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Lanurile de grîu, de orz 
șl secară au început să 
prindă culoarea aurului. Se 
apropie secerișul, bătălia 
strìngerli primei recolte a 
cincinalului. „Cum întîm- 
pinați apropiata campa
nie ?“ — a fost întrebarea 
adresată mal multor spe
cialiști, conducători de uni
tăți agricole, secretari ai 
organizațiilor U.T.C. din 
Grădinarii și Străjeștii Dră- 
gășanilor, din Găneasa Sla
tinei și Gostavățul Caraca
lului, din raionul Băilești și 
de prin alte părți.

— Muncind intens ! —
ne-a răspuns tovarășul Ion 
Panduru, secretarul comite
tului U.T.C. de la coopera
tiva agricolă din Grădinari. 
Pe două fronturi : la între
ținerea culturilor și la pu
nerea la punct a tot ceea 
ce va fi necesar pe timpul 
recoltatului. Noi, tineretul, 

angajat în cîteva 
importante : întîi, 
de ceilalți membri

ne-am 
lucrări 
alături

GH. FECIORII

(Continuare în pag. a III-a)

In vizită la Combinatul de dinindustrializare a lemnului 
Pitești

ÎN REGIUNEA ARGEȘ

Contlnuînd vizita în tara 
noastră, tovarășul Ciu En-lai, 
în fruntea delegației de partid 
și guvernamentale chineze, 
împreună cu tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bod- 
naraș și persoanele oficiale 
chineze și române au sosit 
marți dimineață în regiunea 
Argeș. La intrarea în orașul 
Slatina au venit în întîmpi- 
narea oaspeților Petre Dumi
nică, prim-secretar al comi
tetului regional de partid Ar
geș, Constantin Sandu, pre
ședintele Sfatului popular re
gional, și alți reprezentanți ai 
organelor locale de partid și 
de stat.

Coloana de mașini se în
dreaptă apoi spre cetatea me
talului alb, uzina de aluminiu
— loc de naștere al celei mai 
tinere ramuri industriale a 
României socialiste. La intrare, 
Ing. Ion Deleanu, adjunct al 
ministrului industriei chimice, 
cadre de conducere și numeroși 
muncitori ai uzinei salută pe 
oaspeți.

în sala de consiliu, inginer 
Ioan Filip, directorul uzinei, 
face o scurtă prezentare a în
treprinderii, rod al înfăptuirii 
vastului program de industria
lizare elaborat de partidul 
nostru. Este relevat gradul 
înalt de tehnicitate al utilaje
lor. în răstimpul de un an de 
la elaborarea primei șarje, ca
litatea superioară a aluminiu
lui românesc s-a concretizat 
într-o puritate de 99,5 la sută. 
Ing. Ion Deleanu a înfățișat 
pe harta țării drumul parcurs 
de materia primă — bauxita
— de la extracția din Munții

Apuseni la transformarea 
în alumină la Uzina de 
Oradea, pînă la produsul finit 
obținut la Slatina.

Sînt vizitate apoi secțiile de 
redresori cu siliciu, de elec
troliză. Pretutindeni, tovarășul 
Ciu En-lai a urmărit procesul 
de producție, s-a interesat de 
metodele care se folosesc pen
tru obținerea aluminiului de 
înaltă calitate, s-a întreținut 
cu ingineri, maiștri, elevi ai 
școlii profesionale.

Următorul obiectiv vizitat 
este Combinatul de industria
lizare a lemnului din Pitești. 
Ing. Victor Chiribău, adjunct 
al ministrului economiei fo
restiere, conducătorii combi
natului, numeroși muncitori ai 
acestei tinere și moderne 
întreprinderi întîmpină 
căldură pe oaspeți.

Are loc apoi o scurtă discu
ție, directorul întreprinderii, 
ing. Victor Chelu, informînd 
despre activitatea ce se desfă
șoară aici, despre munca en
tuziastă a lucrătorilor și re
zultatele obținute în înfăp
tuirea sarcinilor ce le revin 
potrivit Directivelor celui de 
al IX-lea Congres al partidu
lui. Oaspeții află că în între
prindere, alcătuită din aproape 
10 mari unități, aproximativ 
300 000 de mc de material 
lemnos, provenit din exploa
tările forestiere ale regiunii, 
sînt transformați anual în 
garnituri de mobilă, placaje, 
parchete, plăci 
și alte produse.

La fabrica de

ei 
la

cu
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TELEGRAMA
CELUI DE-AL XVIII-LEA CONGRES NAȚIONAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST DIN STATELE UNITE

Comitetul Central al Partidului Comunist Român trans
mite delegaților celui de-al XVIII-lea Congres al Partidului 
Comunist din Statele Unite ale Americii, un cald și frățesc 
salut, precum și urări de succes în desfășurarea lucrărilor 
Congresului.

Urăm comuniștilor, tuturor forțelor progresiste din Sta
tele Unite ale Americii, noi succese în lupta pentru apărarea 
intereselor vitale ale maselor muncitoare americane, împo
triva forțelor războiului și reacțiunii, pentru pace, democra
ție și progres social.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

SPECTACOL

DE GALĂ

La Teatrul de Operă 
Balet a avut loc, marți seara, 
un spectacol de gală oferit de 
Ansamblul chinez de cîntece 
și dansuri din Pekin ce înso
țește delegația de partid șl 
guvernamentală chineză în 
frunte cu tovarășul Ciu En-lai, 
vicepreședinte al C.C. al P.C. 
Chinez, premierul Consiliului 
de Stat al R.P. Chineze, care 
face o vizită prietenească în 
țara noastră.

Intîmpinați cu vil șl înde
lungi aplauze, în lojile oficiale, 
drapate cu steagurile de stat 
ale celor două țări, împreună 
cu tovarășul Ciu En-lai, au 
luat loc tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion 
Gheorghe Maurer, alți condu
cători de partid și de stat, pre
cum și membrii delegației 
chineze.

La spectacol au asistat 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători de insti
tuții centrale și organizații 
obștești, personalități ale vieții 
științifice și culturale, generali 
și ofițeri superiori, oameni ai 
muncii din întreprinderile și 
instituțiile bucureștene, ziariști 
români și corespondenți ai 
presei străine.

Au fost de față șefi de mi
siuni diplomatice și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

La începutul spectacolului 
au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Popu
lare Chineze.

Programul a cuprins ,,Ora
toriul marelui marș“, cîntecul 
chinez „în satul meu adie în 
zori vînt de primăvară“, cîn
tecul românesc „A plecat 
Gheorghiță militar“, dansul 
„împletitul năvodului“, cînte
cul chinez „Sîntem soli trimiși 
la președintele Mao“, cîntecul 
românesc „în Bucureștiul 
iubit“, dansul „Pe drumul 
cantonamentului“, cîntecul 
chinez „Calule mergi mai 
încet“, cîntecul românesc „Asta 
e Moldova mea“ interpretate 
de soliști și grupuri ale an
samblului. în încheiere între
gul colectiv de artiști a pre
zentat dansul „Marea sărbă
toare“, fragment din epopeea 
muzical-coregrafică „Răsăritul 
roșu“.

Spectacolul s-a bucurat de 
un deosebit succes. Artiștilor 
le-au fost oferite flori din 
partea conducerii de partid și 
de stat a țării noastre.

(Agerpres)
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Imagine obișnuită pe șantierul Combinatului siderurgic „Gheorghe Gheorghiu-De/’-Gala/i: viitorii muncitori 
învață din experiența vîrstnicilor

foto: ION eueu

Atribute esențiale ale muncii de organizație

BRIGADA
„SCINTEIi TINERETULUI“

1

Există un „buletin meteorologic" 
special, accesibil numai studenției, 
care confirmă — în ciuda buletinului 
meteorologic oficial — punctualitatea 
verii la întîlnire : Vacanța !

Echinocțiul verii studențești — 
anotimp al romanticelor întîlniri cu 
muntele, cu marea, cu splendorile 
patriei dăltuite de mîna omului și 
cu cele dăltuite de natură —• este 
trecut în calendarul vieții universi
tare la 28 iunie. Dar briza acestei 
veri; mereu inedite, a început de 
mult să adie prin amfiteatre. Oricît 
de mari sînt .emoțiile examenelor 
mai este loc și' pentru emoțiile va
canței ; pentru planuri, pentru pre
gătiri estivale. Acum se fac ultime
le însemnări în „pașaportul“ pentru 
călătoria pe drumurile vacanței — 
carnetul de student. Notele, da, 
notele — oricît de școlăresc sună 
acest cuvînt — consfințesc dreptul 
deplin la cele mai frumoase călăto
rii de vacanță. Dreptul de „a anco
ra", împreună cu peste 9 500 de stu- 
denți, în cunoscutele „porturi“ ale 
vacanței: Costinești, Pîrîul Rece, 
Izvorul Mureșului. De a beneficia, 
împreună cu peste alți 3 300 de 
colegi, de tratament gratuit în sta
țiunile balneo-climaterice. Dreptul 
de a porni; în tovărășia a 6 000 de 
studenți, pe drumurile patriei 
tru a o cunoaște mai bine și 
bucura de toate binefacerile 
excursii. Sau pur și simplu îl 
studentului dreptul ca, după 
men și practică, să se odihnească 
liniștit, fără grijile învățăturii, 
acasă, să se plimbe, să citească, să 
danseze... să-și stabilească un pro
gram ,Jla alegere“.

„Scînteia tineretului"

pen- 
a se 
unei 
dau 

exa-

(Continuare In pag. a III-a)

Nu există astăzi sector de activi
tate în patria noastră în care tine
retul să nu fie prezent cu entuzias
mul și elanul său creator. Aceasta 
dă și măsura preocupărilor multiple 
ale tinerilor, nivelului lor de pregă
tire diferit și preferințelor deose
bite. Faptul că în organizația noas
tră își desfășoară activitatea tineri 
între 14 și 30 de ani, impune ca în
treaga muncă U.T.C. să răspundă și 
mai mult prin conținutul său preo
cupărilor, preferințelor, cerințelor 
vîrstei tinerești; în activitățile or
ganizate tinerii să găsească cadrul 
cel mai potrivit pentru împlinirea 
năzuințelor lor.

Vedere parțială a Complexului de industrializare a lemnului- Tg. Jiu

• NICOLAE ARSENIE
• ARTUR IOAN
• PETRU ISPAS
• VASILE RÄVESCU

transmite
■

azi:

In acest context, diversificarea și 
diferențierea activităților de orga
nizație apare în mod firesc ca o ce
rință actuală esențială, vizînd însuși 
fondul muncii U.T.C.

Congresul al VUI-lea al U.T.C. a 
cerut tuturor comitetelor regionale, 
raionale și orășenești ale U.T.C., 
„să acorde cea mai măre atenție di
versificării și diferențierii activită
ții destinate diferitelor categorii de 
tineri“. In legătură cu această pro
blemă, am adresat două întrebări 
activiștilor Comitetului orășenesc 
Cluj al U.T.C.

1. — CE ÎNȚELEGEȚI PRIN DIVERSIFICAT ȘI DIFERENȚIAT ÎN
MUNCA DE ORGANIZAȚIE ? in

2. CUM SE REFLECTĂ ÎN ACTIVITATEA DV. CERINȚELE
ACESTOR DOUĂ NOȚIUNI ? (Continuare în pag. a Il-a)

diversificarea și
DUBLU SUCCES 

AL SPORTIVILOR NOȘTRI 
LA CAMPIONATELE 

MONDIALE DE POPICE

ECHIPELE
ROMÂNIEI 
CAMPIOANE
MONDIALE

(Citiți amănunte în 
pag. a III-a)

IN IRTIMPINAREA CONFERINȚEI]

NATIONALE A FEMEILOR

PREZENȚE ACTIVE
Despre hărnicia și frumoasele 

rezultate în muncă ale fetelor din 
Moldoveni, auzisem de multe ori, 
dai acum aveam s-o aflăm mai a- 
mănuntit în comună, la ele, de la 
organizatorii și conducătorii acti
vității lor, ai căror oaspeți am fost 
duminică dimineața.

