a pu
tut cunoaște adevăratele di
mensiuni ale culturii epocii.

Bogata provizie de cărți cu 
care se întoarce în țară, în 
1669, sporind biblioteca mai 
veche înființată la Mărgineni 
în Prahova de tatăl său, Pos
telnicul Constantin, reprezintă 
alt moment al aspirației sale 
către cultură, care a reținut 
atenția cercetătorilor de mai 
tîrziu. Cel care începuse în
vățătura hotărît să-i consacre, 
așa cum notase în carnetul 
său de student, tot ce-i îngă
duia „a mea mică putere ome
nească“, nu va încheia acest 
efort decît o dată cu sfîrșitul 
vieții sale. Bătrînul cronicar 
Miron Costin adresa, în ace
eași ani, cititorilor săi, urarea 
unor „mai slobode veacuri“, 
în care „cu cetitul cărților a 
face iscusită zăbavă“. Con
stantin Cantacuzino era unul 
dintre contemporanii săi ca- 
re-i urma îndemnul înaintea 
anilor de liniște doriți de 
marele cărturar moldovean. De 
aci se desprinde prtma învă
țătură a vieții Stolnicului : 
dragostea pentru cultură.

Din această dragoste izvo
răsc multe din activitățile 
Stolnicului : asocierea la făp- 
ta nepotului său, Constantin 
Brîncoveanu, care înființează, 
în 1694, la București, Acade
mia Domnească — cea dintîi 
instituție de învățămînt supe
rior din Țara Românească ; 
trimiterea de bursieri la Pa
dova ; sporirea continuă a 
bibliotecii de la Mărgineni, 
cea mai veche bibliotecă uma
nistă românească ce ni s-a 
păstrat.

Cultura promovată de Stol
nic a fost una nouă, umanistă, 
și în aceasta vedem o altă 
învățătură a operei sale. Cu
noscător al limbilor 
greaca și latina — 
al marilor autori ai 
ții, el era în același 
cititor atent al literaturii con
temporane. în biblioteca sa se 
găseau nu numai tratate de

clasice — 
prețuitor 

antichită- 
timp un

științele naturii și medicină, 
matematici și astronomie, dar 
și lucrări de artă militară 
periodice care-1 
despre evoluția politicii 
pene. Lărgirea continuă 
noștințelor Stolnicului 
condusă de curiozitate, 
ranța alegerii, varietatea iz
voarelor.

Acest spirit critic și această 
sete de cultură, le împletește 
Stolnicul cu dragostea pentru 
poporul său, care-1 vă îndem
na să scrie Istoria Țării Ru- 
mânești. El își alcătuiește 
opera, mîhnit că vede un po
por cu atît de nobile origini și 
tradiții uitat „din tablele lu
mii“. El .scrie cu convingerea 
că este necesar să cunoaștem 
„lucrurile și faptele celor mai 
de demult, ce înrr-acest pă- 
mînt s-au întîmplat și s-au 
făcut... pentru ca să putem și 
traiul vieții noastre a tocmi“. 
Din filele cronicilor străine el 
extrage mai întîi virtuțile po
porului dac, „ostași mari și 
tari la bătaia războaielor, ne
poftitori a se supune altora 
(și care) nici a se birui de alții 
îngăduia“. Adaugă, din ace
leași cronici, lauda Romei și 
mai cu seamă a „acelui mare 
împărat, Traian Ulpie“, în 
care vede începătorul po
porului nostru'pentru că „nu 
așezat lăcuitori romani în Da
cia, cum toți istoricii adeve- 
rează, și aiave și pană astăzi 
în multe locuri să văd în pierri 
scrise“. Aceste preliminarii 
îi îngăduie să scrie, cu mîn- 
drie, apoi : „iară noi, rumânii, 
sîntem adevărați romani și 
aleși romani în credință și în 
bărbăție“. Era afirmarea lim
pede și niciodată atît de știin
țific documentată pînă la el 
a originii romane a poporului 
nostru din toate provinciile 
istorice : „însă rumânii înțeleg 
nu numai ceștia de aici, ce 
și den Ardeal, carii încă și 
mai neaoși sînt și moldovenii 
și toți cîți și într-ăltă parte să 
află și au această limbă... pe 
aceștia, cum zic, tot. romani îi 
ținem, că toți aceștia dintr-o 
fîntînă au izvorît și cură“.

Acest popor în care „atîta 
să unise acei romani de aici 
cu acei dachi cit nu s-au

Și
informau 

euro- 
a cu- 

era 
sigu-

Lumina și flori

(Urmare din pag. I)

nerațiilor de elevi ce le vor 
fi încredințate.

★

Anii studenției... Se spune 
adesea despre ei că sînt cei 
mai frumoși ani din viață. Și 
nu e numai o figură de stil...

„Cînd îți începi studenția, 
declari ferm și hotărît : acum 
mă dedic profesiunii mele, și 
numai ei. Dar apoi, zi de zi, 
ți se dovedește că a te dedica 
cu adevărat profesiunii în
seamnă nu îngustarea preocu
părilor ci, dimpotrivă, lărgirea 
cîmpului de investigație. In 
fața proaspătului student se 
deschide un orizont; un pisc 
așteaptă să fie cucerit...“ MA
RIANA JOIȚA, de la Facul
tatea de chimie a Universității 
mărturisește că abia acum, la 
capătul studenției, poate răs
punde cu precizie la această 
întrebare : o specializare adîn- 
că, împletită cu un orizont de 
cunoștințe cît mai larg cu pu
tință...

— Uneori, dăruindu-mi tim
pul în întregime studiului, ui
tam — săptămîni sau luni în
tregi — de cărțile de lectură, 
de concerte, de spectacole. Și 
alți colegi de-ai mei au făcut 
la fel. Acum ne pare rău că 
uneori am neglijat, nejustifi
cat, asemenea activități. Anii 
studenției trebuie să fie anii 
inițierilor profunde și multila
terale, pe temelia cărora se 
trezesc pasiuni trainice pentru 
cultură. Dar noi spuneam des, 
mai ales în primii ani de stu
denție : „...dacă-am avea timp I 

Au trecut anii. S-au adunat 
fapte care-i permit lui IOAN 
SABĂU — din anul VI al Fa
cultății de medicină din Timi
șoara — să dea un răspuns 
exact întrebărilor care-1 fră- 
mîntau la începutul studen
ției t „Oare am ales bine ? Am

aptitudini pentru medicină ?“ 
Ultimele patru sesiuni le-a 
trecut cu note de 10. Lucrarea 
de diplomă a prezentat-o mai 
întîi la cercul de medicină ex
perimentală. în clinică a obți
nut numai rezultate foarte 
bune.

Că este unul dintre cei mai 
buni studenți ai institutului, 
care și-a dăruit multe din o- 
rele studenției pentru activi
tatea 
unde 
crări 
de la 
DRU
Facultății de electromecanică 
din Cluj, am cunoscut un in
terlocutor deschis, comunica
tiv, subtil în nuanțarea discu
ției. în' fața inevitabilei des
părțiri de studenție, am încer
cat să-i cunoaștem regretele. 
Ne-a mărturisit însă că trece 
cu bucurie pragul ei, fără pă
reri de “ 
teaptă 
rea cu 
marea 
profesionale. „Voi lucra poate 
într-o uzină, poate intr-un in
stitut de cercetări sau in în- 
vățămîntul tehnic superior. 
Oriunde, mă așteaptă multiple 
posibilități de afirmare, nesfîr- 
șitul cîmp al creației științifice 
inginerești, probleme tehnice 
de rezolvat“.

...Eroii acestui reportaj sînt, 
într-un fel, încă studenți. Fac 
parte din prima promoție a 
celor 110 000 de specialiști cu 
înaltă pregătire care vor ab
solvi institutele de învățămînt 
superior în anii cincinalului. 
Peste cîteva săptămîni, o dată 
cu obținerea diplomei de in
giner, profesor, medic — cer
tificat al competenței profesio
nale, vor începe o etapă nouă 
de viață. Este momentul unei 
retrospective, dar mai ales al 
proiectelor de viitor.

mai despărțit apoi între dînșii 
nici cind s-au rupt den împă- 
rățiia romană... și tot întruna 
s-au ținut și au rămas și pănă 
astăzi“ — s-a remarcat apoi 
prin vitejie și prin dreptate. 
„Legi bune țiind și păzindu-le 
și încă și buni ostași fiind... au 
început a-și păzi hotarele... 
nimănui nici ei vrînd atîta a 
să mai suspune“. Temuți de 
dușmani, prețuiți de prieteni, 
românii au îndeplinit apoi un 
rol european, apărînd bătrînul 
continent „ca un zid bun și 
tare“. Stolnicul respinge, nu 
fără ironie, teoria abandonării 
Daciei de către romani, pe 
care cercetări neștiințifice în
cercau s-o acrediteze încă din 
vremea lui. Dar, recapitulînd 
veacurile de lupte aprige, în
călcări și restriște prin care 
a trecut poporul nostru, el 
face loc unor accente de ad
mirație pentru „acești rumâni, 
cum s-au ținut și au stătut 
pînă astăzi așa, păzindu-și și 
limba și cum au putut și pot 
și pămînturile acestea lăcu- 
iesc !“ Istoria poporului român 
este pentru Stolnic un exem
plu de tenacitate.care, consta
tă el, „la puține limbi și nea
muri șă vede“.

Din cercetarea atentă 
trecutuhii poporului 
Stolnicul desprinde noi 
tive ca să-l iubească și 
admire. Este încă o învăță
tură pe care o cîștigăm din 
studiul operei sale.

Convingerile Stolnicului, 
obținute în ceasurile de lectu
ră și de reflecție, n-au rămas 
însă numai în paginile fru
moase ale „Istoriei Țării Ru- 
mânești“. Ele i-au luminat 
acestui cărturar, care a fost și 
un mare om politic, calea către 
idealurile de libertate și suve
ranitate pe care prefacerile 
din situația internațională a 
timpului său îi îngăduiau să 
le întrevadă.

în această admirabilă îmbi
nare de erudiție, judecată și 
acțiune politică, Stolnicul ex
prima datoria omului de cul
tură de a participa la viața 
poporului său și de a-și pune 
întreaga energie în slujba rea
lizării aspirațiilor sale.

Evocînd și această învăță
tură a Stolnicului, gîndul nos
tru se întoarce cu recunoș
tință către cărturar și către 
luptător la împlinirea a două 
sute cincizeci de ani de la 
moartea sa. Așa cum el însuși 
a ținut să afirme : „cu direp- 
tate iaste a da toți mari mul- 
țămite celor ce au dat învăță
turi și au scris istorii de obște, 
căci cu ostenelele lor au folo
sit viața de obște, adică tra
iul tuturor“.

Am asistat zilele a- 
cestaa la un examen 
mai puțin obișnuit. Ca
drul nu este nici clasa 
și nici laboratorul ci... 
holul de la etaj al 
Universității b u c u- 
reștene. I-am surprins 
pe candidați pregătin- 
du-se. „Biletele" la 
care trebuie „să răs
pundă" le-au primit 
cu mai bine de un an 
în urmă. Curios este 
faptul că cei șapte 
candidați nu scot un 
cuvînt ; au venit îm- 
brăcați în salopete și 
„înarmați" cu mistrii, 
pensule, culori.

— Cine sînt ?
— Asolvenții din 

cest an ai secției 
pictură murală de 
Institutul de arte plas
tice „Nicolae 
rescu“. 
preună examenul de 
diplomă 
în realizarea unei lu
crări de mari propor
ții ■ decorarea .pereți
lor holului • cu ,șapte 
fresce pe tema Știin
țele".

La ora la care i-am 
vizitat, „pe șantier”, 
își pregăteau peretele 
și culorile, mai reve- 
deau o dată schitele.
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de 
la
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Susțin îm-

care constă
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în cercurile științifice — 
a și susținut cîteva lu- 
valoroase — am aflat-o 
colegii săi. în ALEXAN- 
LELUȚIU, absolvent al

rău. Al. Leluțiu aș- 
nerăbdător confrunta- 
producția, încercarea, 

încercare a capacității

zatorul frescei ,, Lite
ratura" — ne relatea
ză : ,,în cei 6 ani de 
studenție am fost buni 
prieteni și colegi. De 
un an de zile, de cînd 
a început să prindă 
viață proiectul pe ca
re-1 transpunem acum 
în frescă, ne-am docu
mentat împreună, am 
făcut planuri, le-am 
discutat. Ne-am oprit 
asupra acestora, con- 
siderîndu-le cele mai 
reprezentative pentru 
ideea aleasă. Este pri
ma mare lucrare rea
lizată de noi și spe
răm ca o dată cu a- 
precierea ei prin note, 
să fie și prima noas
tră reușită în 
siunea pe care 
ales-o"...

Ceilalți colegi 
Groza lucrează
mele , .Matematica", 
..Filozofia", ,,Astrono
mia", ,,B i o 1 o g j a", 
,,Științele naturale" și 
,,Geologie-geografie".

Frescele lor — prin 
tema aleasă — reflec
tă plastic; organizarea 
pe. facultăți a Ùniver- 
sității. Lucrarea se 
propie de sfîrșit.

profe- 
ne-am

ai lui 
Ia te-

a-

D. R. POPESCU

upă „valul“ cine
matografic polo
nez, autentică 
școală în filmul 
ultimilor zece ani, 
început cu filmele 
lui A. Wajda 
Kawalerovicz, 
ultimul timp ci

neaștii polonezi, în ciuda unor 
realizări, nu reușesc să între
țină unanimele elogii 
care le-au meritat în 
afirmării. Au . trecut, 
drept, la teme contemporane, 
au continuat sondarea în 
adîncimea omului contempo
ran, au surprins în continuare 
și mai ales și-au dovedit un 
profesionalism cert. ~ 
teribil“ a intrat 
adolescență, a 
critica de film.

Și în această 
oarecum legică, unul din eco
urile tîrzii dar puternice ale 
școlii poloneze a fost „Legea 
și forța“, film datorat unui 
cuplu regizoral : Jerzy Hoff- 
man și E. Skorzewski. în fișa 
lor de activitate filmul acesta 
venea după o comedie polițis
tă cu accente de umor negru : 
„Gangsteri și filantropi“ și 
preceda „Trei pași pe pămînt“. 
Această ultimă realizare por
nește de la trei articole de 
ziar, dintre acelea ce se publi
că de obicei la rubrica „Să 
discutăm despre educație, 
răspundere...“, realizîndu-se 
astfel trei schițe cinematogra
fice care au ca subtext co
mun probleme ale omului con
temporan și ceva dintr-o 
intimitate înțeleasă ca o 
manifestare directă a carac
terelor. Acțiunea celor trei 
schițe se petrece în orașe de 
provincie cuprinse de ritmul 
marilor construcții industria
le. Pe acest fundal viețile 
celor cîțiva care sînt urmăriți 
de camera de luat vederi se 
desfășoară cu intensitate, cu- 
noscînd tristețile și bucuriile 
de totdeauna ale omului.

