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Acad ȘTEFAN MILCU 

răspunde la rubrica

„MENS SANA IN 
CORPORE SANO“

• FOTBAL

• în concursurile inter
naționale VICTORII RO
MANEȘTI

• DUMINICĂ CULTU- 
RAL-SPORTIVĂ

Șantieru naval Ga
lați, duminică 26 iu
nie. Lîngă cala re
cent construită, dota
tă cu instalații și u- 
tilaje moderne, ală
turi de muncitorii, 
tehnicienii și ingine
rii șantierului, sînt 
prezenți aproape ze
ce mii de gălățeni. 
Evenimentul mult aș
teptat are o semnifi
cație deosebită: va
sul „amiral“ al con
structorilor gălățeni 
primește în această 
zi „botezul“ Dunării 
cu 60 de zile mai de
vreme față de anga
jamentul colectivului 
de muncă al șantie
rului.

26 iunie 1959—26 
iunie 1966. Două da
te înscrise în cartea 
ele onoare a șantie
rului. In 1959 la Ga
lați â fost lansat la 
apă primul cargou 
românesc de 4 500 to
ne. In anii șesenalu- 
lui, de aici au plecat 
spre mările și ocea
nele lumii aproape 30 
de nave de tipuri di
ferite, totalizînd pes
te 100 000 tone. In a- 
ceeași zi și la aceeași 
oră, după 7 ani, se

V. MOINEAGU 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Ga

lați
(Continuare 
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IMPERATIVE
ÎN AGRICULTURĂ

Combi- I
nele I

in lanuri j
De cîteva zile și în cîmpia I 

Băileștilor, în tot sudul Olte- 1 
niei, centrul întregii activi- I 
tați de pe ogoare s-a mutat în | 
lanurile de grîu și orz, în tar
lalele de mazăre. Cu grijă I 
maximă, de gospodar, rodul I 
celor 35 500 hectare cultivate . 
a început a fi dirijat spre I 
hambare: a fost declanșată. 1 
campania de recoltare a pă- I 
ioaselor 1

Azi, (26 iunie a. c.), ne 
spune tov. ing. Constantin I 
Brătulete, președintele consi- I 
liului agricol raional — peste . 
50 000 brațe de muncă din 
raion au participat la recol- I 
taț. Deocamdată aproape peste . 
tot, cele mai solicitate sînt se- I 
cerile, coasele și secerătorile... '

— De ce? Cum explicați ■ 
păstrarea oarecum departe de I 
lan a combinelor ?

— Seceta din toamnă a de- I 
terminat o răsărire neuniformă I 
a griului. Aproape jumătate a 1 
încolțit abia în primăvară. I 
Acum, coacerea e la fel de... | 
întinsă în timp. Nu numai de 
Ia o tarla la alta, dar în inte- I 
riorul fiecăreia există dife- I 
rențe. ale stării de vegetație. . 
într-o parte griul a ajuns să 
se scuture, iar la zece pași s 
abia e în pîrgă. în astfel de si- ■ 
tuații, sigur, cel mai potrivit I 
este să se recolteze în două I 
faze. |

— Care sînt primele rezul- I 
tate ?

— Orzul, aproape în între- .
GH. FECIORU I 

(Continuare in pag. a V-a) ’
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Înalta 
RESPONSABILITATE 

A FEMEII
Timp de 3 zile s-au desfășurat în Sala Palatu

lui Republicii, într-o atmosferă de entuziasm, lu
crările Conferinței Naționale a Femeilor, eveni
ment însemnat în . viața mișcării de femei din 
țara noastră. Peste 3 000 de delegate și invitate, 
purtătoare ale mesajelor milioanelor de munci
toare, inginere, tehniciene, cooperatoare, pro
fesoare, cercetătoare, scriitoare, artiste, func
ționare, activiste pe tărîm obștesc și gospodine 
de pe întreg cuprinsul patriei, au dezbătut prin-

(Continuare în pag. a V-a)

CITITI ÎN PAGINA A Il-a re
latările reporterului nostru de la 
festivitatea de primire în produc
ție a noii promoții de absolvenți 
ai Grupului școlar de pe lîngă 
Uzinele „23 August“ din Capitală.

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

Umbre

pe
CERTIFICATUL ROZ
AL CĂSĂTORIEI (»

Promiteam, Intr-un număr ante
rior al ziarului, să continuăm în
cercarea de a oferi cititorului — 
mai ales celui tînăr — aflat în pra
gul întemeierii familiei — alte 
fapte cunoscute la o „Casă a căsă
toriei“ din București pentru a tra
ge el însuși concluzii și a evita, 
astfel, eventualitatea unei întîlniri 
cu neplăcutul tribuna! al divorțu
lui. Datele obținute, menționam și 
în primul articol, ne conduc la 
ideea că unul dintre virușii cu o 
foarte rapidă tortă de acțiune îm

potriva familieiîl reprezintă, încă, 
nedispariția totală a căsătoriei din 
interes (nu este vorba numai de 
obținerea unui buletin, dar, se 
pare, îndeosebi acesta atacă cel 
mai direct).