— Păcat că n-afi venit să le ve
deți la lucru, ne spune tovarășul 
Nicolae Micșa, secretarul comite
tului U.T.C., ați ii avut ce vedea.

Si avea dreptate :
în perioada de primăvară au fost 

în fruntea brigăzii de prașilă ; te
tele care lucrează în sectorul zoo
tehnic au reușit sâ scadă mortali
tatea la păsări și în bună măsură, 
tot datorită lor, au fost obținute 
rezultate bune în creșterea viermi
lor de mătase. Hărnicia, pricepe
rea, puterea de muncă a fetelor

s-au făcut remarcate și în acțiu
nile de muncă patriotică : la cură
țitul izlazului au participat alături 
de ceilalți tineri (s-au amenajat 
6 ha), la colectarea fierului vechi, 
la plantarea pomilor de pe margi
nea șoselei.

— Să nu uităm o acțiune nu mai 
pu/in importantă, 
secretarul comitetului 
ticiparea prin muncă 
construcția școlii, la

curățatul parche-

menționează 
U.T.C. : par- 
voluntară la 
văruit, șter-

sul geamurilor, 
tului...

Dar prezenta 
face simțită nu 
ci In întreaga 
La adunările generale ale organi
zației — ne spunea secretarul 
U.T.C. — tinerele iau cuvîntul fă- 
cînd întotdeauna propuneri bine 
gîndite fi deosebit de folositoare

fetelor în sat se 
numai în muncă 
viată a comunei.

pentru munca noastră. Fetele — la 
fel ca și ceilalți tineri din comu
nă, manifestă un mare interes pen
tru însușirea politicii partidului 
nostru, studiază cu multă atenție 
documentele de partid publicate, 
participă cu interes la întîlnirile 
cu activiști de partid, la dezbate
rile care au loc pe teme politice.

...Pe scena căminului cultural 
localnicii urmăresc cu interes evo
luția echipei artistice care prezin
tă joia și sîmbăta frumoase pro
grame de dansuri și muzică popu
lară, cor. Amintim munca neobo
sită a instructoarei de dansuri 
populare, utecista Livia Culache,

R. VASILE

(Continuare în pag. a III-a)
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• Noi reper« în zona 
industrială Ghencea 
o 5 milioane trico
taje anual • Spațiul 
•e măsoară în sute de 
metri • Sticlă șl alu
miniu • 182 000 lei 
de fiecare salariat

E SOARE
rilor de a se transfigura in 
basm. In această stare se 
consumă, cu bune rezultate, 
„experiența“ tlnărului pro
zator și nu se poate să nu 
se observe, chiar dacă pro
za lui e „altfel“, asemăna
rea cu tulburarea Interioară 
a poeziei copilăriei.

tn abilitatea și, adesea, 
subtilitatea notației care 
surprinde, de fapt, nu un 
portret ci devenirea lui, nu 
stări ci semnele lor, nu con
tururi exacte 
schimbare, stă 
autorului.

anului acesta, 
februarie, pri- 
nivelat tere- 

de trico-

— La Începutul
4
a

Fabrici 
din București 

tovarășul inginer 
director

exact la 
buldozer 

viitoarei 
tip lini 

relatează

mai 
mul 
nul 
taje 
ne 
MIRCEA URMUZACHE, 
general al Direcției generale indus
triale tricotaje și confecții din Mi
nisterul Industriei Ușoare. Este al 
patrulea obiectiv — alături de Fa
brica de relon „Tudor Vladmires- 
cu", Fabrica de stofe de mobile și 
Fabrica de nasturi — care apare în 
noua zonă industrială Ghencea.

— V-aș ruga sd faceți citeva 
precizări asupra caracteristicilor 
tehnice ale viitoarei construcții.

— De acord. întreaga fabrică 
va consta dintr-o hală imensă, 
lungă de 220 metri și lată 
de 160 metri, ceea ce înseam
nă peste 3,5 hectare de teren. 
Ea va include sectoarele depănat, 
tricotat, confecții și finisaj, utilate 
cu mașini, rectilinii și circulare, 
după ultima expresie a tehnicii 
mondiale. Fabrica va avea o ca
pacitate de 5 milioane de bucăți 
tricotaje anual, producînd un 
sortiment vast și variat : pulovere, 
rochii, scampolouri etc. Va fi 
deservită de peste 3.700 muncitori 
și personal administrativ. In ceea 
ce privește productivitatea va
lorică, vă pot spune că aceasta este 
calculată la 182 000 Iei anual pe 
cap de salariat. Volumul de inves
tiții afectat acestei impresionante 
construcții se ridică la 267 milioane 
lei.

La Institutul de proiectări 
Ministeru'ui Industriei Ușoare 
flăm amănunte In plus :

— Trei lucruri sînt semnificative, 
ne informează tovarășa ing. 
DRAGA BARBA, șef de proiect. 
Fabrica va fi construită pe parter 
și va fi blindată ; sint înlăturate 
ferestrele (razele solare influen
țează produsele), totul fiind ilu
minat fluorescent. O altă noutate 
o constituie acoperișul î este vor
ba de o hidroizolație formată din 
țesătură de fibre de sticlă, im
pregnată In bitum, plus o folie de 
aluminiu la partea superioară. 
Tot o noutate a tehnicii mondiale 
va fi și instalația de climatizare 
a aerului, asigurînd o temperatură 
și umiditate constantă.

în legătură cu aspectul estetic 
al construcției, ne oferă detalii 
tovarășul arh. RADU BARBU :

— Fabrica are o linie simplă, 
modernă, încadrîndu-se perfect în 
arhitectura construcțiilor din jur. 
Corpul industrial este rezolvat 
printr-o succesiune de panouri 
tratate cu tencuială din terasit, în 
care se integrează — în anumite 
puncte — golurile de iluminat «le 
anexelor secțiilor de fabricație, 
în interior, circulația oamenilor 
se va face separat de cea a 
mărfurilor — pe o pasarelă la o 
cotă superioară. Alături vom con
strui un pavilion administrativ cu 
7 etaje care, pe lingă obișnuitele 
birouri, va adăposti o sală de pre
zentare a modelelor și o expoziție 
permanentă. Datorită 
est — vestice, am 
țadă brisoleuri din 
cu praf de piatră, 
două nivele vor

al
a-

Iată o carte In care expe
riența — trăirile dar și, mai 
ales, necunoașterile autoru
lui — fși spune cuvîntul din 
plin, netrădindu-și aerul 
foarte personal, plină de 
gesturi de o sinceră naivita
te dar și ostentative, fără a 
fi brutale. Autorul se lasă 
tn voia impresiilor de ado
lescent și scrie o proză lip
sită de articulații epice pen
tru că formula sa e portre
tul în oglindă, descriere de 
reacții, notație grăbită de 
surprize sufletești. Persona
jul acestor schițe e copilul, 
sau adolescentul cu nostal
gii după copilărie, întors 
uneori in lumea simbolică a 
acesteia dar incidental, cu 
aer forțat dacă nu cu o În
cordare ușor dramatică de 
intrus intr-un teritoriu pă
răsit. Pentru că starea e una 
de tranziție în care 
specifică o dă 
anume, exact, al 
și reacțiilor ci 
surprinzător 
grave — cele mai 
vind etica iubirii 
lele nepăsătoare de gravita
te, rămase In sfera jocului 
de copil teribil. Caracteristi
că pentru ceea ce e bun — 
adică sincer și adevărat I — 
în aceste schițe mi se pare 
Moartea lui Făt-Frumos 
unde sugestia basmului în 
declin e de o uimitoare 
prospețime și proprietate și 
unde elementele simbolice 
— calul albastru, ursul chel 
și gras, fata frumoasă, 
coiful, sabia cu sfoară, ciz
mele de cauciuc — fac un 
jac dublu, de basm, adică 
invenție, și realitate. Ima
ginile se topesc, Ina, eleva 
cunoscută tntr-o toamnă, „a 
Început să moară încet pen
tru că mama ei li promisese 
ceva dulce și bun", „pala
tul“ din .pod piere, basmul 
cu Făt-Frumos amuțește. De 
fapt copilului l-a pierit în
crederea în facultatea lucru-

ci rapida lor 
și talentul 

Ne-am

deși despărți- 
are loc pe in- 
lună. Dar un 
intilnindu-se

păstrarea aceluiași ton 
în descrierea ambelor ipos
taze ale eroului. Poate că 
un material de viață mai 
substanțial va putea fi ex
celent prelucrat pentru că 
autorul are darul rar de a 
sugera că imaginația unei 
vîrste primare, deloc fic
țiune, încorporează realul, 
II încălzește ca „iarna cînd 
e soare". Spun poate, fiind
că, din nou, bagajul cu care 
I. Neacșu intră în literatură 
e minim, epuizabil cu rapi
ditate. Din el autorul a scos 
ceea ce se putea scoate : 
cîteva schițe foarte bune 
despre un erou — copil tră
dat de copilărie, tînjind 
după ea dar intrat într-o 
fază nouă căreia nu-i cu
noaște pretențiile. De aici 
aerul de ostentație, din tra
tarea acesteia cu mijloace 
știute din altă experiență. 
S-ar dori în continuare un 
Romeo ideal, 
rea de Julieta 
tuneric, fără 
Romeo ideal,
mereu cu Julieta sub clar 
de lună, e imposibil și ba
nal. In fața acestei alterna
tive mi se pare a se găsi 
autorul însuși, deocamdată 
doar tulburat de dificultatea 
alegerii, pipăind cu timidi
tate materia viitoarelor lu
crări. privindu-se în oglinda 
unei ape și părindu-i-se că 
de acolo iese altcineva „ca 
dintr-o piele roasă de care 
nu mai era nevoie", într-o 
„zi ca celelalte, dar pentru 
mine asta". Semnele bune 
care se desprind din schi
țele citate, și din altele cite
va, indică un talent auten
tic, o tehnică ce intr-adevăr 
nu seamănă cu a altuia. 
Eroul acestor schițe e un 
copil, nesupus tonului di
dactic, sau tlnărul cu dispo
ziții și disponibilități de co
pil. Ceea ce depășește ca 
adevărat universul acestuia 
devine imediat vizibil prin 
sttngăcie. Autorul e de in
vidiat pentru că apare cu 
un pronunțat timbru perso
nal, nefiind in căutare de 
ton dar li lipsesc „subiecte
le". adică experiențele fun
damentale pentru literatură. 
Ele fi stau la tndemlnă și ar 
fi păcat să nu le vadă.

dăm Insă acestor schițe un 
certificat de 
gică" Cum 
deocamdată, 
imită și e 
cu multă 
stăplnit de tirania regulilor, 
in deplină libertate cu sine 
însuși. El e foarte instabil, 
precipitat, destul de dificil 
de urmărit, capricios, tentat 
de experiment dar numai 
pentru că li plac experimen
tele fără să le și justifice. 
Limpede ca bună ziua e un 
eșec pentru că monologul 
interior care vrea să expri
me alt punct de vedere, co
pilăresc, decit cel „limpede 
ca bună ziua' creează doar 
o confuzie de planuri. Re
marcabilă e, In schimb, Iarna 
cînd e soare, o perfectă in
tuire a „Împăcării“ tentații
lor aparent contrare, una a 
gratuității („El visa să plece 
în Africa după lei și elefanți, 
tigri și crocodili, rinoceri și 
cămile...“) alta a gestului 
grav, responsabil. Nu sint 
doi eroi ci unul singur in
tr-o lncintătoare opoziție 
sentimentală ilustrată sim
bolic. Ceea ce derutează e 
lipsa oricăror explicații și

sosește de pe meleagurile Cin- 
deștiului, raionul Piatra 
Neamț. De ce ? Moș Tache are 
de acum peste 75 de ani, scrie 
la ziar de vreo 15 ani șt... are 
inima încă tînără. Dacă n-ar 
fi așa, credeți că ar mai fi 
pornit Moș Tache să urce ală
turi de tineri coastele dealuri
lor, să planteze pomi, să fie 
„la fața locului“ pentru do
cumentare ? Da, Moș Tache, 
am notat că tinerii din Cîn- 
dești au plantat acum doi ani 
11 hectare, anul trecut 12 hec
tare, iar anul acesta, plantea
ză cu stejar și ulm, încă 13 
hectare. La anul poate plan-

Am pe masă un teanc de 
scrisori, sosite din cele patru 
zări ale țării. De la Sighet și 
Negru Vodă, de la Moldova 
Nouă și bătrînul Galați. Multe, 
mai multe ca oricînd sint 
scrisorile în care tinerii vor
besc despre acțiunile de mun
că patriotică. In unele e vor
ba de ajutorul tinerilor pen
tru terminarea mai grabnică 
a unor obiective social-cultu- 
rale, în altele despre săparea 
unui canal pentru irigații, iar 
unele nu cuprind decit o fra
ză, două, despre... înfrumuse
țarea unei străzi, sau numai 
despre amenajarea unui parc.