în „Ziua de naștere“ 
activist, acum pensionat, 
așteaptă zadarnic invitații, 
care vin au uitat de 
ment. Bătrînul 
astfel, cu o discretă melancolie 
singurătatea vîrstei. în „Divorț 
polonez“, o repartiție pentru 
apartament împinge la divorț 
doi oameni care se iubesc. 
Motivul este însă forțat și 
schița cîștigă doar prin sur
prinderea unor mentalități 
după care se conduc un fost 
procuror ajuns avocat, un ju
decător nevoit, împotriva do
rinței lui, să despartă o fami
lie pe care o cunoaște bine și

Săptămina
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ce-i

un
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Cei 
eveni- 

își consumă

în care crede, un martor de
venit misogin, ca urmare a 
unei răni căpătate pe front 
etc. A treia schiță, „O oră de 
drum“, apelează, tot pentru a 
defini caractere, la o desigur 
senzațională operație de cord, 
dirijată telefonic de o docto
riță, împiedicată într-un fel 
șă ajungă la căpătîiul pacien
tului copil.

Dintre aceste schițe, singu
ra care se încheagă filmic ră
mîne „Ziua de naștere“, cele
lalte plătind tribut descripției 
vizuale directe. Și asta, în 
ciuda atmosferei pe care o 
degajă filmul. Cei care consi
derau neconcludent premiul 
obținut la Festivalul de la 
Moscova din 1965 (medalia de 
argint), aveau dreptate și jus
tificau pînă la urmă distincția 
tocmai prin siguranța cu care 
cei doi regizori și-au tratat 
temele, semn cert al profesio- 
nalității sub care aminteam 
că se înscrie azi filmul polo
nez în întregime.

Nu se poate neglija, desigur, 
polemica subtilă pe care o 
duce filmul cu datele imediate 
sub care nu se poate ascunde 
niciodată, fără trunchieri 
esențiale, diversitatea psiholo
gică a omului. Această pole
mică nu e servită însă de da
tele scenariului, „suprafața“ 
pe care se merge atenuează, 
amînînd cele cîteva posibili
tăți de comunicare.

Și această limitare nu este 
suplinită decît uneori de in- 
terpreți dintre care se deta
șează net Anna Ciepielewska 
(doctorița din „O oră de 
drum“) și mai ales interpretul 
bătrînului (din „Ziua de naș
tere“), actorul Tadeusz Fijew- 
ski, care ne oferă un autentic 
recital.

Cei trei pași pe pămînt nu 
parcurg decît puțin din dru
mul pe care s-a angajat cine
matografia contemporană dar 
probează cu sinceritate măr
turisită încrederea în om 
faptele lui responsabile.

TUDOR STANESCU

Deși săptămina aceasta aduce pe 
ecrane 4 premiere, evenimentul 
cinematografic cel mai important 
riiminc lot Fanfan la Tulipe, unul 
din cele mai reprezentative filme 
ale cunoscutului regizor francez 
Christian Jaque, film realizat In 
1952, avîndu-1 ca interpret pe neui
tatul Gerard Phillipe. Poate cel 
mai izbutit film de mantie si 'spadă 
din ci te s-au realizat pînă in pre
zent, „Fanfan la Tulipe“ va fi re
văzut cu mare plăcere de to/i cei 
care iubesC filmele bune, celorlalți 
rămlnindu-le farmecul unei inedite 
intilniri cu

In fine, 
săptămină, 
sălii Patria 
Uzarea după o Îndelungată pauză, 
adăpostind „Coliba unchiului Tom" 
o coproducție germano-italo-iugo- 
slavă realizată după binecunoscu-

roman al Harrietlei Beecher 
Slowe.

Filmul „Fiii marii ursoaice" rea
lizai de studiourile Defa din R. D. 
Germană, pe genericul Ulmului, a- 
părind însă și cineaști cehi (regi
zorul Iosef Mach, operatorul de 
imagine laroslav Tuzar și actorul 
Jiri Vrstala). Este o producție de 
nivelul seriilor cu Winnetou și 
Old Slialterhand, constituind un 
debut de bun augur pentru stu
diourile Defa în genul anevoios al 
Westernului.

Iubitorilor Ulmului de aventuri 
o surpriză : Angelica, marchiza în
gerilor cu Michele Mercier în ro
lul titular. Primul dintr-o serie mai 
lungă, Ulmul aduce o noutate: veș
nicul erou bărbat al filmelor de 
mantie și spadă a fost detronat, 
lulndu-i locul o femeie. De fapt, 
pe această răsturnare de situație 
au și mizat producătorii, sperlnd 
că ea va aduce un surplus de pu
blicitate unui film, de altfel destul 
de plat și umblind la mult prea 
multe locuri comune. (Excepție fă- 
cînd numai episodul în care par
tenerul Michelet Mercier 
bert Hossein).
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EXTEMPORAL
Pentru că în fiecare sîmbă

tă, în preajma orei 22,00, stră
zile se golesc brusc de lume; 
pentru că sub forma diferite
lor produse de artizanat — 
brelocuri, ecusoane, bibelouri
— se întîlnește tot mai mult 
aceeași siluetă omenească li
niară, purtînd un nimb dea
supra cerculețului ce ține loc 
de cap; pentru că, suprem 
argument I, reflexul său a. 
pătruns, ca mare favorit, pînă 
și. în lumea anecdotelor, me
reu îmbogățit cu cîte o hai
nă, o replică, o poantă nouă,
— „Sfîntul“ mi-a cerut cu 
autoritate să-i iau celebritatea 
în considerație și să-i dedic 
un extemporal.

Poftim.
Intr-adevăr, grație faptului 

că milioane de antene TV în 
întreaga lume ii receptează 
imaginea, frumosul 
Moore, modern cavaler 
peur et sans reproche" 
venit una din cele mai 
liare figuri din universul 
sesorilor de televizoare, 
al prietenilor, vecinilor, 
noscuților acestor fericiți 
sesori. Scaune și fotolii, cana
pele și taburete, perne puse 
pe covor ori covorul fără per
ne, totul se mobilizează și se 
ocupă din vreme pentru ca 
nimeni să nu lipsească la mo-

mentul haș. Adică atunci cînd, 
din intimitatea micului ecran, 
crainica ne anunță cu un 
zimbet foarte, foarte compli
ce : „Și acum, un nou episod

capa și spadă cu Jean Marais, 
ori cu Jean Claude Brially), 
iar tu nu te alegi nici măcar 
cu o simbolică zgîrîietură; cînd 
după sărituri, rostogoliri, mers 
tîrît, box, catch as catch can 
și judo, reverele îți stau tot 
atît de impecabil ca și înainte 
de luptă ; cînd găsești deschi
se portierele tuturor mașini
lor parcate în stradă și toate 
cheile de contact lăsate la 
bord; cînd fiecare șef al ban-

episodului; nici un plasture 
n-ar putea fi tolerat fără gra
ve prejudicii pe chipul atît de 
atrăgător. La drept vorbind, 
cea mai tînără generație, pos
tată cu „sfințenie" sîmbătă 
seara în fața televizorului, 
nici nu observă cîte înlesniri 
i-au acordat scenariștii eroului 
spre a rămîne imbatabil. Nu 
observă pentru că are altceva 
de admirat — ingeniozitatea

drept, în acest caz nici celebru 
n-ar mai fi: celebritatea e 
singura recompensă a lui Si
mon Templar pentru primej
diile pe care le sfidează de 
unul singur în fiecare sîmbă- 
tă seară, între 22,00 și 23,00, 
ora Bucureștiului.

Fii atent, îmi spune un glas 
interior. Fii atent: dacă se in
terpretează rîndurile de pînă 
aici ca o declarație de deza
vuare a Sfîntului 2 In doi 
timpi și trei mișcări ți-ai

lui de

u u
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Roger 
„sans 
a de
fami- 

po-

cu-
po-

cu 
justificată : 
orice vîrstă) căci inima le bate 
sonor și des, ca pentru un 
rendez-vous mult așteptat ; 
cu bărbații, (de orice orizont), 
căci ei se văd 
de un exemplar 
bil să-i justifice, 
să-i răzbune;
adolescenții (de orice tempera
ment) căci... dar oare mai tre
buie explicat de ce copiii și 
adolescenții sînt de-a dreptul 
topiți de dragul Sfîntului 2

Cînd patru-cinci adversari 
cad ca. niște popice de pe ur
ma pumnului tău (mai puțini, 
totuși, decît în filmele de

„Sfîntul“. Complicitate 
cu femeile (de Ștefan Iureș

reprezentați 
reușit, capa- 

cînd nu chiar 
cu copiii și

dei de înfruntat are cîte o 
fiică drăgălașă, iar această 
fiică, culpabilă ori nu, îndră- 
gostindu-se fulgerător, își 
abandonează fără remușcări 
părintele ca să te ajute la 
momentul critic, atunci fireș
te, atunci...

Dar un. erou de serial are 
prerogativele sale, dintre care 
cele enumerate aici sînt nu
mai cîteva. Sigur că nu poate 
pleca în ambulanță, ori măcar 
sprijinit în baston la sfîrșitul

îndemînarea șt

lui. Dacă în

și curajul, 
sîngele rece, simțul de obser
vație și perspicacitatea. Cum 
toate intervențiile Sfîntului 
sînt urmarea solicitărilor ve
nite de la o victimă, se poate 
vorbi foarte bine și despre 
dezinteresarea
lume nu s-ar produce atîtea 
crime, furturi, violuri, șantaje, 
escrocherii, eroul interpretat 
de Roger Moore ar sta acasă, 
ar exercita o profesie pașnică, 
viața nu i-ar atîrna mereu de 
un fir de păr. Nu-i așa 2 Ce-i

ciștiga o impopularitate direct 
proporțională cu dragostea 
ce-l înconjoară pe el. Mă 
grăbesc să precizez, cu mina 
pe inimă: credeți-mă, îmi 
place Sfîntul. Nu o spun din 
oportunism. Și eu țin foarte 
mult la frumosul, agilul, te
merarul, incoruptibilul Sfînt. 
Jur că îl aștept cu nerăbdare 
și că, dacă într-o săptămină. 
Televiziunea face economie de 
episodul-^ație, sînt profund 
dezamăgit. Adevăr zic vouă, 
tremur de cîte ori e amenin
țat, mă bucur de cîte ori 
reușește să iasă dintr-o în
curcătură mai afurisită. In a- 
ceastă privință n-am pic de 
originalitate, mă confund

complet cu milioanele 
entuziaști admiratori.

Și totuși...
Totuși, mă întreb eu, și simt 

cum un val de sfiiciune pune 
surdină vocii mele, pe lingă 
Simon Templar n-ar mai fi 
loc și pentru alți cavaleri ai 
dreptății pe micul ecran 2 E 
adevărat, a mai fost Robin 
Hood, e adevărat, i s-a adău
gat și Wilhelm Teii, arcași, de 
bunăseamă faimoși, cu blazoa
ne patinate și drept de uni
versalitate asigurat. Dar parcă 
tot mai e loc pentru careva. 
Un pămîntean. Un erou cu 
obîrșia undeva între Carpați, 
Dunăre și Marea Neagră. 
Poate fără, ce spun eu, cu si
guranță fără, nimb deasupra 
capului. In schimb vorbind 
românește. Istoria ori legen
da, contemporaneitatea ori 
viitorul i-ar dărui un cîmp de 
desfășurare practic infinit, 
numai braț să-și întărească, 
numai tăiș de armă să-și 
ascută, numai suflet să vibre
ze în el. Și numai să-și facă 
prieteni. Mulți, buni, de nă
dejde, prieteni pentru care să 
merite să lupte și care să nu-l 
lase nici ei la greu.

Simon Templar n-ar fi in
vidios. Concurența nu l-ar 
face mai urît. Ora lui de sîm
bătă seara i-ar fi pusă de-o 
parte, ca și pînă acum. Avem 
atîta nevoie să admirăm is
cusința, curajul, îndemînarea, 
calmul, perspicacitatea, gene
rozitatea încît — paradoxal 
— sentimentul nostru, împăr
țit între mai mulți, ar ajunge 
sporit la fiecare erou în parte.
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• dr. ing. IOAN ROMAN

• dr. ing. S. RÄDULESCU

• ing. dr. IULIU MOLDOVAN

• ing. VICTOR TELEBA

— directorul Institutului de cer
cetări textile

— directorul Institutului de cer
cetări tehnologice pentru indus
tria construcțiilor de mașini

— director adjunct științific al 
Institutului de cercetări chimice

— director adjunct al Institutului 
de cercetări alimentare

LABORATORUL UZINAL
AVAN

0 VERIGĂ0 problemă esențială A UNEI ÎNTREGI

RAMURICALIFICAREA CADRELOR

cauză a- 
eficienței

șl în mod 
să se asi-

dea rezultatele 
mi se pare impor- 

fiecărui laborator

fi lipsită 
intervenția 

științifice chiar

DE PRODUCȚIE“

PERFECȚIONĂRII
TEHNOLOGICE
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Indiferent de terminologia pe care o folosim în definirea laboratorului 
uzinal — fie că-1 numim avanpost al științei, nucleu al cercetării, — e limpede că el 
se află mai aproape de producție ca oricare altă unitate de cercetare. Această 
situație îi creează avantaje incontestabile și îi definește sarcinile fundamentale.

Activitatea de cercetare în uzine se află în prezent la începutul unui drum 
precis trasat, menit să ducă la conți nua ridicare a rolului laboratoarelor în viața 
științifică a țării.

CARE SINT MODALITĂȚILE DE A SE ANGAJA EFECTIV ȘI EFICIENT PE 
ACEST DRUM?

în continuarea anchetei întreprinse de ziarul nostru am adresat această 
întrebare cîtorva oameni de știință, conducători ai unor institute, de cercetări:

• prof. dr. ing. C. APETREI - director'adjunct alI Institutului 
de energetica al Academiei

Sintetizînd părerile formulate de interlocutorii noștri, rezultă că o fructuoasă 
activitate de cercetare în laboratoarele uzinale este determinată înainte de toate de o 
temeinică organizare a activității lor.