In legătură strînsă cu concluzia 
menționată, un amănunt ne-a atras 
atenția : prezenta la multe dintre 
căsătoriile . care se întemeiază a 
unor... basmale cu înflorituri spe
cifice zonelor Giurgiu, Oltenița, 
Bolintin. Aceleași basmale pe care 
le întîlnim, de obicei, în Piața 

Unirii (uneori se vine și cu coșu
rile, deci direct din piață, la Sfatul 
popular).

Pe cine însoțesc purtătoarele a- 
cestor basmale, cine din familia 
lor se căsătorește ?

De obicei fete, lată și o dată 
concludentă : din cei 51 de căsă
toriți veniți din provincie, deci 
fără buletin de Capitală, 41 au 
fost, în săptămîna de care amin
team, tinere temei și, dintre aces
tea, multe din comunele Olteniței, 
Giurgiului... Contactul cu piața îi 

îndeamnă, se pare, pe. unii locui
tori ai acestor raioane să tindă cu 
precădere a-și căsători fiicele în 
Capitală. întrebarea pe care ne-am 
pus-o, și pe care am adresat-o și 
unui număr de 10 mame partici
pante la astfel de căsătorii a fost: 
cum se „descoperă“ unul pe al
tul, tinerii care, acum, se căsăto
resc, știută fiind diferența locali
tății în care au trăit pînă în pre
zent ? Statistica este, din nou, con
cludentă : din 10, două familii 
ne-au spus că băieții cu care își

Primirea de către 

tovarășul Nîcolae Ceaușescu

a ambasadorului U.R.S.S.
în ziua de 27 iunie 1966, to

varășul Nicoiae Ceaușescu, 
sedretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, a primit în 
audiență pe A. V. Basov, 
ambasadorul extraordinar și

Președintele Consiliului 

Revoluționar al Uniunii 
/>• o iy •« /> • » i
Birmane a părăsit
Luni Ia amiază a părăsit 

Capitala președintele Consi
liului Revoluționar al Uniunii 
Birmane, generalul Ne ,Win, 
care, împreună cu soția, a 
făcut o vizită în țara noastră, 
la invitația președintelui Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Chivu 
Stoica.

înaltul oaspete a fost înso
țit de la reședința sa pînă la 
aeroport de Chivu Stoica, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
cu soția, Ilie Murgulescu, vice
președinte al Consiliului de 
Stat, Eduard Mezincescu, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, Gheorghe Popescu, 
ambasadorul Republicii So
cialiste România la Ran- 
goon, general-maior Constan
tin Popa, locțiitorul șefului 
Marelui Stat Major.

Numeroși locuitori ai Capi
talei, aflați de-a lungul șo
selei străbătute de coloana 
mașinilor oficiale pînă la 
aeroport, au salutat cu căldură 
pe oaspeți. La aeroport se 
aflau Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Mi
niștri, Iosif Banc și Petre 
Blajovici, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, Grigore

căsătoreau fetele sînt plecați la 
București din comune învecinate, 
se cunoșteau mai dinainte; 8 însă 
ne-au declarat că pe băiat „la re
comandat nașu", „îl știe cuscru' 
și așa mai departe. Se recunoaște 
clar că la mijloc este vorba de o 
simplă înțelegere, pe baza unor 
„referințe“ pline de laude, evident 
exagerate, șubrezenia întemeierii 
unor asemenea familii fiind vizibi
lă de la prima privire (se merge, 
uneori, pînă acolo îneît, în unele 
cazuri, mirele — posesor de bule
tin I — tratează cu superioară gro
solănie fata chiar de Ia intrarea în 
Sfat). Curiozitatea ne-a îndemnat 
să-i întrebăm și pe cîțiva aseme
nea tineri, ce-i îndeamnă să se că
sătorească. Si răspunsurile nu 
ne-au mirat.

Miresele : „la București e mai 
frumos", „are mama o soră mări-

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a V-a) 

plenipotențiar al U.R.S.S. la 
București, la cererea acestuia.

A fost de față tovarășul An
drei Păcuraru, șef de secție 
la C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej a avut loc 
o discuție tovărășească.

Geamănu, secretarul Consiliu
lui de Stat, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, 
membri ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători 
de instituții centrale și orga
nizații obștești, oameni de ști
ință și cultură, generali și 
ofițeri superiori, ziariști ro
mâni, birmanezi și corespon
denți ai presei străine. Erau 
de față șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați la Bucu
rești.