Cu aceste scrisori în mină 
am privit harta patriei, încer- 
cînd să deslușesc de unde 
și-au pornit călătoria spre re
dacție aceste plicuri albe, roșii, 
albastre, galbene. Unele loca
lități, mai mari, sînt trecute 
pe hartă, altele nu. încercam 
însă, cu ochii minții, să găsesc 
cătunul unde tinerii, înarmați 
cu hîrlețe și tîrnăcoape, au 
învins natura, smulgîndu-i o 
sută de hectare care în anii 
viitori vor da grîu, porumb, 
legume îmbrobonate de rouă 
dimineții. Cu scrisorile în mi
nă, privind harta patriei, pă
ienjenișul de pîrîiașe albastre 
mi s-a părut incomparabil mai 
mare.

Din fiecare oraș, din fiecare 
sat, un asemenea pîrîiaș, la 
început timid, pornea să se 
rostogolească la vale, antre- 
nînd cu el alte și alte pîrîiașe 
și totul se transformă intr-un 
uriaș fluviu care străbate de 
la un capăt la altul întreaga 
țară. E marele fluviu al mun
cii patriotice. Un cămin cul
tural, o tonă de fier vechi, o 
șosea, un parc, un teren de 
sport se adaugă realizărilor 
înfăptuite de oamenii muncii 
sub înțeleaptă conducere a 
partidului nostru.

Să pornim pe undele crista
line ale... pîrîiașelor despre 
care vorbeam mai sus. Aș în
cepe întîi cu scrisoarea tova
rășului Tache Vasilache,

cu matca îndreptată spre ace
lași fluviu. De data aceasta nu 
e vorba de închipuirea auto
rului, ci de ceva real. La Cor
bul Vechi va apare nu un pî- 
riiaș, ci un adevărat păienje
niș. Sînt canalele de irigații, 
unde apa va fi 
facă zile-muncă. Și 
atît, va fi pusă să sporească 
rodnicia ogoarelor, 
dată, cei 120 de 
dislocat 460 metri cubi de pă- 
mînt. „Aveți răbdare — ne 
scrie Vasile Picoș — nu am 
gătat încă treaba".

„Dacă treceți prin Jimbolia, 
scrie Doina Berenyi, să veniți
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nota 
nu înțelesul 

gesturilor 
amestecul 
probleme 

multe pri- 
— cu al-

„proză psiholo- 
s-a observat 

autorul se 
drept, o tace 
candoare, ne-

tați 14 hectare 7 Nu de alta, 
dar să nu stricăm ritmul.

De fapt, între tinerii din 
Cîndești și cei din Așchileul 
Mare, raionul Gherla, nu exis
tă o întrecere directă. Dar ci
tind scrisorile, întrecerea e- 
xistă. Tinerii de aici au în
treținut în parchetele Groapa 
Băarului și Oachiș 54 000 pu
teți de stejar. Competiția nu 
s-a încheiat deoarece : „toam
na se numără bobocii". Și a- 
cum, un popas la Drăgășani. 
E dulce și bun vinul din bu- 
danele Drăgășanilor, dar mai 
dulce și mai emoționantă e 
hărnicia tinerilor care într-o 
singură zi au curățat 60 hec
tare de izlaz. Au dispărut de 
pe această suprafață mărăci
nii, mușuroaiele de cîrtițe. 
Cînd treaba a fost gata, tine
rii s-au așezat pe iarbă, au 
spus ghicitori, au cîntat, iar 
cei doi acordeoniști au făcut 
să... „respire" din plin burdu
furile instrumentelor. „Cu cîn- 
tec și joc, munca e mai plă
cută" — ne scrie tînărul 
Gheorghe Dumitru din Drăgă
șani.

Alte scrisori, alte pîrîiașe,

Contrast
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care

le mulțumim că ne-au 
prilejul să cunoaștem 
din sutele, miile de pî- 
care se varsă în cloco-

din Iași șt Suceava (șl 
ar fi să-i enumerăm pe 

nu ne ajung patru pa- 
de ziar).

SORIN 8TANCTJ

C. 8TÄNESCU

orientării 
aplicat pe fa- 
beton, finisate 
Un parter și 
alcătui grupul 

social, pe care, pentru a-i da un 
aspect de zveltețe, ÎI vom ridica 
parțial, la parter, pe stilpi.

Adăugați la cele consemnate 
plnă aici putină fantezie și veți 
avea imaginea viitoarei Fabrici de 
tricotaje tip lină. Sau dacă nu, 
stimați cititori, binevoi/i a parti
cipa în iunie 1968 Ia tăierea pan
glicii inaugurale.

I. ANDREIȚĂ

și pe la terenul de handbal 
care-i făcut de noi, iar voi, 
reșițenilor, cînd elaborați o 
nouă șarjă de oțel, să știți că 
metalul incandescent este și 
rodul muncii noastre“. Iar noi 
am completa : Și nu numai a 
voastră, ci și a tinerilor din 
București, din Ploiești și Bra
șov, 
dacă 
toți, 
gini

Reținem, totuși, citeva nume 
și citeva localități: Valea 
Nucarilor, raionul Tulcea, de 
unde ne scrie Maria Baciu ; 
orașul Roman, de unde am 
primit vești de la corespon
dentul nostru voluntar Vasile 
Ciobanu; comuna Cetate din 
raionul Calafat, de unde ne 
scrie Ștefan Vlădeanu. Ne-a 
mai scris despre asemenea ac
țiuni Andrei Nicolescu din 
Rușețu Făureilor și mulți alții 
cărora 
oferit 
citeva 
rîiașe
titorul fluviu al muncii.

Casa de cultură din orașul Bacău

CONCURS IN PROIECTARE CU TEMA:
PIAȚA PREUZINALĂ DIN EST A COMBINATULUI 

„GH. GHEORGHIU - DEJ“ _ _  GALAT!
Comitetul de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Siste

matizare organizează un concurs în proiectare cu participare 
nelimitată cu tema : Piața preuzinală din est a Combina
tului siderurgic „Gh. Gheorghiu-Dej “-Galați.

Vor fi acordate următoarele premii și mențiuni :
Premiul I — 15 000 lei
Premiul II — 10 000 „
Trei mențiuni a oițe — 4 000 „

Proiectele vor fi predate pînă la 30 septembrie a.c. ora 15 
la C.S.C.A.S.

Tema-program poate fi ridicată de la C.S.C.A.S. — Secre
tariatul științific, str. Calomfirescu nr. 8, Raionul T. Vladi- 
mirescu, București și de la institutele centrale de proiectare.

DIVERSIFICAT, DIFERENȚIAT
(Urmare din pag. I)

Iată cîteva răspunsuri, pe 
care le reproducem exact, ele 
fiind exprimate în scris :

VASILE BRUMAR, instruc
tor : „In activitatea organiza
țiilor U.T.C. trebuie dusă o 
muncă diferențiată de la o or
ganizație la alta corespunză
toare condițiilor din fiecare 
întreprindere sau instituție în 
parte, ținîndu-se cont de nu
mărul tinerilor uteciști“.

I0AN DUMBRAVA, in
structor : „Diversificat în
seamnă a folosi în munca cu 
tinerii forme și metode varia
te, specifice tineretului, atrac
tive“.

OPREA FEREȘTEAN, in
structor : „Este necesar să se 
promoveze cu mai mare con
secvență în organizații princi
piul muncii colective în toate 
verigile de activitate. Organe
le șl organizațiile U.T.C. vor 
trebui să cunoască toate meto
dele șl specificul muncii de 
organizație din care fac parte 
și să aplice creator formele de 
educare comunistă ale tinere
tului“.

Și așa mai departe...
Spațiul nu ne permite să 

transcriem în totalitate șl în 
întregime răspunsurile. Lec-

tura lor atentă ne-a permis 
însă să le grupăm, în funcție 
de răspuns, în cîteva categorii. 
Astfel, din răspunsurile date 
de cei 15 activiști — 4 indică 
o înțelegere aproape exactă, 
3 o neînțelegere a ceea ce 
înseamnă diferențiat și diver
sificat, iar restul o însușire 
comfuză, aproximativă a no
țiunilor.

Toți tovarășii cu care am 
discutat sau ne-au dat răs
punsuri scrise, știu și au repe
tat nu o dată că „trebuie să 
desfășurăm o muncă diversi
ficată și diferențiată“. Cerința 
este formulată aproape identic 
în ședințele de activ, cu prile
jul zilei secretarilor, este 
transmisă de instructori cu fi
delitate cadrelor din organiza
țiile de bază. Dar conținutul 
unei atari cerințe, după cum 
am văzut și din cele cîteva 
exemple date, este înțeles a- 
nevoie, iar consecința practi
că, nu este greu de bănuit.

Am încercat să ne lămurim 
nedumeririle trezite de stu
dierea răspunsurilor date, in- 
teresîndu-ne de modul în care 
a fost organizată studierea do
cumentelor Congresului al 
yni-lea al U.T.C.

— Noi am Indicat tuturor 
activiștilor noștri — ne-a spus

tovarășul DUMITRU VALA- 
SUTEAN, prim-secretar al co
mitetului orășenesc — să stu
dieze cu cea mai mare atenție 
documentele Congresului și să 
le conspecteze.

— Și cum ați verificat te
meinicia studiului făcut de 
activiști ?

— Tovarășul Moceanu Ar- 
ghir, secretar cu problemele 
de propagandă, a controlat 
prin sondaj caietele de con
specte.

— Dar poate că activiștii au 
avut nevoie de anumite expli
cații suplimentare...

— Cei care au participat la 
cursul cu instructorii, organi
zat de Comitetul regional, au 
primit acolo toate lămuririle 
necesare. Noi, pînă acum, nu 
am avut posibilitatea să orga
nizăm niște dezbateri temei
nice cu activul pe marginea 
acestor documente. în luna a- 
prilie, a trebuit să amînăm 
pregătirea activului intrucit 
eram foarte ocupați cu acțiu
nea de preschimbare a carne
telor U.T.C. în mal, nu am 
ținut-o pentru că instructorii 
au fost la cursul de instruire 
Ia regiune.

Sîntem cel puțin nedumeriți 
de explicațiile date de tovară
șul Valasutean, întrucît știm

că și în orașul Cluj, ca și în 
întreaga țară, au fost organi
zate ample dezbateri, pînă la 
nivelul organizațiilor de bază 
U.T.C., pe marginea documen
telor Congresului, dezbateri 
la care au participat și acti
viștii comitetului orășenesc. 
Se pare însă că nu toți au pri
vit cu aceeași răspundere stu
dierea și însușirea conținutu
lui acestor documente.

în legătură cu importanța 
actuală a unei munci diversi
ficate și diferențiate în aduca- 
rea tinerei generații și cu ce 
s-ar fi putut face în această 
privință, am adresat cîteva în
trebări tov. profesor dr. do
cent AL. ROȘCA, membru co
respondent al Academiei Re
publicii Socialiste România.