Prof. C. Apetrei:
Axarea tematicii de cer

cetare a laboratorului uzi
nal pe problemele produc
ției întreprinderii reprezin
tă prima condiție a asigu
rării unei înalte eficiențe 
a activității de cercetare 
din cadrul acestor unități. 
Participarea nemijlocită Ia 
controlul și asigurarea ni
velului tehnic garantat al 
producției, îmbunătățirea 
indicilor tehnico-economici 
ai produselor existente în 
fabricație, prin asimilarea 
de noi materiale și proce
dee tehnologice moderne, 
pregătirea condițiilor de a- 
similare a produselor noi 
pentru O etapă imediată 
sau de perspectivă, consi
der că reprezintă principa
lele obiective către care 
trebuie orientată și în ve
derea cărora trebuie orga
nizată munca de cercetare 
din laboratoarele uzinale, 
între aceste obiective este 
necesar să existe o îmbina
re armonioasă 
deosebit trebuie
gure prioritatea sarcinilor 
de perspectivă ale uzinei. 
Cercetarea din laboratoare, 
după părerea noastră, nu 
trebuie transformată în-

tr-un pompierat tehnic sau 
științific al întreprinderii, 
ci trebuie să i se asigure 
principalul rol de promo
vare a noului în procesul 
de dezvoltare a întreprin
derii. Totodată, gîndesc că 
cercetării științifice din u- 
zină nu i se pot stabili gra
nițe în sensul limitării ei la 
cercetarea pur tehnologică 
sau tehnică. Experiența ță
rilor cu tradiție în acest 
domeniu arată că descope
riri importante, care au re
voluționat tehnica și însăși 
știința, au fost înregistrate 
în multe cazuri în labora
toare sau grupuri de labo
ratoare organizate pe lîngă 
marile întreprinderi indus
triale. Dezvoltarea cercetă
rii fundamentale în labora
toarele uzinale depinde de 
forța științifică acumulată 
de aceste unități de mă
sura în care ea se manifes
tă, în care este sprijinită și 
dezvoltată.

Ing. I. Roman :
Faptul că nucleele de 

cercetare din uzine au fost 
create de puțină vreme face 
ca o serioasă îndrumare 
din partea organelor com
petente să fie absolut ne-

cesară. Această îndrumare 
trebuie orientată, în spe
cial, către organizarea pe 
baze solide a muncii de 
cercetare în uzine. în acea
stă privință, o contribuție 
substanțială ar putea-o a- 
duce organele care coordo
nează în ministere activita
tea științifică precum și 
Consiliul Național al Cer
cetării Științifice. După 
părerea mea, această con
tribuție ar comporta orga
nizarea unor expuneri pri
vitoare la problemele către 
care trebuie să-și îndrepte 
atenția cercetătorii din u- 
zine, schimburi de expe
riență la întreprinderi în 
care activitatea de cerce
tare poate servi ca model.

Planurile de cercetare în 
uzine trebuie întocmite cu 
concursul celor mai buni 
specialiști ai uzinei. Ei cu
nosc problemele „la zi“, 
dar și pe cele de perspecti
vă, de aceea contribuția lor 
poate fi extrem de utilă. 
Este deosebit de important 
ca planurile să fie bine 
fundamentate sub raportul 
condițiilor țnateriale exis
tente, al necesităților și al 
posibilităților. In general, 
cred că planurile trebuie

să includă în mare măsură 
elemente prin care cerceta
rea să devanseze producția, 
cu unul sau mai mulți ani, 
cu alte cuvinte planurile 
de cercetare să țintească 
înaintea planurilor de pro
ducție curente.

Apoi, cred că planurile 
de cercetare trebuie neapă
rat discutate și aprobate 
de consiliile științifice din 
întreprinderi. De asemenea, 
mi se pare judicios ca lu
crările realizate să fie a- 
nalizate și apreciate de un 
colectiv competent care să 
se poată pronunța în depli
nă cunoștință de 
supra calității și 
lor.

Poate că n-ar 
de utilitate 
consiliilor 
în cursul desfășurării lu
crărilor mai importante de 
cercetare. Această inter
venție ar însemna, după 
părerea mea, o studiere a 
modului în care decurge 
cercetarea și acordarea în
drumărilor necesare.

Ing. Iuliu Moldovan :
Cercetarea uzinală nu s-a 

organizat încă tot atît de

tememic ca activitatea la
boratoarelor de analiză. De 
fapt, rezultatele obținute în 
cercetare, într-o uzină sau 
alta, ilustrează însăși con
cepția conducătorilor uzi
nei respective, poziția lor 
față de potențialul științi
fic existent.

Aș vrea să vă ofer cîteva 
exemple. Este vorba des
pre întreprinderile chimice 
de Ia Borzești, Năvodari,
Valea Călugărească, Govo
ra și Ocna Mureș, unde 
cercetarea a obținut re
zultate pozitive, cu aplica
bilitate imediată în produc
ție.

Au apărut însă — mă re
fer la sectorul chimiei, fi
rește — și fenomene nega
tive și anume: paralelis
me, o tematică prea încăr
cată depășind potențialul 
real de cercetare, o insufi
cientă utilizare a docu
mentării de specialitate, 
sau elaborarea de lucrări 
incomplete. Consider că a- 
ceste deficiențe sînt conse
cința unei organizări im
perfecte.

Laboratorul uzinal tre
buie să devină organul de 
înaltă specialitate științifi
că al întreprinderii, moto
rul perfecționării continue 
a tehnologiilor existente, al 
diversificării producției.

El își poate înfăptui o- 
biectivele fundamentale 
dacă are un plan elaborat 
în chip judicios, pe baza 
unei tematici bine ancora
te în problemele producției 
de bază a uzinei. Tematica 
cercetării trebuie să izvo
rască din practica uzinei. 
Aceasta se poate realiza 
printr-un contact strîns în-

Dr. Ing. I. MOLDOVAN

„ORGÂN

DE ÎNALTĂ

SPECIALITATE
ȘTIINȚIFICĂ“

tre laborator și secțiile u- 
zinei.

Pe de altă parte, nu tre
buie să uităm că cerceta
rea modernă comportă 
munca în echipă, într-un 
front larg și bine coordo
nat. De aceea cred că ar 
trebui subliniată necesita
tea conlucrării verticale, cu 
alte cuvinte a sudării rela
țiilor de colaborare cu in
stitutele departamentale, cu 
cele ale Academiei și cu 
colectivele de catedră din 
învățămîntul superior de 
specialitate. O asemenea 
conlucrare oferă laborato
rului uzinal un loc bine 
determinat atît în investi
garea căilor noi ale știin
ței, cît și în finalizarea 
productivă a cercetărilor. 
E de la sine înțeles că a- 
cest mare angrenaj impli
că planuri de cercetare și 
grafice de lucru, pe pro
bleme, foarte minuțios în
tocmite și respectate.

S-a vorbit, în mod justi
ficat, despre existența pa
ralelismelor în activitatea 
laboratoarelor și despre

posibilitatea apariției și în 
viitor a acestui fenomen 
indezirabil. Pentru aceasta 
și pentru alte considerente 
privitoare la utilizarea ra
țională a cadrelor și a mij
loacelor materiale, cred că 
e bine ca, în cazul unor u- 
zine cu același profil de fa
bricație, de pildă, combina
tele de îngrășăminte chi
mice, cercetarea uzinală să 
fie concentrată într-o în
treprindere coordonatoare. 
Industria chimică are o a- 
numită experiență în acest 
sens, care a dovedit utilita
tea unei asemenea organi
zări. Pentru exemplificare 
aș cita activitatea labora
toarelor centrale pentru 
coloranți, pentru lacuri și 
vopsele și a celui de coro
ziune, recent înființat.

în general, apropierea 
științei de producție consti
tuie una din marile cerin
țe ale actualității. în acea
stă apropiere, laboratorul 
uzinal poate și trebuie să

dotarea materială și înca
drarea cu cercetători. O 
astfel de organizare ne-ar 
permite să pregătim condi
țiile necesare pentru ca în 
viitor fiecare uzină să fie 
în măsură să-și rezolve 

• singură problemele de cer
cetare de interes local.

Pentru ca eforturile care 
se fac să 
dorite, 
tant ca
să i se stabilească gradul 
de complexitate. Bineînțe
les, această cerință trebuie 
privită într-un chip malea
bil, adaptînd-o la specificul 
și problemele fiecărui sec
tor și ale fiecărei între
prinderi.

Cred că ar fi foarte util 
ca activitatea laboratoare
lor uzinale să fie legifera
tă. Cu alte cuvinte, propun 
să se elaboreze regulamen
te de funcționare a acesto
ra, care să prevadă modul 
lor de funcționare, organe
le de îndrumare, modalită
țile controlului din punct 
de vedere științific, rezol
varea problemelor privind 
recrutarea cadrelor de spe
cialitate.

Consider rațional ca în 
fiecare întreprindere să e- 
xiste un consiliu științific, 
care să îndrumeze activita
tea de cercetare, care să 
contribuie efectiv la elabo
rarea planului de cercetare 
și să analizeze periodic în
deplinirea acestuia.

Ing. V. Teleba : Nu exis
tă, în momentul de față, 
posibilitatea de a organiza 
laboratoare cu profil de 
cercetare în toate între
prinderile industriei ali
mentare. De aceea, consi
der că este util ca, într-o 
primă etapă, aceste unități 
să fie create pe lîngă în
treprinderile cel mai bine 
dotate din punct de vedere 
tehnic. Mă gîndesc la una 
din fabricile de zahăr de 
la Bucecea, Luduș, sau Tîr- 
gu-Mureș, Fabrica de ulei 
„Muntenia“, sau „Unirea“ 
din Iași, Fabrica de spirt 
„Rahova“, Fabrica de țiga
rete „București“ etc. în
tr-o etapă imediat urmă
toare ar putea fi înființate 
laboratoare uzinale în in
dustria cărnii, a laptelui, a 
conservelor etc.

în ceea ce privește pla
nul de cercetare, cred că 
el trebuie să se întemeie
ze pe propunerile laborato
rului, ale direcțiilor gene
rale, ale institutului depar
tamental de cercetări și a- 
vizat de conducerile tehni
ce ale direcțiilor generale 
și institutului departamen
tal.

Cerințele majore ale dez
voltării științei și tehnicii 
impun necesitatea ca odată 
planul de cercetare stabi
lit, realizarea lui să devină 
obligatorie. Formularea a-

Ing. V. TELEBA

Prof. C. Apetrei: Sarcinile sporite ale cer
cetării științifice în actuala perioadă de dez
voltare a țării noastre necesită o creștere im
portantă a cadrelor de cercetare cu pregătire 
superioară. Procesul complex de formare a 
cercetătorului, extins pe perioade de mai 
mulți ani, ridică pe prim plan problema re
crutării și pregătirii personalului de cerce
tare necesar laboratoarelor organizate în ca
drul întreprinderilor. Este oare necesar ca 
rezolvarea acestei probleme să se facă prin- 
tr-un transfer masiv de cadre științifice din 
cadrul unităților de cercetare către uzine, ori 
prin valorificarea forțelor existente în între
prinderi ?

Considerăm că cea de-a doua cale constituie 
principalul mijloc de rezolvare a problemei 
cadrelor de cercetare din laboratoarele uzi
nale. Există în întreprinderi numeroase ele
mente talentate care participă direct la mun
ca de concepție și organizare a producției și 
care, totodată, manifestă înclinații vădite că
tre munca de cercetare științifică. îndruma
rea acestor cadre către laboratoarele uzinei, 
urmărirea atentă a perfecționării pregătirii 
lor în cadrul laboratorului, încredințarea sar
cinilor de cercetare în mod gradat, pe măsura 
formării lor, crearea unor condiții de muncă 
stimulatorii etc. reprezintă cîteva aspecte, 
care pot contribui la formarea nucleelor de 
cercetare din cadrul uzinelor. Un loc impor
tant în procesul de formare a cadrelor de 
cercetare din uzine trebuie să-l aibă speciali
zarea lor, pe perioade diferite pînă la un an, 
în cadrul laboratoarelor institutelor centrale

de cercetări sau ale catedrelor din învăță- 
mîntul superior. Specializarea este necesar să 
fie concretă, în cadrul problemelor care inte
resează imediat uzina sau în perspectiva dez
voltării ei. Crearea de condiții favorabile ela
borării tezelor de doctorat în cadrul labora
toarelor uzinale pentru cercetătorii proprii 
sau din alte unități reprezintă, de asemenea, 
o cale importantă în acțiunea de perfecțio
nare a pregătirii cadrelor de cercetare și sti
mulării vieții științifice din laboratoare.

Sîntem convinși că de acțiunea atentă de 
recrutare, pregătire și formare a cadrelor de 
cercetare depinde, în primul rînd, viitorul 
cercetării științifice din cadrul laboratoare
lor.

Ing. I. Roman : Și sub acest raport, pro
blema trebuie privită cu foarte multă atenție. 
Pentru ca laboratoarele uzinale să poată rea
liza ceea ce se cere de la ele, cred că e bine

ca selecționarea cadrelor să se facă în mod 
corespunzător specificului acestei activități și 
sarcinilor ei. Altfel spus, angajarea prin con
curs mi se pare mijlocul cel mai potrivit 
pentru a asigura laboratoarelor cadrele nece
sare.

Cel puțin pentru această perioadă de în
ceput consider că este bine să se studieze 
forma prin care o parte din cei mai buni spe
cialiști ocupați în uzine cu probleme de pro
iectare sau în producție vor putea să parti
cipe direct la cercetarea în laboratoare. Pre
zența unor asemenea elemente cu certe însu
șiri personale și cu o temeinică cunoaștere a 
problemelor producției ar avea o utilitate 
deosebit de mare.

Pentru ca în problemele de cercetare din 
uzine să poată fi atrași specialiști pe măsura 
cerințelor actuale consider necesar să se pre
vadă laboratoarelor posturi cu salarizare co
respunzătoare.

Ing. Iuliu Moldovan : Pentru ca laborato
rul uzinei să devină, în mod efectiv, organul 
de înaltă specializare științifică al uzinei, cer
cetătorii trebuie să stăpînească perfect bazele 
teoretice ale proceselor de producție în sine, 
analiza pe operații chimice a procedeelor apli
cate, să fie la curent cu competiția științifică 
mondială, cu literatura de specialitate, să cu
noască foarte bine problemele de inginerie 
chimică, utilajul și aparatura modernă spe
cifice uzinei. Toate aceste elemente determină 
trăsătura fundamentală pe care o pretindem 
unui cercetător : competența.

Ing. S. Rădulescu : Un progres substanțial 
în activitatea laboratoarelor uzinale implică 
grija deosebită care trebuie să fie acordată 
formării personalului de specialitate. Este o 
muncă importantă, de perspectivă, care nu 
poate fi neglijată nici un moment.

Ing. V. Teleba : Laboratoarele uzinale au 
nevoie de cadre bine pregătite, cu practică, 
recrutate în mod special pentru munca de 
cercetare. De aceea, susțin ideea că ele ar 
trebui selecționate prin concurs. Mi se pare 
util ca, înainte de a-și începe activitatea în 
laboratorul uzinal, noii angajați să lucreze, 
un timp, în institutul departamental pentru 
a-și însuși stilul de muncă științifică, pentru 
a se familiariza cu documentarea și a căpăta 
deprinderile de bază ale cercetătorului.

In general, cred că e bine să se man'feste 
grijă pentru activitatea cercetătorilor și în 
sensul de a-i lăsa să se ocupe continuu de 
cercetare.

constituie o valoroasă veri
gă.
Ing. Semerad Rădulescu :
Condițiile concrete exis

tente în industria textilă fac 
ca dezvoltarea cercetării la 
nivelul întreprinderilor să 
se facă în etape în funcție 
de necesități și de posibi
lități. Cred că în actuala e- 
tapă ar fi binevenită orga
nizarea unor laboratoare 
uzinale asociate pe regiuni. 
2—3 laboratoare pe fiecare 
sector al industriei textile 
ar putea deservi din punct 
de vedere științific întregul 
sector, polarizînd, totodată, 
eforturile necesare pentru

cestei cerințe nu trebuie 
considerată sub aspectul ei 
formal. E necesar să avem 
în vedere că pianul fiecă
rui laborator trebuie să se 
încadreze într-un întreg 
context al cercetării într-o 
subramură de producție. 
Prin neîndeplinirea planu
lui de cercetare într-o uzi
nă sau alta, programul ști
ințific 
sau al 
pierde 
cesară.

în sfîrșit, o atenție deo
sebită au acordat interlo
cutorii noștri calificării ca
drelor care lucrează în a- 
ceste laboratoare.

al unei subramuri 
unui sector și-ar 

armonia atît de ne-



Fotbal, Handbal, Volei, 
Scrimă, Canotaj, Baschet 
Box,
Șah,

Oină, 
Popice, 

Natație, Box, Tir, Șah, 
Ciclism, Polo, Tenis,

Rodica Apăteanu evoluirai grație și siguranță la birnăcu

a două extreme 
CU un joc tehnic; 

de asemenea, o 
linără, care va a-

O NOUĂ RUBRICĂ A ZIARULUI NOSTRU

„MENS SANA IN CORPORE SANO
Cu tot mai mult interes și cu o tot mai eferves

centă pasiune, în lumea contemporană se practică 
și se discută despre sport. Marile competiții, cu ca
racter mondial, continental sau internațional, ca și 
cele interne, confruntările, disputele dîrze și rezul
tatele acestora, polarizează atenția a milioane și 
milioane' ’de oameni, formează obiectul unor nesfîr- 
șite comentarii și controverse. Dar dacă sportul are 
un efect instructiv plăcut pentru cei care-1 privesc, 
cu totul altele sînt foloasele pe care le aduce ace
lora care-1 practică. Problema, în speță, comportă 
discuții. Dezbateri, pe această temă, au loc și ele se 
desfășoară cu aprindere pretutindeni. Tinerii, cu 
rare excepții, sînt partizanii .practicării sportului, 
fervenții susținători ai acestei idei. Aceasta pentru 
că tinerețea, în general, se caracterizează prin vi
goare, optimism, sete de viață, sănătate. Sportul și 
gimnastica, practicate rațional, sînt căi sigure de că- 
lire a organismului, de pregătire a omului pentru 

i; viață, indiferent de vîrstă lată de ce tinerilor, cînd 
’ e vorba de necesitatea practicării sportului, a exer

cițiului fizic, li se raliază toți acei oameni de știin
ță, de cultură sau. pur și simplu, acele persoane 
care cunosc binefacerile culturii fizice, ale sportu- 
lui, din proprie experiență. Există însă șl „dușmani" 

"ai sportului ? Fără a lua înțelesul grav al acestui 
cuvînt, se poate spune, totuși, că sportul are și po
trivnici, mai mulț .sau mai puțin intenționați.. Este 
deajuns să arătăm că unii părinți își țin cu totdina- 
dinsul copiii închiși în casă ; că unii locatari ai 
blocurilor îi împiedică pe copii să se joace (deși,

uneori justificat) î că unele câdre didactice nu în
țeleg pe deplin rostul adevărat al sportului și nici 
al celebrului dicton latin „minte sănătoasă în corp 
sănătos" etc. De altfel, un număr destul de mare de 
scrisori pe care le primim la redacție ne semna
lează neajunsuri în ceea ce privește activitatea fac
torilor răspunzători — organe U.C.F.S., cluburi, 
asociații sportive, organizații U.T.C. — pentru dez
voltarea sportului de masă.

Considerentele enunțate mai sus ne-au îndemnat 
să inițiem o nouă rubrică în ziarul nostru în cadrul 
căreia să publicăm o serie de interesante materiale 
cont,inînd opiniile unor oameni de știință și cultură, 
medici și cadre didactice etc., despre rolul sportu
lui, al culturii fizice, în general, în viața omului și 
a societății contemporane. Printre primii „oaspeți" 
ai noii noastre rubrici) „Mens sana in corpore sano” 
se numără acad. prof. dr. Ștetan Milcu, vicepre
ședinte al Academiei Republicii Socialiste România, 
acad, prof dr. Aurel Moga, Emil Ghibu, doctor în 
științe pedagogice, vicepreședinte al U.C.F.S., conf. 
univ. doctor docent Marcela Pitiș, de la Institutul 
de endocrinologie „C. I. Parhon" București, conf.

• dr. doceht Nicolae Cajal, membru corespondent al 
Academiei, dr. Corneliu Obrașcu,. medic primar de 
cultură fizică la sanatoriul Otopeni, dr. Romulus 
Dandescu, asistent la Institutul de cultură fizică, nu
meroși alți oameni de Știință, artă și cultură, cadre 
didactice din școli și facultăți, oameni ai muncii, 
ingineri și tehnicieni din uzine și fabrici.

RETURUL CAMPIONATULUI CATEGORIEI 0 0

„UNDE
SlNT

LEII
de Fănuș Neagu

în prima duminică a 
București s-au marcat 
luri (jumătate plus 1 
lurile etapei), dar unul 
acela prin care Steaua 
gurat victoria asupra 
lui, va rămlne de tristă amin
tire. Golul acesta a fost Înscris 
de Constantin din pozi/ie clară 
de ofsaid. Tușierul Mircea Sa- 
doveanu a semnalizat la timp, 
dar arbitrul Lulu Mihăilescu, 
nefinlnd seama de nimic decit, 
poate, de interesele 
personale, a dictat reluarea jo
cului de __ ’ _______
In cabină, Lulu Mihăilescu ne-a 
declarat (cinic ? năucit ?) că : 
„însă', după înscrierea golului 
n-a mai fost ofsaid". La așa 
ceva eu nu pot să răspund de
cit că nu vreau să mă joc de-a 
bâba-oarbă. Să fim serioși !...

verii, la
13 

din 
din 
șl-a 
Rapidu-

go
go- 
ele, 
asi-

Iui Strict

Finiș strlns 
probă de 1 

garduri

À noua etapă 
la rughi

Campionatul 
publicau de rugbi 
a fost reluat dumi
nică cu desfășura
rea meciurilor din 
cadrul celei de-a 9-a 
etape. Iată rezulta
tele înregistrate : 
Steaua — Rulmen
tul' Birlad 15-3; 
Gloria București ■— 
C.S.M.S. Iași 3-0; 
Universitatea Timi
șoara -— Dinamo 
București 3-23; 
Precizia Săcele 
— Constructorul 
București 3-0 ; Pro
gresul București — 
Știința Petroșeni 
3-6 ; Farul Constan
ța ■—, Grivița Roșie

FOTBA
DUELPASIONANT IN 0 PROGRESUL SAU POLITEHNICA?

OPINII

DIN

TRIBUNE

Colea Răutu — artist emerit : 
„înclin tot mai mult să cred 

că Politehnica București va in
tra în divizia „A“. Parcă spre 
sfîrșîtul campionatului studen
ții practică un joc mai organi
zat, sînt mai hotăriți, luptă cu 
mai multă tinerețe șl bărbăție, 
înaintarea e linără și extrem 
de mobilă. Vizionez regulat 
meciurile lor în București. îmi 
plac foarte mult Ciornoavă, t„> 
cescu, excepțional : din centră
rile lui s-au marcat toate cele 
3 goluri (3—1 cu Ceahlăul- 
P. Neamț), portarul Rămureanii 
și fundașul Rădulescu. Progre
sul prea mult combină, prea 
mult așteaptă de la Mateianu 
care nu poale face mai mult 
decit e cu putință".

Lucian Vatainaniuc — ing. 
constructor, Fabrica de ciment 
Tg. Jiu :

„Vă dati seama, am venit la 
București pentru meciul Dina- 
mo-Știința Craiova. Dar dimi
neața am fost prezent în tribu-

nele „Politehnicii" să‘văd la lu
cru studenții bticureșteni. Mi-a 
plăcut meciul pe care l-am vă
zut în compania echipei din 
P. Neamț, Și pot să afirm, a- 
proape cu certitudine, că Poli
tehnica București are mari șan
se să joace la anul în „A". 
Cred acest lucru din clipa' în 
care am văzut că ultimul rrieci 
cu Progresul s-a soldat la un 
scor egal și că la Tirgoviște au 
învins ei fără drept 
tîrgoviștenii aveau 
2 puncte cum a 
lăzi . Steaua.. Cel 
meci -studenții il au 
Vilcea. Aici, după 
văzut că .joacă — organizat, cu 
acțiuni subtile, în viteză — 
cred că vor scoate cel puțin un 
rezultat de egalitate,

Gheorghe Mitroi — cronica
rul sportiv al revistei „Viața 
studențească" :

„Politehnica are, față de Pro
gresul, toate atuurile... și jn 
plus unul: e mai în formă, a-

de apel. Și 
nevoie de 

avut as
mut greu 

insă la Rm. 
cum i-.am

Pe scurt

Nou record 
al Africii

că arbi- 
rezulta- 
dar așa 
Toth, a- 
de fază.

in
tir
au

4’ 02" (nou . record 
al Africii).

la centrul terenului.

iritr-o dungă, 
atunci cînd... 
nu mai spu- 

cum le pieri

în pădurea 
Băneasa, 
la Tunari

Celălalt, meci al cuplajului : 
Dinamo-Bucur ești — Știința
Craiova, a demonstrat tuturor 
că Ion Pîrcălab este cel mai 
talentat fotbalist român din ul
timii zece ani. Scorul de 8—0 
(record în acest campionat) 
fascinează și amețește. Dar ca 
martor ocular pot spune că el 
reflectă palid diferența dintre 
cele două echipe de pe teren. 
Pare o glumă să afirm 
trul Toth a influențat 
tul (8—0 este 8—0!) 
s-a întîmplat. Arbitrul 
flat totdeauna departe 
a refuzat, dinamoviștilor un 11 
metri la un fault în careu 
pra lui Varga.

Despre craioveni, ce să 
De cîte ori am zis ceva, 
supărat. Și mai cu seamă s-a 
supărat un susținător al lor 
care trage cu praștia dintr-o 
rubrică sportivă, și acum, pro
babil, o să tragă în trenul ca- 
re-i poartă pe învinși spre casă. 
In ajunul meciului cu Dinamo, 
cronicarul de la revista „Ra
muri" lăsîndu-se furat de vise, 
anunța, bombîndu-și pieptul : 
,,Hinc sunt leohes" — lasă că 
se zice : Hic sunt leones. (Aici 
sînt leii) — și invita pe toată 
lumea să învețe din „lecția 
Craiovei". Eu, ce să zic ? Zic : 
ferea creștine ! — și trec mai 
departe ca să zic că fotbaliștii 
din Craiova n-au condiție fizi
că, n-au un coordonator (de ce 
n-a jucat Eftimie ?) și n-au 
simțul porții. Suporterii lor, 
care într-o vreme mă asaltau 
cu scrisori violente, și-au fă
cut apariția la stadion cu un 
clopot de la Tismana sau de la 
Cozia pe care l-au sUnat, la 
început, să ne bage în sperieți, 
apoi l-au bătut 
jar și stins ca 
dar mai bine să 
nem cînd. Vai, 
avîntul ! Drept să fiu, mi-a pă
rut rău pentru ei, dar asta nu 
le ține de cald. Sînt sigur că 
s-ar fi simțit mai veseli, dacă 
prietenul meu Pîrcălab, sfătuit 
cîndva de cineva să urmeze 
exemplul lui Sfîrlogea, și-ar fi 
scos ghetele, la 3—0 să zicem, 
și ar fi plecat spre vestiar.

Dar Ion a vrut să dovedeas
că din nou că poate juca, așa 
cum declară mulți ziariști stră
ini, în orice echipă mare din 
Europa. Punct.

Campionatele 
ternaționale de 
ale țării noastre 
luat sfîrșit duminică 
dimineața pe poli
gonul de la. Tunari, 
în proba de armă 
standard 3 X 20 
focuri (seniori) vic
toria a revenit țin
tarului L. Lusberg 
(R.S.F.S.R.) cu 574 
puncte, urmat de 
coechipierul său V. 
Korneev — 573
puncte. Locul trei 
a fost ocupat de P. 
Șandor (România), 
care cu 572 puncte 
a stabilit un nou re
cord jil țării. Prime
le trei locuri în 
proba de pistol ca
libru mare au fost 
ocupate de G. Kosît 
— 590 puncte,
StoKpin

puncte și R. Sulei- 
manov — 588
puncte din echipa 
R.S.F.S. Ruse. Din
tre țintașii români 
primul a fost Ata- 
nasiu, clasat pe lo
cul 7 cu 581 puncte.

Meciul triunghiu
lar a fost cîștigat 
de echipa României 
cu 14 puncte. Au 
urmat în clasament 
Iugoslavia — 19
puncte și Bulgaria 
— 27 puncte.

NAIROBI 5 (A-
gerpres). — Record
manul mondial în 
probele de 3 000 și 
5 000 m, Kipchoge 
Keino (Keniaj, a 
evoluat în cadrul 
unui concurs atletic 
desfășurat la Nai
robi. El a cîștigat 
proba de 1 milă în

vînd o apărare bună și o îna
intare eficace,, care șe bucură 
de serviciul 
foarte activé,

(subtil ; este, 
: formație, mai
■vea putere să lupte pentru a-și 
j apăra locul I cucerit alaltăieri. 
'Față de toate acestea, numai 
un arbitraj incorect ar putea-o 
opri din cursă“.

Ileana Popescu — tehniciană,. 
Uzinele Grivița roșie :

„Indiferent care din cele 
(două pretendente la un loc în 
categoria „A“ vor avea sorți de 
izbîndă, pasionantul duel din
tre eie, mai ales în.acest final 
de campionat, are darul să cap
teze atenția 
lui mai mult 
se întîmplă, 
ma divizie, 
umple pînă 
stadioanelor 
două echipe,

acest interes.

iubitorilor sportu- 
chiar decit ceea ce 
in prezent, in pri- 
Și publicul care 
la refuz tribunele 

cînd joacă cele 
atestă cu prisosin-
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Record european

Papuc altă dată notat cu 10, duminică a iosl făcut „mal

H E

BUDAPESTA 
(Agerpres). — 
prilejul unui con
curs internațional 
de atletism desfă
șurat la Budapesta, 
atletul maghiar 
Vilmos Varju a sta
bilit un nou record 
al Europei în proba 
de aruncarea, gre
utății cu o perfor
manță de 19,62 m. 
Vechiul record era 
de 19,58 m.și apar
ținea englezului A. 
Rowe. De remarcat 
că Varju a obținut 
această performanță 
din prima încercare. 
In cadrul acestui 
concurs el a mai 
realizat 19,25 m și 
19,33 m.