întrebare : De ce credeți că 
este necesar ca activitățile 
organizate pentru educarea ti
neretului să aibă un caracter 
diversificat, să fie diferen
țiate ?

Răspuns :
Marea majoritate a profe

siunilor și îndeletnicirilor o- 
menești cer aptitudini și însu
șiri psihice din cele mai va
riate. Pe lîngă particularități
le de vîrstă și sex, oamenii 
prezintă numeroase alte parti
cularități, îndeosebi ca rezul-

tat al experienței lor indivi
duale. La rîndul său un anu
mit colectiv prezintă particu
larități deosebite față de altul. 
Este ceea ce se poate spune și 
despre fiecare tînăr ca și des
pre fiecare colectivitate de ti
neri în parte. Tocmai de 
toate aceste particularități 
trebuie să țină seama or
ganizația U.T.C., veghind ca 
fiecare activitate organizată să 
aibă ecou în sufletul tinerilor, 
să răspundă preocupărilor, 
preferințelor, înclinațiilor lor. 
în felul acesta munca U.T.C. 
va avea un efect și mai mare 
îri mobilizarea tinerilor, indi
ferent de domeniul în care ac
tivează, la îndeplinirea sarci
nilor ce le revin.

întrebare : Cei chemați să 
muncească cu tineretul, să or
ganizeze munca de educare a 
tinerei generații, trebuie să 
cunoască toate aceste particu
larități. Ce căi le-ați reco
manda ?

Răspuns : în primul rînd o 
temeinică instrucție proprie, 
înțeleg prin aceasta cunoaște
rea aprofundată a sarcinilor 
pe care partidul le-a pus în 
fața tineretului, a organizației 
sale comuniste, dar și însuși
rea unui bagaj de cunoștințe 
din domeniul pedagogiei și 
psihologiei. Insist asupra ace
stei instrucții întrucît în U.T.C. 
activează acum tineri de vîrstă 
și preocupări atît de diferite.

Adolescența ridică problemele 
ei specifice care se cer solu
ționate pe căi și cu metode a- 
decvate. (Să nu uităm că a- 
cesta este timpul maximei re

ceptivități față de nou, iar în 
domeniul cunoașterii, perioada 
unor mari acumulări cantita
tive). Urmează apoi o peri
oadă în care căutările se în
trepătrund cu stabilitatea la o 
anumită profesie, îndeletnicire 
etc. Problemele acestei peri

oade trebuie cunoscute și găsite 
în același timp metodele de 
muncă specifice. în sfîrșit, 
vine o altă vîrstă, aceea a îm
plinirilor. Adolescentul a ajuns 
— de ce, nu ? — profesor uni
versitar, inginer, muncitor cu 
o înaltă calificare, cercetător 
sau creator de artă și litera
tură. în fiecare caz în parte 
sfera de preocupări este alta, 
problemele care-i frămîntă pe 
tineri diferă, toți caracteri- 
zîndu-se însă printr-un înalt 
grad de maturitate. Adăugați 
la acestea complexitatea vie
ții de familie și veți înțelege 
cu ușurință că metodele de 
muncă folosite cu adolescenții 
sint cel puțin desuete în ca
zurile amintite. A ține seama 
de toate aceste particularități, 
înseamnă a munci diversifi
cat și diferențiat.

întrebare : Instrucția nu ar 
trebui completată cu o pros
pectare a realităților din fie
care colectiv în parte ?

Răspuns : Am insistat asu
pra instrucției pentru că o

cultură de specialitate îți dă 
posibilitatea să înțelegi mai 
ușor și să pătrunzi mai direct 
în miezul fenomenului de via
ță și să găsești cu mai multă 
ușurință calea de a acționa. 
Am luat cunoștință cu satis
facție de documentele Con
gresului U.T.C. Spiritul ace
stui Congres, cheamă la o 
muncă novatoare, calitativ, 
superioară, aș spune la o așe
zare mai temeinică, pe baze 
științifice, a întregii activități 
de organizație.

întrebare : Dacă ar fi solici
tată, universitatea ar putea să 
sprijine comitetul orășenesc 
al U.T.C. în organizarea unui 
studiu temeinic asupra meto
delor ce trebuie folosite în 
munca cu fiecare din catego
riile de vîrstă și preocupări de 
care ne-ați vorbit ?

Răspuns : Sînt convins că la 
o asemenea treabă ar partici
pa cu multă plăcere și pasi
une, atît cadrele didactice, cît 
și studenții facultăților de 
specialitate. Multe din proble
mele amintite pot face foarte 
bine obiectul unor teme de 
cercetarea științifică, sau al 
unor comunicări în cercurile 
științifice studențești.

Brigada „Scînteii tineretu
lui“ mulțumește tovarășului 
profesor Roșea pentru bu
năvoință. Noi, cum se spu
ne, am bătut la ușă. Este 
de datoria morală a Co
mitetului orășenesc Cluj al 
U.T.C. să meargă mai departe.

Omul a intrat, a dat 
„bună ziua" și s-a-ndrep- 
tat spre raftul cu cărți.

— Ce carte doriți, 
a Întrebat bibliotecara.

S-a uitat neîncrezător 
la ea. Auzi, el om în 
toată firea și în puterea 
viratei, să ceară sfatul 
unei fetișcane de numai 
19 ani l Dar nu-i 
zise nimic, treacă de la 
el. Și a continuat să 
caute mai departe, tre- 
clnd de la un raft la al
tul. A ajuns pînă la ul
timul si încă nu se ho- 
tărise. $i-a călcat pe 
inimă :

— Aș vrea o carte 
Interesantă și frumoasă.

Tăcută, tinăra biblio
tecară, după ce a aflat 
gusturile cititorului, s-a 
gîndil o clipă, apoi i-a 
oferit un volum. El s-a 
uitat la titlu, l-a întors 
pe toate părfile, l-a 
răsfoit și a plecat pur- 
tindu-1 sub braf. A ve
nit din nou după vreo 
patru zile. I-a plăcut...

— Mai dati-mi una 
tot așa de frumoasă si 
interesantă.

De data asta a plecat 
cu trei cărți sub braf, 
nerăbdător să se apuce 
cit mai repede de lec
tură.

De atunci a devenit 
un pasionat și frecvent 
cititor al bibliotecii.

Zilnic, Mariana Basa- 
rabescu, de la biblioteca 
clubului „Solidaritatea" 
din Oradea împarte cu 
dărnicie și competentă 
cărțile și sfaturile.

Dimineața intră in 
schimb cu muncitorii și 
le distribuie cărțile pe 
care aceștia si le doresc 
sau pe care le recoman
dă ea. li place mult 
această activitate și 
clteva ore pe zi le pe
trece ocupindu-se de bi
bliotecile volante din 
fabrică, discutind cu ei 
despre producție și des
pre cărți. sau invitîn- 
du-i să participe la sea
ra literară pe care a pre
gătit-o pentru ei. A ve
nit Ia bibliotecă în urmă 
cu citeva luni, dar cite 
schimbări s-au făcui aici 
și cite acțiuni n-a pre
gătit I

Harnică, neobosită 
organizatoare a acțiu
nilor cu cartea, activind 
de 5 ani în brigada ar
tistică de agitație care 
și-a dobindit meritat re
nume, Mioara Basara- 
bescu se bucură de prie
tenia și simpatia since
ră a muncitorilor Între
prinderii.

R. VASILE
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VIZITA ACTUALITATEA
TOVARĂȘULUI 

CIU EN-LAI
(Urmare din pag. I)

la înălțimea unui pod uzinal 
este urmărit procesul tehno
logic care, de la descărcarea 
buștenilor și pînă la încăr
carea cherestelei în vagoane 
este mecanizat și parțial au
tomatizat. Același grad înalt 
de mecanizare și automatizare 
se remareă și în următoarea 
unitate vizitată — fabrica de 
plăci fibrolemnoase. Oaspeții 
se interesează de eficacitatea 
economică a mecanizării și 
automatizării. Gazdele relevă 
că în cadrul combinatului se 
atinge un indice de utilizare a 
masei lemnoase de aproxima
tiv 75 la sută.

La o întrebare a oaspeților 
se răspunde că gradul de fo
losire complexă a materiei 
prime și reziduurilor va spori 
și mai mult o dată cu începerea 
construcției în acest an a 
fabricii de făină de lemn, care 
va transforma rumegușul în 
produse utile industriei chi
mice și metalurgice, și a unei 
fabrici de drojdie furajeră, 
care va folosi drept materie 
primă apele reziduale, bogate 
în zaharuri ale fabricii de 
plăci fibrolemnoase.

Următorul popas este făcut 
la fabrica de mobilă, atenția 
vizitatorilor fiind reținută de 
numeroase utilaje de înaltă 
tehnicitate. In sala expoziției 
permanente a combinatului, 
tovarășul Ciu En-lai dă o 
înaltă apreciere mobilei ex
pusă aici ca și celorlalte pro
duse finite ale întreprinderii. 
La plecarea de la cele două 
combinate argeșene, membrii 
delegației chineze au mulțu
mit pentru explicațiile primite 
și pentru ospitalitate, au 
transmis felicitări întregului 
colectiv de muncitori, tehni
cieni și ingineri și au semnat 
în cârtea de onoare.

în încheierea vizitei în re
giunea Argeș, Comitetul re
gional de partid și Comitetul 
executiv al Sfatului popular 
al regiunii, au oferit un dejun 
în onoarea delegației de partid 
și guvernamentale chineze, în 
frunte cu tovarășul Ciu En-lai.

Au participat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bod- 
naraș, conducătorii organelor 
locale de partid și de stat, re
prezentanți ai Uzinei de alu
miniu de la Slatina și Combi
natului de industrializare a 
lemnului din Pitești.

In timpul dejunului, care 
s-a desfășurat într-o atmos
feră de caldă prietenie, tova
rășul Petre Duminică, prim 
secretar al Comitetului regio
nal Argeș al P.C.R., și tova
rășul Ciu En-lai au rostit 
scurte toasturi.

Primul secretar al Comite
tului regional de partid a 
toastat în sănătatea tovarășu
lui Ciu En-lai, a tovarășilor 
Ion Gheorghe Maurer și Emil 
Bodnaraș, a membrilor dele
gației chineze, pentru noi 
succese în munca poporului 
chinez, pentru prietenia româ- 
no-chineză.

★
Premierul Ciu En-lai a toas

tat pentru înflorirea și propă
șirea României, pentru priete
nia frățească și colaborarea 
dintre popoarele român și chi
nez, în sănătatea tovarășilor 
Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnaraș, Petre Duminică, a 
tuturor celor prezenți.

★
în cursul după-amieziî, 

membrii delegației chineze 
împreună cu persoanele ofi
ciale române, s-au reîntors în 
Capitală. De-a lungul șoselei, 
de la Pitești spre București, un 
mare număr de localnici au 
salutat prietenește pe solii po
porului chinez.

Călătorie
pe
Dunăre

Zilele acestea repor
teri ai emisiunilor df 
tineret de la Radiotele- 
viziunile din Bulgaria, 
Cehoslovacia, Ungaria 
și Uniunea Sovietică au 
fost oaspeți ai țării 
noastre. Împreună cu 
reporteri ai Radiotele- 
viziunii Române ei în
treprind o călătorie de 
studiu și documentare 
în țările socialiste rive
rane Dunării.

Înainte de a sosi în 
România, participanfii 
la călătoria de studii au 
vizitat Cehoslovacia, 
Ungaria, Iugoslavia și 
Bulgaria.

La noi în țară ei au 
vizitat orașele București, 
Brașov, orașul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, Ga
lați, Constanța și alte 
localități unde s-au în- 
tîlnit cu tineri din in-

Austrie, agricultură, de 
pe șantiere de con
strucții, cu elevi și stu
denti.

Tinerii reporteri își 
continuă călătoria p« 
Dunăre.

Mar(i după-amiază, a 
sosit în Capitală tovară
șul Evremond Gene, se
cretar general al Parti
dului Comunist din Gua
delupa, care va face o 
vizită în tara noastră.