Entuziasm și un soi de..... grijă"
O bogată tradiție cultural-sportivă păs

trează comuna Domnești (Argeș). Fotbalul, 
voleiul, tirul, tenisul de masă, șahul, trînta, 
handbalul se bucură de o deosebită partici
pare a tineretului și o caldă susținere din 
partea publicului domneștean. Tineri cu deo
sebite calități sportive (Ad. Grigorescu, I. Hi- 
rică, N. Lixaridru, Gh. Banu, D. Lavrente. 
Gh. Vasile și alții) nu au posibilitatea afir
mării talentului lor. Entuziasmul dor se lo
vește de . opacitatea „grijii" organelor locale. 
Terenul de fotbal a fost transformat, pînă la 
construirea viitorului stadion, pentru depo
zitarea unor materiale, terenul de volei a fost 
desființat, mi există bază sportivă pentru 
elevii liceului din localitate. Cine răspunde ? 
E o întrebare pe care o punem și fioi sfatu
lui popular, conducerii cooperativei agricole 
și organizației U.T.C. din Domnești.

La discreția arbitrilor î
Modul cum arbitrează, în ultima vreme, o 

serie de arbitri ne face să ne îndoim dacă 
nu de probitatea lor profesională cel puțin 
de lipsa lor de răspundere. N. Mihăilescu, 
conducătorul meciului Rapid-Steaua, a pres
tat unul dintre cele mai slabe arbitraje din ul
tima vreme, care a influențat rezultatul. Al. 
Toth, a condus incompetent și duminică, ca și 
în jocul dintre Rapid și Universitatea Cluj, 
departe de fazele de poartă, cu decizii in
verse. Pe aceeași linie, a arbitrajelor neco
respunzătoare, se numără și conducerea jocu
rilor Politehnica Timișoara—Farul, (arbitru 
Victor Pădureanu). Steaua—Petrolul (M. Ro
tarul, C.S.M.S. Iași—Universitatea Cluj (Ma
rin Niță) ; Rapid—Universitatea Cluj (din 
nou Al. Toth) ; Dinamo București—Petrolul 
și Rapid—Știința Craiova, avîndu-l condu
cător pe Gavrilă Pop,

Sala dé spórt 
„Dinamo" din Ca
pitală a găzduit 
timp de trei zile 
un 
curs 
de gimnastică la 
care au participat 
11 echipe (5 fèmi- 
nine și 6 mascu
line).

Ultimele probe 
au luat sfîrșit du
minică seara. Vic
toria in clasamen
tul final pe echipe 
a revenit, forma
ției Dinamd-Mos- 
cova (atit la femi
nin cit și la mas
culin). O cotnpor- 
lare apreciabilă au 
arătat echipele clu
bului. bucureștean 
„Dinamo“ care au 
reușit să ocupe 
locurile II la mas
culin și ili la 'fer 
minin. Elena Ceam.- 
pelea s-a remarcat 
printr-o comporta
re meritorie în 
timpul competiției 
și' a reușit să se 
claseze' pe. primul 
loc' la 
compus, 
menea, 
a evoluat în; între
cere tînăra noas
tră glmnasță, Ro- 
dică Apăteanu.

atractiv con- 
international

individual 
De ase- 
aprèciabil

PE APELE 
SNAGOVULUI
Pe lacul Snagov 

s-au încheiat între
cerile meciului in
ternațional de ca- 
iac-canoe dintre e- 
chipele Dinamo 
București șiFerenc- 
varos Budapesta. 
Sportivii dinamo- 
viști au repurtat 
victoria în 15 din 
cele 16 probe pro
gramate. In proba 
de caiac 2 (lOOOm.) 
pe primul loc s-au 
clasat dinamoviștii 
Sciotnic .și Vernes- 
cu precum și în 
proba de ștafetă 
caiac 1.

Pagină realizată de :
VASILE CÄBULEA 

VASILE RANGA
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ACTU ALIT
La invitația Comite

tului executiv al Sfa
tului popular al orașu
lui București, ne-a vi
zitat tara o delegație a 
Consiliului municipal 
al Parisului, conduși 
de Albert Chavanac, 
președintele Consiliu
lui. Oaspeții au vizi
tat Capitala, Brașovul, 
Sinaia, localități de pe 

. ‘litoral, cartiere de lo
cuințe, muzee, obiec
tive turistice.

Luni dimineața, de
legația a părăsit Bucu- 
reștiul, intoreîndu-se 

■ în patrie.

La Fabrica de sticlă 
de la Azuga a fost co
nectat la sistemul de 
control automat ulti
mul cuptor. Instalații
le și aparatele monta
te inti-un punct-dis- 
pecer indica Cu ajuto
rul izotopilor radioac
tivi modificările surve
nite în compoziția ma
sei de sticlă, tempe
ratura acesteia și nive- 

: Iul de umplere a cup
torului, înlesnind ur- 

, mărirea procesului de 
producție și desfășura
rea lui ritmică. Siste
me similare de con- 
trol automat au fost 
puse în funcțiune și 
la Fabrica de geamuri 
din Scăieni. Aici, apa
ratele înregistrează 
și funcționarea mași
nilor de tras și tăiat 
geamuri.

La „Electroputere" a 
fosț montat cel mai 
mare agregat electric 
realizat pînă acum în 
această uzină : grupul 
de 16 MVA la 6,3 kW,

REPORTAJ

compus din două 
plexe de mărimi 
trice, relative,

com- 
elec- 
unite 

într-un sistem general 
de funcționare.

El va rămîne în 
drul uzinei, la una 
fabrici, urmînd să 
zolve definitiv proble
mele legate de probele 
ce se fac transforma
toarelor de mare pu
tere produse aici.

ca- 
din 
re-

începind de azi, la 
sediile agenției O.N.T. 
din bd. Republicii 4 și 
68 și din calea Victo
riei 100, s-au pus în 
vînzare locuri la odih
nă în stațiunile Pre
deal, Bușteni, Sinaia, 
Sovata, Păltiniș, Tuș- 
nad, Borsec, Valea Vi
nului, . Colibița și 
Cheia cu plecări în zi
lele de 23, 24, 25 și 26 
iunie, în serii de 12. 
zile. Pentru aceleași 
stațiuni se mai pot 
obține locuri și cu ple
cări în zilele de 11, 12, 
13 și 14 iunie.

Pentru litoral s-au 
pus în vînzare locuri 
pentru stațiunea Efo
rie Sud cu cazarea în 
cabane și vile, cu ple
carea în zilele de 27, 
28, 29 și 30 iunie.

Peste 7 000 de bucu- 
reșteni au participat 
în săptămîna care a 
trecut la diferite ex
cursii organizate de 
O.N.T. — agenția 
București.

Pentru săptămîna 
care a început, agen
ția a inițiat, ca o nou
tate, plecări zilnice, cu 
o durată de o zi și ju
mătate, în excursii cu

Elevii din clasele I-IV — 
aflați în călătoria lor spre 
toate punctele cardinale ale 
cunoașterii — se bucură, 
de cîteva zile, de această 
binefăcătoare „clipă de po
pas“ : vacanța. Peste trei 
luni călătoria va continua. 
Deocamdată, însă, temerarii 

!“ sîrit cuprinși de 
neliniște a prime- 
de vacanță... 
bucuria popasului 
deplină dacă după

;, călători' 
plăcuta 
lor zile

Dar 
n-ar fi 
eforturile urcușului nu s-ar 
face 6 recapitulare a itine- 
rariului străbătut, dacă cei 
mai harnici 
fi răsplătiți 
niile lor. 
serbări de 
ne-au oferit 
teza contabilă a eforturilor 
pe care elevii claselor I-IV 
le-au depus între 15 sep
tembrie și 28 mai.

Sala de sport a Liceului 
nr. 24 din Capitală. Frea
mătul vocilor, rîsetele, „co
mentariile" preliminare 
s-au stins. Peste masa de 
cravate roșii și uniforme 
albastre s-a așternut o tă
cere solemnă. Tovarășul 
director Dumitru Bărbules- 
cu declară deschisă festivi
tatea de sfîrșit de an

Vacanța
mare

autocarul în care sînt 
cuprinse orașul Con
stanța și stațiunea Ma
maia, cu cazarea la 
hotelurile din această 
frumoasă stațiune ma
ritimă, precum și pe 
itinerariul Predeal— 
Poiana Brașov cu ca
zarea la hotelul Roz
marin din Predeal. Ex
cursii zilnice se mai 
fac și la Curtea de 
Argeș, cu vizitarea Hi
drocentralei 
Argeș, iar cu 
poate pleca 
timp de o zi . 
tate în diferite stațiuni 
de pe Valea Prahovei, 
de unde amatorii de 
ascensiuni pot poposi 
la cabanele din masi
vul Bucegi.

de pe 
trenul se 
sîmbătă 

și jumă-

între 6 și 8 iunie, Ia 
Praga se desfășoară 
lucrările unui simpo
zion internațional asu
pra construcțiilor turn 
din oțel sau beton ar
mat. Pin țara noastră 
participă acad. Aurel 
Beleș.

La Palatul pionieri
lor va funcționa un 
curs de înot. Aici, sub 
îndrumarea unor pro
fesori de specialitate, 
cei mici vor învăța să 
înoate. în perioada 
10—18 iunie se fac în
scrieri pentru prima 
serie, care se va des
fășura cu începere de 
la 20 iunie.

înscrierile se pri
mesc zilnic între orele 
11 și 12,30, iar miercu
rea și vinerea și între 
orele 15 și 16,30. Se 
pot înscrie ccpii între 
vîrsta de 6 și 14 ani.

La Conferința de 
mecanică ce se desfă
șoară la Split (R.S.F, 
Iugoslavia) din partea 
tării noastre participă 
o delegație formată 
din academicienii Ia- 
cob C.aius și Octav O- 
nicescu, prof. Ion An
ton, membru corespon
dent al Academiei și 
Nicolae Cristescu, șef 
de. sector la Institutul 
de matematică.

Intre 6 și 9 iunie, la 
Stockholm, se desfă
șoară lucrările Confe
rinței internaționale 
de control statistic și 
teoria siguranței. Din 
partea țării noastre 
participă Radu Teodo- 
rescu, șef de sector și 
Ion Văduva, cercetă
tor Ia Centrul de sta
tistică matematică.

La Congresul mon
dial de silvicultura, ce 
se desfășoară la Ma
drid, între 6 si 18 'U- 
nie, participă Ion Po- 
pescu-Zeletin, membru 
corespondent al Aca
demiei Republicii So
cialiste România.

Un nou 
locuințe se 
strucție 
Gheorghe

dimineață, 
colectiv al leatru- 
,,Țăndărică" a pis- 
la München unde 
participa la Festi-

turistic, la care sta
diul de construcția 
este avansat.

cartier de 
află în con- 
în orașul
Gheorghiu-

Dej. în prima etapă 
vor ridica 1 320 
apartamente.

Noul oraș de 
Valea Trotușului
înnoiește în cursul 
acestui an și cu o casă 
de cultură și un hotel

se 
de

pe
se

ATE

întoarcerea delegației
P.C.R. care a participat

NOU TIPUN
la Congresul al Xlll-lea

TELEVIZORDE ai P.C. din Cehoslovacia

(Agerpres)

din 
introdus 

fabricație 
televizor

Electronică 
a

In 
de

Sărbătoarea naționa
lă a Suediei — aniver
sarea Constituției —■ a 
fost marcată luni în 
București printr-o re
cepție oferită de am
basadorul acestei țări, 
Olof Gustav Bjurstrâm.

Printre invitați se 
aflau Petru Burlacu, 
secretar general la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Octav Live- 

. zeanu, vicepreședinte 
al I.R.R.C.S., acade
micieni și alți oameni 
de cultură, funcțio
nari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Ex
terne și Ministerul 
Comerțului Exterior.

De asemenea, au 
participat șefi de mi
siuni diplomatice acre
ditați la București și 
alți membri ai corpu
lui diplomatic.

Simbătă 
un 
lui 
cat 
va . 
valul internațional de 
păpuși, organizat de 
către municipalitatea 
orașului. Pentru spec
tacolele pe care păpu
șarii români le vor 
prezenta la festival : 
„Elefănțelul curios" și 
,,Ce!e trei neveste ale 
lui Don Cristobal”, în 
ziua de 8 iunie, toate 
biletele au fost vîndu- 
te cu mult timp înain- 

începerii festiva-

SERBĂRI ȘCOLARE

„drumeți“ n-ar 
pentru străda- 
Tradiționalele 

„sfîrșit de an" 
duminică sin-

clasele I-IV. Emoțiile sînt 
împărțite egal... între elevi, 
părinți și învățători. Vor
bind despre rezultatele la 
învățătură, tovarășul direc
tor se 
sobru 
media 
rilor 
observăm, 
nu sînt lipsite de o 
poezie. Impărțim suma glo
bală a acestor eforturi la 
632 (numărul de elevi) și 
obținem 123 premianți cu 
medii de 10 ; 114 premianți 
cu medii 
premianți 
total elevi 
buni — cu
10 : 541.

După poezia 
urmează poezia 
și a cîntecelor. Corul cla
selor a IV-a, 
dansatorii de-o 
dintr-a l-a, au 
un frumos program artistic. 
Elevii și părinții au fost 
apoi invitați să viziteze o 
expoziție cu lucrări execu
tate în timpul anului șco-

Uzina 
Capitală 
recent 
noul tip
V.S. 59 Național. Apara
tul este la nivelul tehni
cii actuale avînd tub au
to protector (fără geam) 
și o sensibilitate și cla
ritate a imagin ei mărită. 
Ecranul noului televizor 

are 59 cm diagonală

Delegația Partidului Comu
nist Român, care a participat 
la lucrările Congresului al 
Xlll-lea al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, s-a îna
poiat luni la amiază în Capi
tală.

Delegația a fost alcătuită din 
tovarășii Alexandru Bîrlădea- 
nu, membru al Comitetului 
Executiv și al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., con
ducătorul delegației, Manea 
Mănescu, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Gheorghe Nițescu,

ambasadorul Republicii Socia
liste România la Praga.