La 21 iunie 1966 
s-a semnat la Bucu
rești Acordul între 
guvernul Republicii 
Socialiste România și 
guvernul Uniunii Re
publicilor Sovietice 
Socialiste privind 
transportul rutier in
ternațional de măr
furi.

Acordul reglemen
tează pe baza avan
tajului reciproc, pro
blemele, transportului 
de mărfuri cu mij
loace auto între Ro
mânia și U.R.S.S., 
precum și în tranzit 
pe teritoriile ambe
lor țări. Acordul va 
contribui la dezvolta
rea în continuare a 
relațiilor dintre cele 
două țări în domeniul 
transporturilor ru
tiere.

La Institutul de Medi
cină și Farmacie din 
București a avut, loc 
marți o festivitate în 
cadrul căreia Jean Louis 
Pons, ambasadorul Fran
ței la București, a re
mis în dar acestui insti
tut peste 1 400 de cărți 
franceze din domeniul 
medical.

Vizitele delegației Partidului Comunist 

din Chile

Za Muzeul de istorie a Partidului 

Comunist, a mișcării revoluționare 

și democratice din România

După-amiază, tovarășii Ciu 
En-lai, Emil Bodnaraș și per
soanele oficiale chineze și ro
mâne au vizitat Muzeul de is
torie a Partidului Comunist, a 
mișcării revoluționare și de
mocratice din România.

Oaspeții au fost întîmpinați 
de tovarășii Ion Popescu- 
Puțuri, membru al C.C. al 
P.C.R., director al Institutului 
de studii istorice și social-poli- 
tice de pe lîngă C.C. al P.C.R., 
și Nicolae Cioroiu, directorul 
muzeului.

Tovarășul Ciu En-lai a par
curs sălile în care sînt înfăți
șate lupta poporului român 
pentru eliberare națională și 
socială, mișcările revoluționa
re din secolul al XlX-lea, naș
terea și dezvoltarea mișcării 
muncitorești, socialiste, istoria

Partidului Comunist, a curen
telor democratice, progresiste 
din România. înaltul oaspete 
a ascultat cu interes explica
țiile date de Ion Ardeleanu, 
director adjunct al muzeului, 
s-a oprit în fața a numeroase 
documente care prezintă lupta 
revoluționară a poporului ro
mân, a Partidului Comunist, 
în strînsă legătură cu istoria 
generală, politică și social-eco- 
nomică a țării, acțiunile de so
lidaritate ale clasei noastre 
muncitoare cu lupta revolu
ționară a altor popoare.

în încheierea vizitei la mu
zeu, tovarășul Ciu En-lai s-a 
interesat de organizarea mu
zeului și perspectivele sale de 
dezvoltare.

(Agerpres)

în orașul Galați s-a 
constituit Comisia re
gională de coordonare a 
activității de cercetare 

Pe.. ..- ordinea v 
de zf a priìnèl ^edîrtțe a 
acestei Comisii s-a în
scris dezbaterea proble
maticii științifice din se
mestrul II al anului eu
rent ale cărei prevederi 
privesc, cele mai impor
tante ramuri ale econo
miei regiunii Galați : 

1 siderurgie, construcții 
navale, arhitectură, a- 
gricuitură, industrie u- 
șoară și alimentară etc. 
(V. Moineagu).

este destinată formații
lor artistice de amatori 
ale căminelor culturala 
și caselor de cultură di a 

IrAjrfe. O nouă /cule:* 
*-g$re'- cu același profil?
culegere intitulată „Cîn- 
tec și joc" se află sub 
tipar. (/. Beldeanu).

Casa regională a crea
ției populare din Sucea
va a editat de curînd o 
culegere de folclor mu
zical intitulată ,,Auzi 
cum răsună satul". Cu
legerea cuprinde peste 
50 de melodii de joc cu 
o veche tradiție, cum ar 
fi Huțulca, Arcanul, 
Capra, Bătrîneasca, Cio
bănașul. Noua culegere

IERI, Praga a găz
duit deschiderea oficială 
a celei de a treia edi
ții a festivalului inter
național al filmelor de 
televiziune. Anul aces
ta numărul țărilor par
ticipante este de 33.

In cele 9 zile de con
curs, pe micul ecran al 
festivalului vor compe- 
tiționa 50 de filme re- 
prezentînd 55 de socie
tăți de televiziune din 
Europa, Asia, America 
și Africa. Televiziunea 
română, prezintă în 
competiție filmele ,,Vor
be de carton" și ,,OmuI 
și camera", ambele în 
regia lui Valeriu La- 
zarov.

Delegația Partidului Comu
nist . din Chile, formată din 

< Victțir TMaz, membru al Secre- 
tatriSiUflui PiC* din-'Chile, con
ducătorul delegației, Cesar 
Godoy, membru al C.C. al P.C. 
din Chile, deputat în Con
gresul Național al Republicii 
Chile, și Maria Herrera, în
vățătoare, care se află în țața 
noastră la invitația Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, a vizitat în zi
lele de 15—21 iunie hidrocen
trala „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej“ de pe Argeș, Combinatul 
chimic și Uzinele „Electropu-

tere“ din Craiova, șantierul 
hidrocentralei de la Porțile 
de Fier, stațiunea balneară 
Herculane, Uzinele de con
strucții de mașini Reșița, coo
perativa agricolă de producție 
Biled din regiunea Banat și 
Muzeul Brukenthal din Sibiu.

în timpul șederii înregiunea 
Oltenia, oaspeții au făcut o 
vizită la Comitetul regional 
Oltenia al P.C.R. Cu acest 
prilej, membrii delegației au 
avut o discuție tovărășească 
cu tov. Ion Stănescu, membru 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului regional de 
partid Oltenia.

ȘEDINȚELE UNOR COMISII PERMANENTE 

ALE MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Construcția noului dig

din Constanța

Lucrările de la construcția 
noului dig din Constanta 
au atins în prezent 1000 m. 
Pentru construcția digului 
s-au transportat pînă acum 
120 000 tone piatră. Pe 700 
m. din lungimea digului 
s-au executat lucrări de 
consolidare și protejare la 
care s-au folosit 2170 blocuri 

prefabricate din beton

La Palatul Marii Adunări 
Naționale au continuat în ziua 
de 21 iunie lucrările unor co
misii permanente.

Comisia economico-finan- 
ciară în ședință comună cu 
Comisia juridică, sub preșe
dinția tovarășului prof. univ. 
Manea Mănescu, a continuat 
discutarea proiectelor de de
crete privind unele modificări 
în organizarea și funcționarea 
Ministerului Industriei Chi
mice și Ministerului Industriei 
Ușoare.

în urma discuțiilor care au 
avut loc, proiectele de decrete 
au fost avizate favorabil.

De asemenea, Comisia ad
ministrativă și Comisia juri
dică, întrunite în ședință co
mună de lucru, sub președin

ția tovarășului prof. univ. Tr. 
Ionașcu, au discutat proiectul 
de decret cu privire la pri
mirea, examinarea șt rezol
varea reclamațiilor, sesizărilor 
și propunerilor cetățenilor.

Au urmat dezbateri asupra 
prevederilor proiecțuliii de 
decret, pe care comisiile l-au 
avizat favorabil.

Comisia pentru sănătate, 
prevederi și asigurări sociale 
și Comisia juridică și-au în
cheiat lucrările de examinare 
a proiectului de decret pri
vind dreptul la pensie al 
membrilor cooperativelor a- 
gricole de producție, pe care 
l-au avizat favorabil.

(Agerpres)

Vedere a noului pul de extracție a cărbunelui de Ia Ani- 
noasa sud

TELEVIZIUNE
MIERCURI 22 IUNIE

17,15 FOTBAL : Steaua —- Dina- 
mo București. 19,00 Telejurnalul 
de seară. 19,10 Emisiune pentru 
copii și tineretul școlar. 20,00 Sea
ră de teatru : „3,3,3”. în pauze :

Șah. Desene animate. 22,45 Festi
valul „PELICANUL ALB“. 23,05 
Telejurnalul de noapte. 23,12 Bu
letinul meteorologic.

Dublul succes al sportivilor noștri 
la campionatele mondiale 

de popice

ECHIPELE ROMÂNIEI
CAMPIOANE MONDIALE

Probele pe echipe din ca
drul campionatelor mondiale 
de popice, care se desfășoară 
la arena Voința din Capitală, 
s-au încheiat aseară cu un du
blu succes al reprezentativelor 
româniei. La FEMININ SE
LECȚIONATA ȚĂRII NOAS
TRE (Elena Lupescu, Cornelia 
Moldoveanu, Ținea Balaban, 
Christa Szocs, Elena Tranda
fir, Margareta Szemani), a cu
cerit titlul de campioană a lu
mii, stablînd și un nou record 
mondial cu performanța de 
2 483 popice doborîte, vechiul 
record fiind de 2 466 p. d. 
în urma echipei române s-au 
clasat în ordine : R. D. Ger
mană 2 398 p. ; Ungaria 2 302

p. ; Iugoslavia 2 291 p. ; Aus
tria 2 248 p. ; Cehoslovacia 
2 247 p.

In concursul masculin, E- 
CHIPA ROMÂNIEI (Ion Mico- 
roiu, Cristu Vînătoru, Vasile 
Măntoiu, Petre Purje, Tiberiu 
Szemani, Constantin Radules
cu). a cîștigat titlul mondial 
cu rezultatul de 5 366 popice 
doborîte. Formația R. D. Ger
mane, care conducea după pri
mele trei schimburi, s-a cla
sat pe locul doi cu 5 314 p. 
Locul trei a revenit echipei 
Iugoslaviei cu 5 249 p.

Campionatele continuă as
tăzi cu proba de perechi.

(Agerpres)

Pelicanul 
alb 
’66

Cronica zilei
a șaptea

Publicul entuziast al iestivalului 
a revăzut aseară Ulmul „Haiducii’ 
aliat în aceste zile angajat în 
două competiții : cea de aici, la 
Mamaia și Festivalul internațional 
al Ulmului de la San Sebastian — 
Spania. Așadar, erno/ie dublă 
pentru Cineaștii care au realizat 
și un dublu debut : regizorul Dinu 
Cocea, și operatorul George Voicu 
sint la prima lor creafie care în 
același timp s-a constituit in cti
toria unui gen nou în filmul de a- 
ventură și anume, filmul cu hai
duci. încurajați de admirația pu
blicului, cineaștii vor începe cu
rînd lucrul la un nou film : ,.Răz
bunarea haiducilor’.

Tot ieri, Ia conferința de presă, 
Francisc Munteanu, autorul copro
ducției româno-sovietice ,,Tune
lul“, spunea: „Cu „Tunelul’ am 
încheiat seria filmelor de război și 
experiența personală de viată pe 
care m-am simfit dator s-o consem
nez pe peliculă. De acum mă în
drept numai către actualitate’.

Povestea filmului ,,Tunelul’ este 
cu totul seducătoare : o fată se 
sperie în timpul bombardamentu
lui. Prietenele rid de ea. Ca să ie 
dovedească că hu e lașă se duce 
voluntară pe front, cu dorința de 
a muri. Pornește apoi Împreună cu 
6 ostași în misiune în spatele 
frbnlujui. Toți cel șbse iubeau 'vla- 
ta și doreau să supraviețuiască

războiului. Ei mor Insă rină pe 
rînd, și în final, după Îndeplinirea 
misiunii, fiind Întrebată făta la cit 
se ridică pierderile, ea răspunde 
pierdută : șase. Ofițerul de legă
tură spune apoi această frază (in 
același timp final de film} de un 
tragism tulburător: „Raportează... 
pierderile sînt mici, doar șase oa
meni...'

Aici, la Mamaia, la festivcil, se 
consideră că „Tunelul’ constituie 
pentru Francisc Munteanu pași si
guri Înainte fată de „Dincolo de 
barieră’. Debutul In film al Marga
retei Pislaru este mai mult declt 
promițător, acesta oferind publicu
lui o cu totul altă înfățișare declt 
cea cunoscută în spectacolele de la 
televiziune. Ion Dichiseanu (cert în 
cel mai reușit rol de film al său) 
se remarcă printr-un personaj care 
„vorbește puțin și gîndește mult* 
(expresia li aparține), iar Florin 
Piersic realizează un inedit portret 
de soldai. Actorii sovietici, Valen
tina Maleavina, Alexei Lgktev, 
Lev Prigunov, Victor Filipov șl 
Leonid Sverinfev constituie flecare 
o individualitate distinctă, 'dduclnd 
filmului un aport valoros.

Cu ziua de ieri faza competiția- 
nală a luat sfîrșit. Astă seară ju
riul va da citire palmaresului, iar 
In completare va rula in afară de 
concurs filmul „Steaua fără nume'.

TOMA ATANASIE

Vara 
studenților

Așadar, în curînd vine tim
pul de drum. Noutățile ve
rii studențești — 1966 au 
încetat de a mai fi noutăți. 
Se știe că la Costinești, oră
șelul studențesc de vară de pe 
malul mării, s-au făcut înnoiri; 
alte blocuri s-au alăturat celor 
construite anul trecut pentru 
încă 500 de studenți ; o 
cantină modernă cu o capaci
tate la fel de mare, va pune 
pe frontispiciu, în primele zile 
ale lunii iulie, urarea : „Poftă 
bună studenți!“ Febra înnoi
rilor, molipsitoare, a urcat sus, 
la munte, la Pîrîul Rece și 
Izvorul Mureșului cu parfum 
de var, de curățenie, cu zestre 
mai bogată. Două afișe, apă
rute, bănuim, în toate facultă
țile, cheamă studenții la 
excursii în circuit organizate 
de Consiliul U.A.S.R. în munți, 
pe Dunăre, în Deltă, pe toate 
itinerariile patriei. Se fac în
scrieri pentru colectivele de 
studiu și documentare — va
loroasă inițiativă studențească 
datîndde doi ani — care vor 
cerceta locuri istorice și pito
rești ale patriei, vor aduna un 
bogat material documentar 
pentru viitoarele simpozioane 
și expoziții. S-aluat inițiativa 
lăudabilă oa aceste colective 
să poposească mai multă vre
me în anumite locuri pentru 
ca studiul lor să fie mai te
meinic, mai bogat în rezultate.

Și dacă în cele ce urmează 
vom aminti cîteva din obliga
țiile de gazdă, de organizatori 
și de beneficiari ai vacanței —• 
o facem în intenția de a stl-

1 • CONTINUĂRI 1 • CONTINUĂRI»• CONTINUĂRI • continuări!
mula toate aceste preocupări 
serioase, bine gîndite, pentru 
ca vacanța să intre de la 
început în toate drepturile ei.

Reamintim, bunăoară, că 
tabăra înseamnă în primul 
rînd soare, apă, ascensiuni pe 
munți, odihnă. Dar nu numai 
atît. Cei aproape 10 000 de 
studenți care vor deveni loca
tari ai taberelor în această 
vară au învățat, odată cu pri
mele noțiuni ale alfabetului 
studențesc că vara în tabără, 
serile se mai numesc și seri 
de dans, de întrebări și răs
punsuri, seri de poezie, seri de 
film, de spectacol — cînd o 
formație artistică studențească 
sau aflată în turneu în tabără 
îi delectează cu cîntecul 
și dansul — seara de lectu
ră. Sînt așteptate serile 
atît de bogate în neprevăzut, 
cînd un cunoscut savant, un 
om de cultură, sau un om tre
cut prin marile încercări ale 
vieții vine să vorbească stu
denților despre munca și preo
cupările sale, despre trecutul, 
prezentul și viitorul țării. 
Asemenea seri își vor găsi 
fără îndoială locul care li se 
cuvine în viața taberei.

Apoi, excursia nu înseamnă 
pur și simplu să-ți iei rucsa
cul și să pleci la drum. Ea im
plică pregătiri minuțioase pen
tru ca studenții să poată stu
dia cartea vie a patriei, să 
vadă cit mai mult din ceea ce 
a construit poporul nostru 
muncitor, sub conducerea 
partidului, să înțeleagă șl să 
se pătrundă de pasiunea, hăr

nicia și cutezanța constructo
rilor acestor ani.

Dar, mai ales, reamintim că 
mulți studenți rămîn în orașe
le universitare — Ia practică 
sau acasă, în vacanță. Toți 
aceștia își pun mari speranțe 
în realizarea programelor pro
mise de casele de cultură, 
cluburi și bazele sportive stu
dențești. Deci, atenție la re
pertoriul de vară al acestor 
centre de întîlnire ale studen
ților ! Preferințele sînt cu
noscute. Numeroase activități 
în aer liber, concursuri spor
tive, organizate sau inițiate 
ad-hoc, vizite, excursii la sfîr
șit de săptămînă în împreju
rimi sau chiar pe itinerarii mai 
depărtate. (Sugerăm asocia
țiilor studenților ca acolo unde 
există corturi, să se ia iniția
tiva organizării unor puncte 
turistice în locuri pitorești din 
împrejurimile orașului, cam
pinguri, care să-i găzduiască 
pe studenți) ; acțiuni culturale 
și de club, seri distractive și 
de dans și, bineînțeles, tradi
ționalele și atît de mult solici
tatele întîlniri cu oameni de 
știință, de cultură și artă, cu 
specialiști, cu activiști de 
partid și de stat, prilej cu care 
studenții vor avea interesante 
dialoguri despre probleme po
litice, științifice, culturale care 
îi interesează.

Un efort organizatoric și al 
fanteziei rezolvă și dă răspuns 
acestui caleidoscop de prefe
rințe : Bunăoară, baza spor
tivă — Tei din București, so
licitată pe timpul verii de mii 
și mii de studenți bucureșteni 

și din alte orașe — reeditînd 
experiența din vara trecută, 
cînd a oferit studenților invi
tații nenumărate la interesante 
acțiuni de vacanță, îmbogățind 
această experiență — va reuși 
să satisfacă și în această 
vacanță gusturile studenților.

Vacanță pentru întreaga 
studențime a patriei ! Țara le 
oferă toate frumusețile ei 
pentru a și-o petrece în chipul 
cel mai plăcut. „Sarcina“ lor 
sună răspicat : odihnă I Odih
nă meritată, după un an de 
studii, odihnă necesară în 
vederea altui an de învăță
tură.

Pragul 
secerișului

cooperatori, să facem totul ca 
pîrga griului să ne găsească 
cu trei prașile gata la porumb 
și floarea-soarelui, cu cea de 
a patra prașilă la sfecla de 
zahăr. In al doilea rînd, o par
te dintre tineri, vreo optspre
zece la număr, vor urma un 
curs special de șase zile. Ei 
vor lucra pe combine și ca 
batozari.

Aceleași semne de buni gos
podari și la cooperativele agri
cole din Strejeștii de Jos și 
Găneasa, la S.M.T. Drăgășani.

Tovarășul Vasile Dumitru, 
președintele cooperativei agri
cole din Strejeștii de Jos, ne 

vorbea despre maturitatea în
tregului colectiv, grija pentru 
fiecare gram de recoltă. Și 
corespondentul remarcilor se 
află în însăși imaginea înfăp
tuirilor : magazii reparate și 
curățite, autocamioane și că
ruțe gata puse la punct, pre
cizarea nominală a oamenilor 
ce vor lucra în locurile 
„cheie“, adică pe combine, la 
magazii, la recoltatul manual 
al griului căzut, la eliberarea 
terenurilor de pae etc.

— Un lucru ne cam îngri
jorează — a revenit în discu
ție tovarășul Vasile Dumitru. 
E vorba de combine. Anul tre
cut am avut unele necazuri 
cu ele...

Fiind nu numai observația 
celor de la Strejeștii de Jos, 
ne-am. adresat tovarășului Gh. 
Marghidan, directorul S.M.T. 
Drăgășani.

— Pe jumătate, adică atît 
cit referirea tine de anul tre
cut, observațiile sînt juste. Cit 
privește viitoarea campanie de 
recoltare, pot spune că lucru
rile sînt mult schimbate în 
bine. Mai întîi, la fiecare com
bină (cu excepția ultimelor 
șase care se află acum în a- 
telier) rodajul s-a făcut in
tr-un timp îndelungat și nu
mai după aceea s-a recepțio
nat. Astfel, tot ceea ce a ieșit 
pe poarta stațiunii este bine 
pus la punct. La fiecare bri
gadă vom asigura din vreme 
un stoc minim de piese de 
schimb, cea mai mare parte 
din necesarul de carburanți șl 
lubrefianți, iar pentru depa
narea defecțiunilor au fost 

pregătite, în plus față de anul 
trecut, două ateliere mobile 
pe remorci.

în cîmpia Dunării (raionul 
Băilești) se anunță anul aces
ta producție bună de grîu. 
Acest considerent i-a și deter
minat pe oameni să se... forti
fice ca nicicînd pînă acum.

— Bobul de grîu are valoa
rea aurului pentru gospodarul 
adevărat, spunea tovarășul 
Constantin Brătulete —• pre
ședinte al Consiliului agricol 
raional.

— La cooperativa agricolă 
„Viața nouă“ din Dor Mărunt, 
regiunea București, s-a luat o 
hotărîre foarte interesantă : 
după ce au fost puse la punct 
în ateliere, combinele au fost 
probate de către membrii co
operatori cu grîu adus cu sacii 
din magazii. Dacă a trecut 
prin treierătoare fără pierderi, 
combina respectivă a fost ad
misă pentru lucru, dacă nu... 
în raionul Băilești, ce măsuri 
au fost luate pentru a se în
lătura această formă de ri
sipă ?

— Mai întîi s-a hotărît ca 
recoltatul să nu depășească 
nouă zile. Cele 400 de combi
ne și aproape o mie de seceră- 
tori legători și simple s-a ur
mărit să fie bine puse la 
punct. Lor li se alătură și cele 
53 000 brațe de muncă ce vor 
acționa mai cu seamă în pri
mele zile cînd se prestează re
coltatul în două faze. Pentru 
a putea lucra cu același ran

dament și pe porțiunile unde 
griul e căzut, rabatoarele com
binelor sint prevăzute cu dis
pozitive ridicătoare; toate 
ariile de treier vor fi electri
ficate, iar mecanizatorii și 
țăranii cooperatori ce vor lu
cra pe combine — în marea 
lor majoritate tineri uteciști — 
sînt special instruiți.

— Care sînt preocupările 
tineretului în această perioa
dă ? l-am întrebat pe tovarășul 
Marin Ciucă, secretar al co
mitetului raional U.T.C.

— Aproape peste tot vor lu
cra pe combine tineri. Tot ei 
vor lucra efectiv Ia electrifica
rea ariilor, la strînsul și de
pozitarea paielor. Zece mii de 
tineri din raionul Băilești au 
pentru această perioadă sar
cini concrete privind campa
nia de recoltare a cerealelor 
păioase.

Cîteva popasuri și la bazele 
de recepție din Oltenia, acolo 
unde se depozitează cantitățile 
de cereale ce alcătuiesc o par
te din fondul central al sta
tului. La Balș, Afumați, Por- 
tărești și în alte cîteva locuri, 
de departe se vede, se simte 
mina bunului gospodar. Totul 
e pus la punct — magaziile cu
rățite și dezinfectate, labora
toarele dotate cu tot ceea ce 
le este necesar. în schimb, la 
Caracal, Vînju Mare, Corabia, 
pregătirile abia au depășit ju
mătate din volumul planifi
cat. Mult în urmă se află ac
țiunea de revizuire a utilaje
lor ce asigură mecanizarea 
muncilor în baze, asigurarea 
spațiilor necesare. Pentru toți 
cei ce lucrează aci, reamintim 
remarca tovarășului Ciucă: „la 
gospodarul adevărat, fiecare 
bob de grîu are valoarea au
rului“«

Prezențe 
active

ea Însăși o bună dansatoare In 
formația casei raionale de cultu
ră. Brigada de agitație și-a căpă
tat un bun renume, spectacolele 
pregătite fiind cunoscute și. în co
munele vecine Coșerenl,,' Dridu... 
La montajul literar „Zile fericite" 
Își dau concursul 12 fete. Ca și în 
munca de zi cu zi pe ogoarele 
cooperativei se evidențiază la a- 
ceste activități culturale Florica 
Ionită, Elena Stănică, Ioana lvan, 
Dumitra Dumitrescu.