La sosirea în Gara de Nord, 
delegația a fost întîmpinată de 
tovarășii Gheorghe Apostol, 
Leonte Răutu, Iosif Banc, Vir
gil Trofin, de membri ai C.C. 
al P.C.R. și activiști de partid.

Au fost prezenți însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al R. S. 
Cehoslovace la București, Ka
rel Komarek, și membri ai 
ambasadei.
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ediția 1966
ai comitetelor de cultură și ar
tă și ai U.C.F.S. — sînt antre- . 
pate în activitațea de elabora
re și realizare a unor planuri 
de vacanță care să întrunească 
experiența cea mai bună, acți
uni inedite, soluții organizato
rice originale. La Sinaia, cu 
cîtvă timp în urmă, Ministe
rul învățămîntului împreună 
cu C.C. al’ U.T.C. au organi
zat instruirea celor care vor 
lucra în taberele școlare, pri
lej cu care s-au adus și unele 
perfectări regulamentului de 
funcționare a taberelor, rea- 
lizîndu-se totodată un 
schimb de experiență, 
vem vești despre pregătirile 
intense care se fac pentru ca 
în tabere totul să fie pus Ia 
punct, acestea șă aibă o înzes
trare adecvată activității de 
vacanță. In unele regiuni au 
început instruirile metodice 
și practice în cadrul cărora 
sînt cuprinși toți aceia care 
se vor ocupa de organizarea 
feluritelor activități pe plan 
local.

Putem spune deci, că pre
fața vacanței — „scrisă“ de 
organizatori e de bun augur.

Pe cei peste 90 000 de elevi 
— de toate vîrsțele — îi înso
țim într-una din cele 102 
tabere școlare, care-i vor găz
dui ospitalier, pentru o parte 
din vacanță ; la munte, la ma
re, în cele mai frumoase locuri, 

" acolo unde să se poată bucu
ra din plin de soare și de aer, 
de decorul minunat al verii.

La acestea adăugăm intere-

util 
A-

sul deosebit al elevilor pentru 
a cunoaște îndeaproape locu
rile și monumentele istorice 
care unele evocă lupta 
poporului și partidului no
stru, muzee, expoziții, de a 
vedea frumusețile dăltuite 
de mina omului și cele 
dăltuite de natură: șan
tiere, giganticele construcții 
ale socialismului, întreprinderi 
industriale, cooperative agri
cole de producție, locuri pito
rești. Să nu uităm și alte 
amănunte : biblioteca să aibă 
cele mai adecvate cărți, echi
pamentul sportiv să fie asigu
rat, întreprinderile cinemato
grafice să fie înștiințate cînd 
și ce filme să trimită în ta
bere, să se perfecționeze orga
nizarea în tabere a unor tur
nee cu spectacole susținute de 
teatre și formații artistice. Sînt 
amănunte esențiale.

Mai greu ne vine să înso
țim sutele de mii de elevi care 
vor porni în excursii și dru
meții. Itinerarele sînt atît de 
numeroase incit practic nu le 
putem fi tuturor însoțitori. Ne 
vom mărgini doar să consem
năm că și anul acesta vacanța 
va constitui anotimpul ex
cursiilor și drumețiilor. Impe
rativul esențial al vacanței va 
fi activitatea în aer liber și 
turismul. Condiția esențială 
pentru că toate acestea să 
se realizeze este organiza
rea exemplară a excursii
lor. Iată de ce, în mod firesc, 
și în acest an organele și or
ganizațiile U.T.C. au datoria 
să-și aducă contribuția, alături 
de școli, de secțiile de învăță
mînt și O.N.T., la organizarea 
din toate punctele de vedere 
a excursiilor. încă cu multă 
vreme înainte s-au stabilit 200

exprimă în limbajul 
al cifrelor.

aritmetică a 
depuse de 

însă, că

Făcînd 
efortu- 

elevi, 
cifrele 
anume

de 9 și 10 ; 105
cu medii de 9 ;
buni

medii
și foarte 
de 8, 9 și

cifrelor 
versurilor

recitatorii, 
șchioapă, 
prezentat

A. VASILESCU

MONUMENTE ALE NATURII

Iri apropiere de Baia de Aramă, regiunea Oltenia, in comuna 
Ponoare, se află un pod natural de piatră lung de 26 m. și lat 
de 7 m. provenit prin prăbușirea unei peșteri. Numeroși turiști 
români și străini vizitează acest interesant monument al naturii
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(Urinare din pag. 1)

Intîr- 
„aștep- 
cîmpul

întreținerea culturilor, 
zierile justificate prin 
tăm să se usuce între 
sau întreaga solă“, nu pot du
ce decît la pierderi.

In regiuni ca Banat și Cri- 
șana, din cauza excesului de 
umiditate apele băltesc pe 
tțnele suprafețe periclitînd re
coltele. Măsurile care s-au 
luat pentru scurgerea apei de 
pe semănături și de pe ogoa
rele ce urmează să fie însă- 
mînțate, trebuie înfăptuite cu 
strictețe.

Ambele lucrări — prășitul 
și evacuarea apelor în exces — 
solicită participarea la muncă 
a unui mare număr de oa
meni, într-un timp scurt. Re
zultă de aici datoria organiza
țiilor U.T.C. din cooperativele 
agricole, G.A.S. și S.M.T. de 
a-i antrena în aceste zile pe 
toți tinerii la acele lucrări 
unde se simte mai multă ne
voie de forțele lor.

• CONTINUĂRI • CONTINUĂRI

de baze turistice — cu o capa
citate 
locuri 
vor 
niști.
să fie amenajate ; 
zatorii
rit gospodăresc, 
planificare 
cursiilor, să comunice din 
vreme Comandamentului cen
tral zilele de excursie, numă
rul elevilor pentru a li se asi
gura cazarea și masa. în ceea 
ce privește alegerea itinerare
lor de mai lungă durată este 
indicat să se țină seama de 
dorința elevilor de a vizita 
regiuni mai îndepărtate, de a 
vedea locuri noi, pe care nu 
le-au mai străbătut, de a cu
noaște cit mai multe din ma
rile obiective economice, locuri 
istorice, frumusețea peisajului 
țării.

înainte de a-i invita pe e- 
levi să-și ia rucsacul și bas
tonul de drumeție, să le ofe
rim prilejul să cunoască iti
nerarul pe care-1 vor parcurge 
punîndu-le la dispoziție plian
te, fotografii, îndrumîndu-i 
să-și alcătuiască hărți. Tre
buie stimulate inițiativele co
lectivelor de elevi care-și pro
pun să realizeze fotografii, să 
culeagă folclor, să-și alcătu
iască jurnale de drumeție, fil
me chiar ; să adune plante, 
minereuri. Toate acestea 
putea constitui un bogat ma
terial documentar pentru vii
torul colț turistic al școlii.

„Dar dacă rămînem în orașul 
sau satul natal, cum ne vom 
petrece vacanța ?“ — vor în
treba numeroși elevi. Organi
zatorii le răspund : „Vă invi
tăm la centrele cultural spor
tive care se vor organiza pen-

de aproape 20 000 de 
intr-o serie — care 

găzdui pe excursio- 
Acestea vor trebui 

organi
sé dovedească spi- 

să facă o 
judicioasă a ex

comunice

vor

tru elevi în toate localită
țile, în funcție de condi
țiile existente și de numă
rul elevilor.“ Nu este vorba 
doar de o nouă denumire a cen
trelor de întâlnire pentru pio
nieri și elevii care-și petrec va
canța la sate și orașe, ci de o 
mai bună organizare a întregii 
activități de vacanță pe plan 
local. Acestea vor trebui 
să ia ființă pe grupe de 2—3 
școli în orașe și în fiecare co
mună. Centrele cultural-spor
tive vor trebui să-și aibă sediul 
în acele școli unde există con
diții pentru desfacerea unei 
bogate și atractive activități 
cultural-sportive, care să-i cu
prindă pe toți elevii. în mediul 
rural aceste centre își vor des
fășura activitatea în special 
sîmbăta și duminica. Excursii, 
drumeții, vizite, concursuri 
pentru cel mai bun recitator 
sau povestitor, învățarea de 
cîntece despre patrie și par
tid, sport, dans, jocuri sînt nu
mai cîteva din punctele de a- 
tracție care trebuie să fie pre
zente în programele centrelor 
cultural-sportive.

Valorificarea de către comi
tetele regionale, raionale și 
orășenești U.T.C., de către 
secțiile de învățămînt, a ex
perienței din anii trecuți, co
rectarea neajunsurilor semna
late (neglijențe în organizarea 
taberelor, fluctuația cadrelor, 
superficialitate în conceperea 
activității pe plan local, im
provizație în organizarea ex
cursiilor etc.), folosirea inițiati
vei elevilor, a propunerilor 
venite din partea cadrelor di
dactice, colaborarea cu to
varășii din cadrul comitetelor 
de cultură și artă, U.C.F.S., — 
sînt garanții că vacanța va in-

tra, din prima zi, în toate 
drepturile ei.

Se cere comitetelor regio
nale, raionale și orășenești 
U.T.C. ca, în strînsă colabo
rare cu secțiile de învățămînt, 
să acorde toată grija îndrumă
rii comandamentelor de orga
nizare a vacanței astfel ca a- 
cestea să lucreze efectiv, selec
ționării și pregătirii cadrelor 
care vor lucra în tabere, cen
tre cultural-sportive sau vor 
conduce pe elevi în excursii. 
Să nu uităm că acestea vor a- 
vea răspunderea pentru buna 
desfășurare a activităților de 
vacanță.

Comitetele regionale, raio
nale și orășenești U.T.C. . au 
datoria să se preocupe în con
tinuare alături de secțiile de 
învățămînt, în toată perioada 
vacanței, cu răspundere, de 
pregătirea și desfășurarea tu
turor activităților, să nu lase 
aceste treburi numai pe sea
ma secretarilor 
probleme de școli. 
U.T.C. trebuie să 
problemele privind 
zarea vacanței, să 
leze îndeplinirea 
lor stabilite, să fie 
în tabere, la centrele cultural- 
sportive, în excursii, pen
tru a ajuta practic cadrele 

, didactice și comandanții de u- 
nități și detașamente în orga
nizarea desăvîrșită a fiecărei 
acțiuni.

La 14 iunie prietena de 
școală a elevilor — vacanța — 
sosește aducînd cu ea întreg 
cortegiul bucuriilor. S-o în- 
tîmpinăm cum se cuvine, să 
pornim pe drumurile ei avînd 
ca tovarăși note mari, și voia 
bună. Drum bun, dragi elevi!

nu gătea

decît omletă

U.T.C. CU 
Activiștii 
cunoască 

organi- 
contro- 

măsuri- 
prezenți

plător pe stradă și schimbă cî
teva cuvinte banale. Se gră
besc. Vor „să-și refacă viata“. 
Se îndepărtează cu nepăsare, 
sau, cine știe, cu o durere sur
dă. Prietenii se miră, fac 
presupuneri. Poate ea era cam 
frivolă, poate erau prea tineri. 
Poate el în deplasări o ii in- 
tilnit pe altcineva.

Nici una din presupuneri nu 
e întemeiată. Vreți să aflați 
ADEVĂRĂTUL motiv ? „Pirita 
nu știa să gătească deci! omle
tă...“ glăsuiește cererea de di
vorț. Nu e vorba de o cerere 
scrisă pentru „Urzica", ci de o 
cerere reală, înaintată unui tri
bunal.

Mihaela și Cezar M. s-au că
sătorit din dragoste, sînt ingi
neri. AU trăit împreună cîfiva 
ani, apoi s-au despărțit. Moti
vul de mai sus.

Lăsînd la o parte umorul si
tuației, și; chiar, trecind peste 
neputința unor asemenea soți 
de a-și rezolva altfel decît prin 
divorț problemele propriei gos
podării, faptul rămine fapt: în

casă cineva, totuși, trebuie să 
știe să gătească.

Ne-am adresat lui Panait M,. 
tatăl iui Cezar, pensionar, om 
cu o căsnicie de peste patru de
cenii.

— In privința fetelor aș face 
constatarea că ele uită de mul
te ori o altă obligație ce le re
vine pe lingă cea profesională : 
aceea de bune gospodine. Nu 
vreau să apăr un fel de patriar
hat anacronic, dar cred că în 
educația multor tinere căsători
te lipsește ceea ce în mod frec
vent se numește știința de a fi 
gospodine.

— Totuși, vi s-ar putea adu
ce argumente, și în materie de 
„menaj" trebuie să existe o 
perfectă egalitate între soți...

— Bineînțeles, noi discutăm 
despre bărbații care-și doresc 
o soție adevărată, o tovarășă 
de viață, nu o servitoare. Dar 
aricit de mult ți-ai respecta so
ția, oricît ai iubi-o. să gîndim 
totuși matur, dragostea și res
pectul nu gătesc singure. îmi 
ajut sofia cit pot (și e foarte rău 
dacă n-o ajut), dar înseamnă 
asta că nu mai trebuie să 
cum se face o supă ?

Iată un punct de vedere 
care — realiști fiind — îl soco
tim pe deplin actual. Ar fi 
ideal, dar — încă I — epoca 
modernă n-a descoperit înlocui
torul gospodinei. Contra opinia 
(„nu gătesc, sînt soție moder
nă“) atestă, după părerea noas
tră, o simplă imaturitate, absen
ța unei educații. Familia, în 
special mama, trebuie ca prin- 
tr-uh colocviu intim și conti
nuu să-și inițieze fata în mul
tele și complicatele meandre 
ale unei căsnicii în care „me
najul“ și „gătitul'' (după cum 
s-a i 
față) ocupă nu locul cel ..... 
urmă.
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SERBĂRILE GALANTE — 1n com
pletare : Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea lași, 

rulează la Patria (orele 
12,15; 14,30; 16,45; 19; 
București (orele 8,45; 
13,45; 16,30; 18,45; 21). 
(orele 9,30; 11,45; 14, 
18,30; 20,45; — în completare 
COC.ENEL).

ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERI
LOR" —■ cinemascop

rulează la Republica (orele 8,45; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15), 
Melodia (orele 8,30; 11, 13,30; 
16; 18,30; 21), Modern (orele 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30). 

OMICRON — ~
— 1966
rulează la 
9,45; 12;
21), Feroviar 
13,30; 16; 18,30;' 21).

FIII MARII URSOAICE — cinema
scop — In completare : Vizita con
ducătorilor de partid și de stat In 
regiunea Suceava,

rulează la Festival (orele 8; 
10,30; 13; 15,45; 18,30; 21,15), 
Floreasca (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30).
LA 7 LA 12 — Vîrste 
rulează la Lumina (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30
— pînă la 8 iunie).

NOAPTEA IGUANEI
rulează la Victoria (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45). 

OPERAȚIUNEA „T — Congresul 
Sindicatelor — 1966

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

DUPĂ MINE, CANALII I
rulează la Pacea (orele 11; 16; 
18,15; 20,30).