— Le-am mobilizat pe iele la 
cercurile de citit unde participă 
peste 200 de femei, ne spune to
varășa Alexandrina Ionescu. Ute- 
cistele participă cu multă plăcere 
și ne ajută foarte mult. Nu putem 
să nu evidențiem pe Ecaterina Ma
rin, Stanca Neagu și Liuba Focșa 
bune cititoare șl nelipsite de la 
nici o ședință. Merită amintită șl 
acțiunea de popularizare a filme
lor românești a tovarășei opera
toare de la cinematograful comu
nei, Stanca Neagu, iar alături de 
ea a utecistei Elena Comdn, care 
aduce un prețios sprijin prin re
cenziile frumoase pe care le face 
filmelor românești.

Dar multe dintre utecistele din 
comună sînt căsătorite. Acestea, și 
nu numai acestea, reclamă pe 
drept sprijinul organizației in mul
te din problemele privind pregăti
rea pentru viata de familie a ti
nerelor. Reușita unor acțiuni este 
rezultatul colaborării fructuoase 
existente Intre comitetul U.T.C, și 
comisia de femei. Pe baza- unor 
planuri de activități comune, sînt 
organizate bilunar „școala tinerel 
mame’, „sfaturile gospodinei“, ac
tivități care se bucură de1 o mare 
popularitate In comună. Nu ar ii 
rău dacă, așa cum ne-au sugerat 
multe fete, s-ar organiza șj cercuri 
de cusături, tn care, „artistele’ 
în broderie și cusături, să predea 
celor tinere ștafeta frumosului 
port național, specific locului. V.
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Declarația președintelui 
Johnson la ultima sa con
ferință de presă asupra 
intenției Statelor Unite 
de a „continua actuala po
litică în Vietnam“ a con
stituit o reafirmare a imo
bilismului actualei admi
nistrații americane pe 
poziții agresive. Dar „con
tinuarea actualei politici 
în Vietnam" are consecințe 
nu numai pe planul vieții 
politice interne americane 
(s-a remarcat creșterea 
sensibilă a curentului de 
opinie din S.U.A. împo
triva agresiunii americane 
în Vietnam), ci, deopotrivă, 
asupra relațiilor S.U.A cu 
aliații din N.A.T.O. împo
trivirea opiniei publice 
mondiale față de politica 
agresivă 
poate fi 
chiar de 
care se ; 
rămînă fidele Statelor 
Unite. în rîndurile grupu
lui parlamentar laburist din 
Camera Comunelor, s-au 
făcut auzite numeroase gla
suri de protest contra com
plicității guvernului englez 
cu politica americană. Ziarul 
parizian „LES ECHOS“ 
scria într-un editorial că 
„dacă s-a produs o criză de 
încredere a Europei (este 
vorba de statele europene 
membre ale N.A.T.O.) față 
de S.U.A., acest lucru se 
datorește în considerabilă 
măsură problemei vietna
meze“...

în Vietnamul de sud, 
anunțarea „continuării ac
tualei politici“ a avut va
loarea unei încurajări dată 
grupului militarilor con
duși de „premierul“ Ky, în 
pofida insistențelor anteri
oare ale ambasadei ameri
cane la Saigon de a se ține 
cît de cît seama de cererile 
budiștilor. Liniștea instau
rată la Hue și în alte orașe 
după ce trupele saigoneze 
le-au ocupat nu înseamnă 
nici pe departe capitularea 
opoziției budiste ; izbucni
rile de protest 
de prevăzut 
seama de 
Promulgarea 
râie în baza 
avea loc alegerile de la 
11 septembrie reSTectă in
tenția grupului militari
lor de a-și consolida pozi
ția. Rolul viitoarei Adu
nări constituante alcătuită 
din 108 membrii (numărul 
membrilor a fost succesiv 
scăzut în timpul discuțiilor 
asupra organizării alegeri
lor) va fi limitat la maxi
mum.

Continuarea politicii 
americane de intervenție 
și, ca 
nerea 
putere 
natură 
nia publică mondială dor
nică să se pună capăt 
agresiunii și intervenției 
străine și să se recunoască 
unanim poporului vietna
mez dreptul de a-și făuri 
liber destinul.

americană nu 
nesocotită nici 
acele guverne 

arată dispuse să 
fidele

sînt lesne 
dacă se ține 
antecedente, 

legii electo- 
căreia vor

un corolar, menți- 
grupului militar la 

la Saigon este de 
să îngrijoreze opi-

Puternice atacuri ale
patrioților sud-vietnamezi

Unităti ale Frontului Națio
nal de Eliberare au început Juni 
o bătălie Înverșunată in regiu
nile de coastă, transmit agen
țiile de presă.

Patriotii sud-vietnamezi au 
Încercuit o unitate aeropurtată 
a diviziei americane 101, iar 
surse din Saigon informează că 
mărfi dimineața lupta a căpă
tat o și mai mare intensitate și 
că patriotii par hotăriti să an
gajeze o bătălie de mari pro
porții. După părerea agențiilor

premierului britanic
Răspunzînd ieri în Camera 

Comunelor, la interpelările 
deputaților, premierul britanic 
Harold Wilson și-a exprimat 
îngrijorarea față de evoluția 
războiului din Vietnam. El a 
vorbit despre primejdia pe 
care o reprezintă escaladarea 
de către Statele Unite a 
acestui război, primejdie care, 
a subliniat el, „impune An
gliei un contact strîns cu 
Statele Unite“. Războiul din 
Vietnam, a declarat Wilson, 
„nu poate fi soluționat pe cale 
militară“. Wilson a adăugat că 
în cadrul întrevederilor pe 
oare le va avea cu președinte
le Johnson, în iulie, la Wash
ington, problema Vietnamului 
va figura printre problemele 
principale ale agendei vizitei 
sale. Anglia, a spus Wilson, 
va dezaproba raidurile aerie
ne asupra orașelor Hanoi și 
Haiphong.

Mai mulți deputați laburiști 
au atacat însă violent în in
tervențiile lor poziția guver
nului britanic față de proble
ma Vietnamului, care este o 
poziție de sprijinire a agre
siunii Statelor Unite.

de presă, această Încleștare 
este una din cele mai crincene 
in care s-a angajat Frontul 
Național de Eliberare in Ultima 
vreme. Se anunță, totodată, că 
tortele patriotice au lansat un 
atac Îndrăzneț la periferia ora
șului Hue, distruglnd in Între
gime comandamentul distric
tual, situat în imediata apro
piere a cartierului general al 
consilierilor americani din ve
chea capitală imperială.

Incepînd de ieri dimineața, 
drumul spre localitatea Dalat 
a fost întrerupt după ce forțe
le patriotice au aruncat în aer 
un pod strategic folosit de 
trupele americano-saigoneze 
pentru transportul de întăriri 
militare în zona platourilor 
centrale ale țării. întreaga cir
culație între Dalat și Saigon 
este întreruptă. Podul, rela
tează corespondentul agenției 
France Presse, a fost distrus 
după ce în apropiere au avut 
loc lupte înverșunate în tot 
cursul dimineții între patrioți 
și trupele guvernamentale. In 
ajutorul trupelor guvernamen
tale au fost trimise bombar
diere americane.

Agenția sud-vietnameză 
presă „Eliberarea“ anunță 
trupele Frontului Național 
Eliberare din Vietnamul

sud au doborît, numai în pri
ma săptămînă a lunii iunie, 
în regiunea din sud-vestul 
Saigonului, opt avioane ame
ricane. In comunicat agenția 
precizează că, anterior, la 2, 
4 și 19 mai patrioții sud-viet- 
namezi au doborît în provin
ciile Tiau Doc și Taumot alte 
patru avioane inamice.

★
în cadrul unei conferințe 

de presă, secretarul general al 
Națiunilor Unite, U Thant, 
a declarat că războiul din 
Vietnam este „unul dintre 
cele mai barbare războaie pe 
care le-a cunoscut omenirea“. 
U Thant a arătat că situația 
rezultată din conflictul vietna
mez „este deosebit de critică“ 
și a adăugat că, în condițiile 
actuale, nu consideră necesar 
să facă noi propuneri pentru 
reglementarea situației, 
va menține pe acelea 
mate cu doi ani în 
U Thant se referea,

Buenos Aires : revendicările studenților
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PRAG A 21. (Agerpres). —• 
Corespondentul Agerpres, Al. 
Liță transmite : La invitația 
președintelui R.S. Cehoslovace, 
A. Novotny, marți a sosit la 
Praga într-o vizită oficială de 
trei zile, generalul Ne Win, 
președintele Consiliului revo
luționar și președintele Con
siliului de Miniștri al Uniunii 
Birmane, împreună cu soția.

La aeroportul din Praga, 
înaltul oaspete, și persoanele 
care-1 însoțesc, au fost întîm- 
pinați de A. Novotny, pre
ședintele R. S. Cehoslovace, 
J. Lenart, președintele guver
nului cehoslovac, precum și de 
alte persoane oficiale.

îngrijorarea datorită 
creșterii pericolului 
unei inflații care nu mai 
este latentă și pe jumă
tate ascunsă ci din ce în 
ce mai vizibilă, se ex
tinde în toate cercurile 
economice americane. 
„Dacă inflația nu a 
ajuns încă între noi — 
a scris săptămînalul 
T1ME în cadrul 
anchete publicate 
începutul acestei 
— ea se află după colț ; 
președintele ar face bine 
dacă ar lua măsuri pen
tru a o opri cit mai cu- 
rînd posibil“.

Saltul cel mai îngri
jorător este înregistrat 
în domeniul articolelor 
de larg consum. Potri
vit datelor Departamen
tului de stat prețurile 
cotate la toate produse
le de larg consum au 
crescut cu 2,8 la sută în 
perioada mai 1965 —
mai 1966. In aceeași pe
rioadă prețurile pentru 
alimente înregistrează o 
creștere medie de 6,1 la 
sută; îndeosebi prețu
rile la păsări, carne și 
pește au crescut cu 17 
la sută, prețurile la îm
brăcăminte și încălță-

unei 
la 

luni

de 
că 
de 
de

ci le 
expri- 
urmă. 
între 

altele, la încetarea bombarda
mentelor asupra teritoriului 
Republicii Democrate Vietnam. 
De asemenea, el a cerut res
pectarea Acordurilor de la 
Geneva din 1954 cu privire la 
Vietnam, ca un punct de ple
care pentru reglementarea 
conflictului vietnamez.

FENOMENE DE
minte cu 5,2 la sută. 
Prețul mediu al trans
porturilor s-a ridicat 
cu 4,7 la sută. E vorba 
de creșteri de prețuri, 
de proporțiile celor în
registrate în Statele 
Unite la articolele de 
larg consum numai în 
ajunul celui de al II-lea 
război mondial.

Sînt în creștere, de 
asemenea, și prețurile 
materiilor prime de 
bază cu caracter strate
gic și importanță mili
tară directă, fapt care 
scoate în 
fenomenul 
american 
de povara 
agresiunii 
și în general de 
tuielile militare, 
din materiile prime cele 
mai afectate de crește
rea prețurilor este 
arama, al cărei preț — 
reglementat de bursa 
din Londra — a crescut 
pe piața internațională 
într-un ritm vertiginos; 
cu o lună în urmă costa 
635 lire sterline tona, 
la 5 mai a atins după

evidență că 
inflaționist 

e influențat 
financiară a 
în Vietnam, 

chel- 
Una

INFLAȚIE IN S. U euro-
Acest mecanism 
determinat

lire 
mai
710 

este 
cele

președintelui 
măsuri anti-

unele oscilații 685 
sterline, iar cu o zi 
tîrziu a ajuns la 
lire sterline. Arama 
unul din metalele
mai folosite în indus
tria de război. Același 
lucru se întîmplă și 
pentru aluminiu și alte 
materiale strategice.