ZILELE FILMULUI DE ANIMAȚIE 
rulează la Union (orele 111 
15,30; 18,15; 20,30). 

CLASĂ NEOBIȘNUITĂ 
rulează la Doina 
13,45; 16;
gram pentru copii (ora 10) 
fiecare zi,
12.15 în continuare. 

GENTLEMANUL DIN COCODY — 
cinemascop

rulează la Bucegi (orele 9,45; 
11,45; 13,45; 16; 18,30; 20,45 — 
Completare — STELUȚA CE
NUȘIE), Miorița (orele 8,45; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21 — 
Completare al VUI-lea Congres 
al U.T.C,), Gloria (orele 11; 
13,30; 16; 18,30; 21).

HAjDUCII — cinemascop — Știința 
și tehnica nr. 11.

rulează la Moșilor (orele 15; 
17; 19), Lira (orele 15,30; 17,45; 
20 — Completare — 1 Mai
1966), Giulești (orele 12; 15,30; 
18; 20,30).

TREI PAȘI PE PĂM1NT 
MARII URSOAICE 

rulează la Excelsior (orele 10; 
15; 19,30).

LALEAUA NEAGRĂ 
scop 

rulează la
14.15 în 
18,45; 21).

AVENTURA 
rulează la 
17,45; 20,30), Rahova
15,30 ; 18 — duminică 10,30)

FANFAN LA TULIPE 
rulează Ia Capitol (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,30; 18,45; 21), To- 
mis (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,45).

HAI, FRANȚA 
iubește

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

W1NNETOU — cinemascop — (se
ria a Il-a) — 1 Mai 1966

rulează la Colentina 
18,15; 20,30).

TRECUT O FEMEIE 
rulează la înfrățirea între po
poare (orele 11; 13,15; 15,45; 
18; 20,30).

OTTO IULIEV1C1 SCHMIDT — 
NINGE — TRACTORUL 66 — 
PAVL1K

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

NU PL1NGE, PETER — cinemascop 
rulează la Unirea (orele 16;

8 î 10;
21,15), 
11,15; 

Grivița 
16,15;

Congresul Sindicate-

Luceafărul
14,15! 16,30,

(orele 9,

(orele 
18,45; 
11,15!

(orele 11,30,
18,15; 20,30 — Pro- 

in 
duminică 10—

fui

cinema-

Dacia (orele 9,45 , 
continuare ; 16,30;

Buzești (orele 15; 
(orele 

h

Orașul care

(orele 16;
A

rulează
18,15).

FERICIREA
rulează la Flacăra (orele 15,30; 
18; 20,30), Flamura (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30 — 
Completare — Două săptămîni 
în Yemen).

INSPECTORUL — Katiușa 
rulează la Vitan (orele 16; 
18,15).

SOȚIE FIDELA — Buhara Ural 
rulează la Arta (orele 8,45; 11; 
13,15; 15,30; 17,45; 20), Aurora 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; . 20,45 — Completare — 
Ilustrație Ia Don Quijote), Flo- 
reasca (orele 11,45; 14; 
18,30; 20,45).

FOST C1NDVA HOȚ —

1N TRAISTĂ —

16,15;

cine-A
mascop — Rășinari

rulează la Munca (orele
14; 16; 18,15; 20,30).

MUNCILE LUI HERCULE
rulează la Popular (orele 16;
18,15; 20,30)

VANINA VANIN1
rulează la Cosmos (orele 
15,45; 18; 20).

DEPĂȘIREA — Și acum... putină 
gimnastică

rulează la Cosmos (orele 15,45;
18; 20,15 — duminică ora 11) 

BARCAGIUL — cinemascop — 
1 Mai 1966

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

ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA 
TINE

rulează la Volga (orele 9;
11,15; 14; 16,15; 18,45; 21), Clu
bul Uzinelor Republica
10,30; 15; 17,30; 20).

ATENTATUL — cinemascop 
rulează la Progresul 
15,30; 18; 20,30).

RĂSCOALA
rulează la Drumul Sării
11; 15,30; 17,45; 20).

VIATA ÎNCEPE LA ORA 8 SEARA
rulează la Ferentari (orele 12;
16; 18,15; 20,30).

10,30;

(orele

(orele

(orele
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19,00 Telejurnalul de seară ; 
19,15 Pentru tineretul școlar : 
Sport la... microscop. Fotbal 
(III) ; 19,40 Pentru cei mici: 
Cutia cu jocuri; 20,00 Colec
ții, colecționari, pasiuni : 
Bancnote rare ; 20,20 Cabinet 
medical TV : Paradentoza — 
puncte de vedere moderne. 
Participă prof. dr. Valerian 
Popescu și dr. Mihai Sitea; 
20,50 Cîntă Dorina Drăghici și 
Horia Ropcea ; 21,15 Filmul: 
„Tatăl soldatului“ —producție 
a studiourilor sovietice ; 22,45 
Telejurnalul de noapte ; 22,55 
Buletin meteorologic.



• Uniunea Ziariștilor din 
China a oferit o recepție în 
cinstea delegației de ziariști 
români condusă de Nestor 
Ignat, președintele Uniunii 
Ziariștilor din România, care 
se află într-o vizită în R. P. 
Chineză. Au participat nu
meroși ziariști și conducători 
ai ziarelor centrale.

A fost prezent, de asemenea, 
ambasadorul Republicii So
cialiste România în R. P. Chi
neză, Aurel Duma.

Alegerile parțiale 
din Turcia

• La Ankara au fost anun
țate rezultatele parțiale ale 
alegerilor pentru reînnoirea 
unei treimi a Senatului turc. 
Potrivit unor rezultate incom
plete, Partidul dreptății, aflat 
la putere, și-a ameliorat într-o 
oarecare măsură pozițiile, ob- 
ținînd aproximativ 55 la sută 
din voturi (față de 52,84 la 
sută în alegerile parlamentare 
din 1964). Partidul republican 
al poporului, principalul partid 
de opoziție, își menține în ge
neral vechile sale poziții. Se 
apreciază că, din cele 50 de 
locuri disputate, peste 30 vor 
reveni Partidului dreptății.

Tot duminică s-au desfășu
rat alegeri parțiale pentru 
completarea unor locuri ră
mase vacante în Camera Infe
rioară a Parlamentului. Nu se 
cunoaște deocamdată decît re
zultatul din provincia Hatay, 
unde a cîștigat candidatul 
partidului dreptății.

e Partidul Uniunea națională 
(conservator) a cîștigat alegerile 
pentru parlamentul provinciei ca
nadiene de limbă franceză, Que- 
bec, care s-au desfășurat duminică. 
Uniunea națională a obținut 54 de 
mandate, liberalii 51 și indepen
denții 2, urmînd să mai fie cunos
cute rezultatele dintr-o singură 
circumscripție.

Se știe că în urma alegerilor din 
1962, parlamentul provinciei Que- 
bec era controlat de partidul libe
ral. Șeful acestui partid, Jean Le- 
sage, care deține postul de prim- 
ministru al provinciei, a fost re
ales ca deputat ca și majoritatea 
miniștrilor săi, dar patru dintre 
aceștia au fost învinși. La alegeri
le de acum patru ani, liberalii 
cîștigaseră 63 de mandate, iar 
Uniunea națională 31.

Reuniune 
a Consiliului 
de Securitate

• Consiliul de Securitate 
urmează să se întrunească la 
16 iunie pentru a lua în dez
batere problema prelungirii 
mandatului forțelor O.N.U. în 
Cipru (actualul mandat expiră 
la 26 iunie). Se așteaptă, scrie 
agenția France Presse, ca se
cretarul general al O.N.U., U 
Thant, să ceară o nouă și ul
timă prelungire a mandatu
lui forțelor O.N.U., pentru o 
perioadă de 3 pînă la 6 luni. 
U Thant, adaugă agenția, va 
propune ca la expirarea aces
tui nou mandat efectivele for
țelor — reprezentînd la ora 
actuală aproximativ 4 500 de 
militari — să fie reduse sen
sibil și transformate într-un 
corp de observatori.

Inimă artificială
la... 81 de ani

® Asupra unui bolnav din 
Palermo, în vîrstă de 81 de ani 
s-a efectuat o excepțională o- 
perație de către specialiștii în 
chirurgia inimii de la univer
sitatea din Palermo. Este vor
ba de bătrînul Antonio Basile 
suferind de o boală datorită 
căreia pulsul ajunsese doar la 
30 bătăi pe minut. Prin inter
venția chirurgicală i s-a apli
cat o inimă artificială „tran- 
zistorială“.

Pînă în prezent starea pa
cientului este bună.

R. S. F. IUGOSLAVIA. — Imagine din orașul Zagreb

!n Vietnamul de sud

SE MENȚINE ÎNCORDAREA

Atmosfera politică din 
Vietnamul de sud continuă 
să se mențină încordată, 
relatează din Saigon agen
țiile de presa.

După ce s-a făcut cunoscut că 
așa-zisul ,,Congres al forțelor ar
mate" convocat de premierul Ky 
luni, a confirmat menținerea ge
neralilor Thieu și Ky în funcțiile 
de șef al statului și respectiv al 
guvernului, Institutul budist din 
Saigon a dat publicității un comu
nicat în care a arătat că institutul 
ceruse în mod expres acestui orga
nism înlăturarea de la conducerea 
țării a celor două personalități mi
litare. Comunicatul menționează 
că dacă Thieu și Ky nu vor pă
răsi deîndată conducerea statului, 
,,opoziția populației va lua o am
ploare deosebită". Congresul — 
care reunește un mare număr de

generali, comandanți de divizii și 
regiuni militare, de sectoare ope
raționale speciale și de arme spe
cializate — a acceptat lărgirea di
rectoratului militar prin includerea 
a zece civili ,,reprezentînd princi
palele grupări religioase din țară", 
inclusiv budiștii. Majoritatea bu
distă, după cum se știe, nu a spri
jinit însă această formulă, accep
tată de aripa moderată în cursul 
convorbirilor de săptămîna trecută 
cu premierul Ky, și a anunțat că 
refuză să numească vreun repre
zentant în directorat.

La Hue, centrul opoziției budis
te din nordul țării, liderul budist 
Thich Tri Quang a rostit un dis
curs transmis de postul de radio 
clandestin ,,Vocea salvării budis
te", instalat în apropierea pagodei 
centrale din oraș, în care s-a pro
nunțat din nou pentru continuarea 
luptei în vederea înlăturării juntei 
militare Thieu-Ky și instituirea 
unui guvern civil.

Sediul S.H.A. P. E.

la Bruxelles
La sfîrșitul primei ședințe din cursul dimineții 

de luni a celor 14 miniștri de externe ai N.A.T.O., 
întruniți sub președinția ministrului de externe 
al Olandei, Joseph Luns, s-a anunțat că aceștia 
au căzut de acord ca sediile comandamentelor
generale ale N.A 
rile Beneluxului,

Guvernul belgian, scrie a- 
genția France Presse, și-a dat 
consimțământul, cu condiția 
ca pe teritoriul său să nu 
fie instalate baze militare. 
Potrivit acestui acord, Coman
damentul suprem aliat din Eu
ropa (S.H.A.P.E.), al cărui se
diu se află în momentul de 
față la Paris, va fi instalat în 
apropiere de Bruxelles, iar 
comandamentul zonei Europei 
Centrale, de la Fontainbleau, 
să fie mutat la Aix la Cha- 
pelle. Colegiul N.A.T.O. va fi 
transferat în Italia.

Aceste hotărîri vor fi supu
se marți aprobării definitive 
a Consiliului ministerial.

în cadrul unei conferințe de 
presă pe care a ținut-o luni

„T.O. să fie transferate în ță- 
în special în Belgia.

după-amiază la Bruxelles, 
după terminarea întrevederi
lor celor 14 parteneri atlantici 
ai Franței, Joseph Luns, mini
strul afacerilor externe al O- 
landei, a precizat că s-a că
zut de acord ca organismele 
militare și politice ale N.A.T.O. 
să fie amplasate în apropiere 
unele de altele. în ce privește 
noul sediu al Consiliului per
manent al N.A.T.O., ministrul 
de externe al Olandei a subli
niat că această problemă va 
mai trebui studiată. El a re
levat că cei 14 miniștri de ex
terne au hotărît să țină o re
uniune specială consacrată a- 
ccestei probleme în luna oc
tombrie, probabil tot la Bru
xelles.

„EROI“ DE 
CATEGORIA Ila

Spectacolul urma să înceapă în cîteva mihute. în holul 
marelui hotel Hilton din Chicago se făceau ultimele pre
gătiri în vederea programului pe care trebuiau să-l pre
zinte artiștii unei trupe de revistă pe gheață. Fotoliile 
fuseseră deja ocupate de bărbați în smochinguri și femei 
purtînd rochii elegante de seară. în acel moment, la in
trarea în hotel și-a făcut apariția un grup de tineri îm- 
brăcați în haine militare.

Unii dintre ei erau înfășu- 
rați în bandaje, alții se ajutau 
la mers de cîrje. Era un grup 
de răniți, proaspăt înapoiați în 
țară din junglele sud-vietna- 
meze. Politicos, directorul ho

telului le-a explicat că accesul 
lor nu este permis în sala de 
spectacole. De ce ? „Prezența 
făniților — a explicat cu ci
nism directorul — ar avea o 
influență deprimantă asupra 
restului spectatorilor".

In felul acesta a fost declan
șat scandalul. „Este o rușine 
pentru toți cei care au luptat 
să constate că veterani răniți 
sînd dați afară dintr-un mare 
hotel pe motivul că rănile pe 
care le-au primit ar putea fi 
„neplăcute" cetățenilor din 
țara“ — se subliniază într-o 
telegramă de protest adresată 
primarului orașului Chicago 
de Federația veteranilor de 
război americani.

Printr-o. simplă coincidență, 
în. orașul. Wetumpka (statul 
Alabahaa) s-a petrecut, în 
aceeași zi, un caz cu implicații 
asemănătoare. Tînărul soldat 
Jimmy Williams, în vîrstă de 
19 ani, care a fost ucis în Viet
namul de sud, nu a putut fi 
înmormîntat în cimitirul local 
deoarece „nu erau locuri dis
ponibile". Cu toate că corpul 
lui a fost adus într-un sicriu 
acoperit cu drapelul S.U.A. și 
însoțit de o escortă militară, 
autoritățile locale au informat 
pe mama lui Williams că sin
gurul loc unde ar putea fi în
gropat este. în partea cimitiru
lui rezervată cerșetorilor și

Sosirea delegației
P.C. R. la Ulan-Bator

ULAN-BATOR — Trimisul 
special Agerpres, S. Podină, 
transmite : La 6 iunie, a sosit 
la Ulan-Bator delegația Parti
dului Comunist Român, con
dusă de tovarășul Vasile Pati- 
lineț, secretar al C.C. al P.C.R., 
care, la invitația C.C. al 
P.P.R.M., participă la lucrările 
Congresului al XV-lea al 
Partidului Popular Revoluțio
nar Mongol.

La aeroport delegația a fost 
întîmpinată de Ț. Dughersu- 
ren, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al 
P.P.R.M., S. Bata, membru al

C.C., șef de secție la C.C. al 
P.P.R.M. T. Ghenden, membru 
al C.C. al P.P.R.M., ambasado
rul R. P. Mongole în Republica 
Socialistă România și de alte 
persoane oficiale.

Au fost prezenți, de aseme
nea, Petre Niță, ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
în R.P. Mongolă și membri ai 
ambasadei.

în seara aceleiași zile dele
gația P.C.R. a fost primită de 
conducători ai P.P.R.M. în 
frunte cu J. Țedenbal, prim- 
secretar al C.C. al P.P.R.M., 
președintele Consiliului 

Miniștri al R. P. Mongole,

Propunere românească

la 0. ZI

de

încheierea

sesiunii

Comitetului

Executiv

al F.M.T.D.
al

Deschiderea celei

de-a Vll-a Adunări

a organizațiilor membre

ale F. M. T. D.
(Urmare din pag. I)

., conducăto- 
U.T.C. la cea 
Adunare a

GENEVA 6 — Coresponden
tul Agerpres, H. Liman, trans
mite : Luni au început lucră
rile Comisiei de rezoluții a ce
lei de-a 50-a sesiuni a Confe
rinței generale a Organizației 
Internaționale a Muncii. Ca 
președinte al Comisiei a fost 
ales în unanimitate senatorul 
L. E. Troclet, delegat guver
namental al Belgiei.

Comisia urmează să discute 
11 proiecte de rezoluție privi
toare la contribuția O.I.M. la 
„Anul internațional al dreptu
rilor omului“, rolul O.I.M. în 
industrializarea țărilor în curs 
de dezvoltare, contribuția or
ganizației la soluționarea pro
blemelor comerțului interna
țional și a dezvoltării econo
mice, programele speciale de 
formare și folosire în produc
ție a tineretului etc.

Dr. Nicolae Ecobescu, repre
zentant permanent ad-interim 
al României la Oficiul Națiu
nilor Unite și Instituțiile spe
cializate — Geneva, a prezen
tat proiectul de rezoluție ini
țiat de țara noastră privind

punerea în valoare și folosirea 
resurselor umane.

Arătînd că România consi
deră folosirea rațională a re
surselor umane ca pe o pro
blemă cheie a întregii sale dez
voltări economice și sociale, 
vorbitorul a sublimat că a- 
ceastă concepție apare în toate 
planurile țării ca un fir con
ducător.

După ce a subliniat rolul și 
succesele obținute de O.I.M. în 
domeniul valorificării și utili
zării resurselor umane dele
gatul român a insistat asu
pra necesității ca eforturile in
ternaționale în acest domeniu 
să fie intensificate. Tocmai a- 
ceastă realitate și necesitate 
— a subliniat vorbitorul — au 
inspirat proiectul nostru de 
rezoluție, menit să contribuie 
la intensificarea acțiunii de 
pregătire profesională și de 
valorificare superioară a re
surselor umane în scopul dez
voltării economice și sociale.

Proiectul românesc a fost 
primit cu viu interes de mem
brii comisiei.

ș Duminică noaptea s-au încheiat 
lucrările sesiunii Comitetului, Exe
cutiv al F.M.T.D.

Dezbaterile din ultima zi au fost 
consacrate raportului lui Francis 
Le Gal, secretar 
F.M.T.D., intitulat :
F.M.T.D. de la cea de a Vl-a Adu
nare, forme și metode de muncă, 
măsuri pentru îmbunătățirea aces
tora“. De asemenea, cei prezenți 
și-au exprimat , punctul de vedere 
asupra unor probleme privind des
fășurarea celei de a Vll-a Adunări 
a organizațiilor membre ale 
F.M.T.D. Au luat ruvîntul delegați 
ai organizațiilor de tineret din 
Canada, Irak, Liban, Cipru, Olanda, 
Republica Populară Democrată Co
reeană, Guyana, Venezuela, Sene
gal, Australia, și din alte țări. 
Din partea Uniunii Tineretului Co
munist din România a vorbit tova
rășul Vasile Nicolcioiu, secretar al 
C.C, al U.T.C. și Neculai Mancaș, 
reprezentantul permanent al U.T.C. 
la F.M.T.D.

Comitetul Executiv al F.M.T.D. 
a aprobat afilierea de noi membri.

Luni la prînz, într-o sală a Uni
versității din Sofia a avut loc o 
conferință de presă consacrată des
chiderii celei de a Vll-a Adunări 
a organizațiilor membre ale 
F.M.T.D. Au fost prezenți numeroși 
ziariști bulgari și străini.

Rodolfo Mechini, președintele 
F.M.T.D. și alți membri ai condu
cerii Federației, au vorbit despre 
problemele ce vor fi aduse în dez
baterea Adunării, după care au 
răspuns la întrebările ziariștilor.

Președintele F.M.T.D. a informat 
pe ziariști că luni dimineața se 
aflau la Sofia delegați din peste 60 
de țări, și că alte delegații se află 
în drum spre capitala bulgară.

general al 
,, Activitățile

C.C. al U.T.C., 
rul delegației 
de-a Vil-a 
F.M.T.D.

în sală a 
F.M.T.D.

Cuvîntul de 
fost rostit de Rodolfo Mechini 
președintele F.M.T.D.,. care a 
subliniat semnificația Adună
rii organizațiilor membre ale 
F.M.T.D. Vorbitorul a mulțu
mit tineretului bulgar pentru 
ospitalitatea: sa. Jivko Jivkov, 
prim-vice-președinte ăl Con
siliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, a transmis partici- 
panților salutul ' guvernului și 
poporului bulgar. în conti
nuare a luat cuvîntul în nu
mele generației tinere a Bul
gariei, Gheorghi 
prim-secretar al 
niunii Tineretului 
Dimitrovist..

Trompetele pionierilor au 
vestit intrarea în sală a ce
lor mai tineri cetățeni ai Bul
gariei. Emoționați, ei au sa
lutat, în vers și cîntec, pe 
reprezentanții tineretului de-

răsunat imnul

deschidere a

Atanasov, 
C.C. al U- 

Comunist

mocrat al lumii. Copii, în pi
torești costume naționale, au 
înmînat oaspeților buchete de 
trandafiri.

★
După încheierea ședinței 

festive, delegațiile de peste 
hotare au adus un omagiu Iui 
Gheorghi Dimitrov, depunînd 
o coroană de flori la Mau- 
zoleul marelui fiu al poporu
lui bulgar.

★
Seara, în sala „Universia

da“ din Sofia a avut loc un 
mare miting de solidaritate cu 
lupta dreaptă a poporului 
vietnamez împotriva agresiu
nii imperialiste, organizat cu 
prilejul celei de-a Vll-a A- 
dunări a organizațiilor mem
bre ale F.M.T.D. Miile de ti
neri au făcut o caldă ma
nifestație de simpatie delega
țiilor din Republica Democra
tă Vietnam și Vietnamul de 
sud. Vorbitorii au exprimat 
sprijinul lor pentru cauza 
justă a poporului vietnamez, 
convingerea lor fermă că 
lupta sa eroică va triumfa.

Sofia, 6 iunie 1966.

„Gemini-9" a amerizat
CAPE KENNEDY 6 (Ager

pres). — După un zbor de pes
te 70 de ore, nava cosmică a- 
mericană „Gemini-9“, avînd 
Ia bord pe Thomas Stafford și 
Eugene Cernan, a amerizat 
luni la ora 14 G.M.T. în Ocea
nul Atlantic, la 552 kilometri 
de Cape Kennedy. Nava cos
mică a atins suprafața ocea
nului la numai cîțiva kilometri 
de port-avionul „Wasp“, reali- 
zînd cea mai precisă ameriza
re din istoria zborurilor cos
mice americane.

Specialiștii de la N.A.S.A. 
consideră că principalele o- 
biective ale acestui zbor — al 
13-lea zbor al unei nave cos
mice americane cu oameni la

,t

Proteste la Santo Domingo

vagabonzilor. Pentru locuitorii 
orașului „oferta" a apărut ca 
fiind cu totul normală deoare
ce Jimmy Williams era... ne
gru. Astfel, încăodată, s-a 
demonstrat că în statul Ala
bama segregația rasială, chiar 
atunci cînd este vorba de un 
tînăr căzut în război, este 
menținută cu strictețe pînă și 
în cimitire I

Și din nou a izbucnit un 
scandal, ale cărui ecouri au 
ajuns pînă la Ministerul Jus
tiției al S.U.A. „Fiul meu — 
a declarat mama lui Williams 
— a murit în numele Statelor 
Unite și de aceea el nu trebuie 
să fie înmormîntat într-un ci
mitir segregat". Intr-o încer
care de ultimă oră pentru a 
„liniști spiritele", la Washin
gton s-a anunțat că tînărul 
soldat va fi înmormîntat în
tr-un alt stat, la Anderson
ville (Georgia).

Cele două, cazuri au dat de 
gîndit opiniei publice ameri
cane cu toate că asemenea în
tâmplări nu se petrec pentru 
prima oară. Veteranii răniți ai 
războiului din Vietnam au.pri- 
lejul să reflecteze asupra cu-

vintelor sforăitoare cu care 
sînt însoțiți la plecarea lor în 
junglele vietnameze și la 
„primirea" care li se face cînd 
se înapoiază acasă. In ce-i pri
vește pe militarii negri, ei 
constată că discriminarea ra
sială se întinde de pe front 
pînă în cimitire. Ziarele ame
ricane au relatat în mai multe 
rînduri că atunci cînd trebuie 
întreprinse operații mai pri
mejdioase împotriva patrioți- 
lor sud-vietnamezi, în primul 
rînd. sînt trimiși soldații de 
culoare. Acest lucru are drept 
consecință faptul, menționat 
în cifrele oficiale publicate la 
Washington, că procentul mi
litarilor uciși sau răniți este 
de două ori și jumătate mai 
mare în rîndurile negrilor de
cît al albilor. Și atunci cînd 
corpurile „eroilor" cum li se 
spune în comunicatele oficiale, 
sînt aduse acasă, singurul loc 

■ disponibil în cimitire este, 
după cum ‘s-a văzut, în parce
lele rezervate vagabonzilor !

P. NICOARA

Duminică, în capitala 
dominicană a avut loc o 
demonstrație de protest

împotriva fraudelor elec
torale comise cu prilejul 
scrutinului de la 1 iunie, 
în fotografie aspect de la 
demonstrația de la Santo 
Domingo.

bord — au fost atinse cu toa
te că au existat și unele defec
țiuni. „Gemeni-9“ a realizat, 
după cum se știe, trei întîlniri 
în spațiu cu racheta „Atda“, 
iar cosmonautul Cernan a ie
șit din cabina spațială. Un al 
treilea obiectiv al experienței, 
cuplarea navei cosmice cu ra
cheta „Atda“, nu a putut fi în
deplinit, deoarece nu s-a reu
șit îndepărtarea plăcii protec
toare antitermice fixată pe ra
chetă pentru a o proteja în 
timpul trecerii sale prin pătu
rile atmosferei. Specialiștii de 
la Cape Kennedy regretă fap
tul că aparatul „Amu“ — un 
adevărat „fotoliu zburător“ — 
care trebuia să-i dea lui Cer
nan o autonomie deplină în 
timpul ieșirii sale din cabina 
spațială, nu a funcționat cum 
trebuie.

Congresul

Nürnberg
Luni s-a deschis la Nürn

berg Congresul ordinar al 
Partidului Liber Democrat, 
partener al partidului creștin- 
democrat și partidului creștin- 
social în coaliția guvernamen
tală a R. F. Germane. Din 
agenda congresului și proiec
tele de rezoluție care urmează 
să fie supuse dezbaterilor re
zultă că lucrările se vor axa 
pe problema germană și pro
blemele relațiilor cu țările est- 
europene — ceea ce reiese de 
altfel și din cuvîntul de des
chidere, rostit de vicecancela
rul Erich Mende, președintele 
partidului. El s-a pronunțat 
din nou, cu acest prilej, pentru 
crearea unei comisii tehnice 
alcătuite din reprezentanți ai 
R.D.G. și R.F.G., însărcinate cu 
discutarea problemelor reuni- 
ficării Germaniei. El a cerut, 
pe de altă parte, intensificarea 
relațiilor comerciale cu statele 
est-europene „ca un preludiu 
al eventualelor relații diplo
matice". Se știe că la Congre
sul care a avut loc săptămîna 
trecută, partidul de opoziție 
social-democrat s-a pronunțat
la rîndul său pentru strînge- 
rea legăturilor cu statele din 
Europa răsăriteană.

După cuvîntul de deschidere 
al lui Erich Mende, raportul 
la congres a fost prezentat de 
Thomas Dehler, membru în 
conducerea Partidului Liber 
Democrat.

769 de vase britanice imobilizate
Luni, Comisia specială instituită de guvernul brita

nic cu prilejul grevei marinarilor și-a încheiat prima 
parte a anchetei, printr-un raport provizoriu cu pri
vire la „cauzele imediate“ ale grevei.

Acesl raport, care va ii exa
minat mărfi de ministrul mun
cii, Ray Gunter, și totodată de 
Comitetul executiv al Uniunii 
sindicatelor marinarilor (N.U.S.), 
a fost apreciat de secretarul 
general al N.U.S., W. Hogarth. 
drept foarte important. O de
clarație făcută luni de Hogarth 
în acest sens, precum și ope
rativitatea cu care guvernul 
examinează primele rezultate 
ale anchetei comisiei speciale,

au determinat cercurile britani
ce, după cum se anunță din 
Londra, să spere că se vor pu
tea formula recomandări care 
să ducă la încetarea grevei.

Intre timp, sindicatul cel mai 
important al N.U.S., cel al ma
rinarilor din nord-estul Angliei 
a adoptat luni seara în 
unanimitate o rezoluție prin 
care se cere interzicerea 
accesului 'îh porturi a ori
căror' petroliere, fie brita

nice, fie străine și se adre
sează Federației internaționale 
a muncitorilor din transporturi 
apelul de a boicota toate vase
le britanice. Cercurile guverna
mentale britanice, citate de 
agenția. Associated Press, au 
declarat că în cazul în care 
aprovizionarea Angliei cu pe
trol va fi întreruptă, prima mă
sură care se va impune va 
fi introducerea cartelelor 
pentru raționalizarea consu
mului de benzină. In seara zilei 

■de luni, N.U.S. a dat publicită
ții ultimele date principale ale 
grevei: 769 vase imobilizate și 

'22 395 de greviști.
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