Fenomenul inflaționist 
se manifestă, de aseme
nea, în umflarea dato-

solicite 
Johnson 
inflaționiste. Aceeași ce
rere a fost formulată 
de principalii experți 
economici. In linii mari 
măsurile 
tind să

preconizate 
încetinească 

inflația lovind tot 
consumatori și nu 
veniturile fabuloase 
monopolurilor sau 
uriașa producție 
tară. Măsurile respective

în 
în 

ale
în

mili-

„După colț“
riei publice și particula
re- Aceasta a crescut cu 
93 miliarde dolari anul 
trecut atingînd cifra re
cord de 1 267 miliarde, 
cel mai ridicat nivel din 
întreaga istorie a S.U.A.

Unele din marile 
centre de observații 
ale economiei america
ne — ca Asociația băn
cilor și Asociația com
paniilor de asigurare — 
au căzut de acord să

Vizita președintelui

• ••

ar fi menite să acționeze 
în două sensuri: creș
terea unor impozite ar 
trebui să frîneze în 
parte consumul și să 
furnizeze Departamen
tului de stat alte mij
loace financiare în ve
derea cheltuielilor mili
tare fără să accentueze 
tendința inflaționistă. 
Se așteaptă o hotărîre 
care ar trebui să 
rească impozitul

bunuri de consum și 
pe venituri, asigurînd 
o rețetă fiscală de 4-5 
miliarde dolari. Senatul 
a reînființat unele im
pozite care în trecut au 
fost desființate.

Cele mai mari spe
ranțe, însă, sînt puse pe 
Wall Street în faptul 
că inflația americană 
este în mare măsură 
„exportată" în Europa. 
In această privință De
partamentul de stat este 
cit se poate de atent să 
nu accepte nici o modi
ficare substanțială a 
actualului sistem mo
netar. Acest sistem sta
bilește valoarea dola
rului la o anumită can
titate de aur, indiferent 
de valoarea efectivă a 
monedei. Cu alte cuvin
te, în timp ce în S.U.A. 
se cumpără cu 100 de 
dolari din ce în ce mai 
puține mărfuri, aceiași 
100 de dolari sînt valo
rificați fără nici o de
valorizare pe piața in
ternațională. Această 
măsură dăunează pro-

fund economiei 
pene, 
l-a 
de Gaulle să spună 
americanii cumpără 
Europa mărfuri 
fabrici întregi, plătind 
cu bani care sînt for
mați într-o măsură tot 
mai mare din „macula
tură".

Inflația americană se 
repercutează simțitor în 
Europa occidentală și 
prin încordarea pe care 
o provoacă pe piața ma
teriilor prime. Creșterea 
prețului aramei, de pil
dă, a avut un efect în
grijorător în Europa 
pentru o gamă vastă 
de produse ale indus
triei prelucrătoare și a 
celei chimice. E vorba 
de simptome care pre
ocupă din ce în ce mai 
mult 
mice 
deoarece 
deră că 
inflației 
faza sa actuală, e desti
nată în viitoarele luni 
să aibă efecte și mai 
negative.

pe 
că 

din 
sau

cercurile econo- 
vest-europene, 
mulți consi- 
repercusiunea 

americane, în

De Gaulle la Moscova
Z. FLOREA

începerea tratativelor
sovieto-franceze

MOSCOVA 21 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
TASS, la 21 iunie, la Moscova, 
au început tratativele oficiale 
sovieto-franceze. Din partea 
sovietică participă Leonid 
Brejnev, Alexei Kosîghin, Ni- 
kolai Podgornîi, Andrei Gro- 
mîko, ministrul afacerilor ex
terne. Din partea franceză 
participă președintele Charles 
de Gaulle, Maurice Couve de 
Murville, ministrul afacerilor 
externe, Philippe Baudet, am
basadorul Franței la Moscova 
și alte persoane oficiale.

Tratativele s-au desfășurat 
într-o atmosferă de sincerita
te și cordialitate. Au fost a-

bordate cele mal Importante 
probleme ale politicii interna
ționale.

în aceeași zi, generalul de 
Gaulle, însoțit de M. Couve de 
Murville, și de alte persoane 
oficiale, au făcut o vizită la 
Sovietul orășenesc din Mosco
va. în sala de marmură a So
vietului, Charles de Gaulle 
s-a întreținut cu Vladimir 
Promîslov, președintele Comi
tetului Executiv al Sovietului 
orășenesc Moscova.

Oaspeții francezi au vizitat 
apoi orașul Moscova.

Seara, generalul Charles 
Gaulle, împreună cu soția, 
asistat la un spectacol 
Teatrul Mare din Moscova.

de 
au 
la

EM. RUCÄR

R. S. CEHOSLOVACA 
Imagine a otelăriei in curs 

de construcție la Kosice

4 ;

Muncitori din portul Sydney manifestlnd Împotriva discriminărilor rasiale la care sînt supuși 
aborigenii australieni

Consiliului

Studenții Universității din 
Buenos Aires cer guvernu
lui să sporească alocațiile 
destinate învățămîntului. 
în fotografie : demonstrație 
studențească în fața clădirii 

Parlamentului

Convorbiri
economice

româno
polone

VARȘOVIA 21 (Agerpres). 
•— Răspunzînd invitației mi
nistrului comerțului interior 
al R.P. Polone, 
română condusă
Levente, ministrul comerțului 
interior al Republicii Socialis
te România, a făcut o vizită 
în Polonia. Cu acest prilej au 
avut loc convorbiri privind 
lărgirea schimburilor de măr
furi și colaborării între minis
terele comerțului interior din 
cele două țări.

La 20 iunie a.c. a avut Ioc 
semnarea protooolului pe 1966 
privind schimburile directe de 
mărfuri între ministerele co
merțului interior din România 
și Polonia, a căror valoare în- 

, registrează o creștere impor- 
* tantă față de anul 1965.

Protocolul prevede livrări 
reciproce de produse alimen
tare, cosmetice, bunuri de 
consum de folosință îndelun
gată, încălțăminte de piele 
etc.

în scopul adîncirii colaboră
rii și contactelor dintre cele 
două ministere, a fost înche
iată și o înțelegere care pre
vede ca ministerele să-și îm
părtășească reciproc experien
ța în problemele care intră 
în competența lor.

Documentele au fost semna
te din partea română de către 
Mihail Levente, ministrul co
merțului interior, iar din par
tea polonă de Edward Sznai- 
der, ministrul comerțului in
terior.

Cu prilejul prezenței în R.P. 
Polonă a delegației 
de Mihail Levente, 
dorul Republicii ! 
România la Varșovia, 
Petrescu, a oferit în saloanele 
ambasadei un cocteil.

o delegație 
de Mihail

conduse 
ambasa- 

Socialiste 
, Țiberiu

Conferința mondială

PARIS 21 (Agerpres). — Con
siliul permanent al N.A.T.O. 
s-a întrunit marți la Paris 
pentru a examina amănunțit 
problema rolului trupelor 
franceze din Germania occi
dentală. Ambasadorul francez, 
Leusse, a făcut o declarație în 
care a arătat că rolul trupelor 
franceze din Germania occi
dentală constituie o problemă 
de ordin militar și nu de or-

din politic, reafirmînd prin 
aceasta poziția exprimată de 
Franța în fața Consiliului mi
nisterial al N.A.T.O., care a 
avut loc recent la Bruxelles, 
după care această problemă 
nu este de competența Consi
liului permanent.

Reprezentantului francez i 
s-au pus o serie de întrebări 
pe care, a arătat Leusse, el le 
va transmite ministrului de

externe, Couve de Murville, la 
înapoierea acestuia din Uniu
nea Sovietică, unde îl înso
țește pe președintele de Gaulle. 
Potrivit unor surse autorizate, 
citate de agenția REUTER, prin 
întrebările puse s-a urmărit o 
delimitare a forțelor franceze 
din R. F. Germană care fac 
obiectul discuțiilor

LA ȘANTIERUL naval 
„Sir James Laing and Sons 
Ltd“ din Sunderland a avut 
loc lansarea la apă a vasului 
„Predeal“ cu o capacitate de 
14 800 tone d.w. construit pen
tru România. La ceremonia 
lansării au luat parte Vasile 
Pungan, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România în 
Marea Britanie, Aurel Ionci- 
că, șeful Agenției economice 
române la Londra, membri ai 
ambasadei române. Au fost 
prezenți, de asemenea, ing. 
Emil Savu, director general al 
NAVROM. Au fost de față 
Allan J. Marr, președinte și 
director general al șantierului 
naval, alți reprezentanți ai 
conducerii, muncitori, tehni
cieni și ingineri care au lu
crat la construirea vasului, 
precum și un numeros public.

Cu acest prilej, conducerea 
șantierelor a oferit un dineu.

• LA BUDAPESTA au luat sfîr- 
șit ședințele comisiilor permanen
te ale Adunării de Stat a R. P. Un
gare, care au discutat proiectul 
de lege cu privire la cel de-al 
3-lea plan cincinal de dezvoltare a 
economiei naționale. La ședința 
Comisiei de plan și bugetare, dr. 
Miklos Ajtâi, președintele Comisiei 
de Stat a Planificării a R. P. Un
gare, a arătat că, potrivit preve
derilor, în perioada pînă la 1970 
producția industrială va înregistra 
o creștere anuală de 6 la sută.

Camera Deputaților a aprobat 
marți cu 118 voturi, contra 61 și 
16 abțineri (între care și 5 socia
liști) moțiunea prezentată de par
tidele coaliției guvernamentale pri
vind mutarea pe teritoriul Belgiei 
a Comandamentului Suprem al 
N.A.T.O. din Europa (S.H.A.P.E.) 
Potrivit declarației ministrului de 
externe, Pierre Harmel, implanta
rea pe teritoriul Belgiei a Coman
damentului Suprem al N.A.T.O. 
din Europa va greva bugetul țării 
cu 2 miliarde franci belgieni.

ÎN LIBIA a fost instituit 
comitet 
ca scop

. • IN POFIDA numeroaselor pro
teste ale opiniei-publice belgiene,

un
are
Corporație petrolieră libiană 
pentru explorarea, producția 
și comercializarea țițeiului din 
această țară. Comitetul, pre
zidat de ministrul libian al 
petrolului, Fouad Koubazi, 
va avea autonomie admini
strativă și financiară. ’

provizoriu care 
să înființeze o
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pentru reforma agrară
ROMA 21. — Coresponden

tul Agerpres, I. Mărgineanu, 
transmite : La sediul F.A.O. din 
Roma continuă lucrările Con
ferinței mondiale pentru refor
ma agrară. După ședința ple
nară de luni și-au început 
activitatea cele trei comisii de 
lucru.

în cadrul comisiei a doua a 
luat cuvîntul șeful delegației 
române, prof. David Davides- 
cu, vicepreședinte al Consiliu
lui Superior al Agriculturii. El 
a vorbit despre transformarea 
socialistă a agriculturii în Re
publica Socialistă România. 
Președintele comisiei a doua, 
Michel Cepede, Franța, care 
este și președintele Comitetu
lui interministerial al Franței 
pentru agricultură și alimenta-

ție, precum și numeroși alți 
delegați străini au apreciat 
intervenția reprezentantului 
român.

Comisiile 1 și a 3-a s-au 
întrunit împreună. în cadrul 
lucrărilor lor a luat cuvîntul 
din partea delegației române, 
Dumitru Dumitriu, care a vor
bit despre „Efectele sociale și 
economice ale reformei agra
re“. împărtășind experiența 
României care demonstrează 
cît de nefondate sînt teoriile 
care susțin că în perioada 
transformării fundamentale a 
agriculturii producția scade, 
delegatul român a demonstrat, 
pe bază de cifre, că produc
ția agricolă a cunoscut în Ro
mânia o sporire continuă.