La sosirea pe aeroport, co
mandantul batalionului de 
onoare a prezentat raportul. Au 
fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări, în timp ce, 
în semn de salut, au răsunat 
21 de salve de artilerie. Cei 
doi președinți au trecut în 
revistă batalionul de onoare 
alineat pe aeroport. înaltul 
oaspete își ia rămas bun de la 
persoanele oficiale aflate pe 
aeroport și de la șefii misiu
nilor diplomatice.

Luînd cuvîntul, președin
tele Consiliului de Stat, CHIVU 
STOICA, a spus :

Ne luăm astăzi rămas bun 
de la Excelența Voastră, sti
mate domnule președinte al 
Consiliului Revoluționar al 
Uniunii Birmane, de la dis
tinsa doamnă Ne Win, de la 
ceilalți înalți oaspeți care 
v-au însoțit în această vizită 
în țara noastră.

Deși timpul pe care I-ați 
avut Ia dispoziție a fost scurt, 
nădăjduim că el v-a permis 
să cunoașteți activitatea, pre
ocupările și realizările po
porului român pe calea trans
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TELEGRAM E
Cu ocazia zilei naționale a 

Republicii Islanda, președinte
le Consiliului de Stat, Chivu 
Stoica, a adresat președintelui 
Asgeir Asgeirsson cele mai 
bune urări pentru fericirea 
personală și de bunăstare 
pentru poporul islandez.

EXAMENUL
DE BACALAUREAT

Ministerul Invățămîn- 
tului aduce la cunoș
tință că, începînd cu a- 
nul școlar în curs, exa
menul de maturitate va 
purta denumirea de exa
men de bacalaureat.

Absolvenții de liceu 
care au reușit la exame
nul de maturitate în se
siunea iunie 1966 vor 
primi diploma de baca
laureat.

formării patriei sale într-o 
țară cu o economie modernă, 
în continuă dezvoltare, în 
cadrul căreia industria deține 
rolul conducător.

Pentru crearea climatului 
favorabil întăririi și lărgirii 
relațiilor bilaterale, vizitele 
reciproce ale conducătorilor 
celor două țări și schimburile 
de vederi pe care Ie prileju
iesc au o importanță deose
bită, ele contribuind Ia creș
terea încrederii și Ia mai 
buna cunoaștere reciprocă, 
îmi exprim convingerea că 
vizita domniei voastre în țara 
noastră a adus o contribuție 
de seamă Ia întărirea relații
lor prietenești dintre Româ
nia și Birmania, în interesul 
popoarelor român și birman, 
al păcii, înțelegerii și coope
rării internaționale. Convor
birile purtate cu acest prilej 
au relevat că există posibili
tăți pentru folosirea mai de
plină și lărgirea continuă a 
sferei colaborării reciproc a- 
vantajoase în domeniul eco
nomic, tehnico-științific și 
cultural între Republica So
cialistă România și Uniunea 
Birmană.

Totodată, convorbirile noa
stre au scos în evidență nă
zuințele comune pentru pace 
și progres ale popoarelor ro
mân și birman, preocuparea și 
eforturile țărilor noastre în 
lupta împotriva imperialismu
lui și colonialismului, pentru 
victoria cauzei libertății și in
dependenței popoarelor, pen
tru respectarea dreptului lor

(Continuare in pag. a V-a)

în răspupsul său, președin
tele Republicii Islanda, Asgeir 
Asgeirsson a transmis preșe
dintelui Consiliului de Stat 
sincerele sale mulțumiri pen
tru amabilul mesaj de feli
citare.



Marginalii la un proiect 50 de ani de la moartea lui Ștefan Luchian
B

I
Cargoul 

de 12500 tone

Paltinu — centru 
hidroenergetic

— Aceste splendide locuri 
erau in urmă cu numai trei 
ani inaccesibile călătorului. 
Trecea pe undeva, prin apro
piere, un trenuleț forestier, 
dar nici o potecă nu reușea să 
răzbată pînă aici, prin hățișul 
vegetal. Iată, acolo unde plu
tește vaporașul acela se pră
vălea pe atunci o vale bolovă- 
noastă, etalîndu-și singurăta
tea inospitalieră.

...Am anticipat, desigur, o 
imagine din anul 1969. Deo
camdată, însă, locurile sînt 
încă sălbatece, nestrăbătute de 
picior de om. Rîul Doftana își 
cîntă în continuare singură
tatea aspră printre stînci. Pal
tinu nu este decît un punct de 
orientare pentru muncitorii 
forestieri.

Și, totuși, în 1969 alta va fi 
fața acestor locuri, în urma a- 
menajării complexe a bazine
lor hidrografice Prahova și 
Ialomița inferioară.

...Comitetul de stat al ape
lor de pe lîngă Consiliul de 
Miniștri — Direcția generală 
de gospodărire a apelor. To
varășul ing. V. COZELCIUC, 
director tehnic, ne oferă a- 
mănunte în legătură cu acest 
complex de lucrări.

— Directivele celui de-al 
IX-lea Congres al partidului 
prevăd o și mai mare dezvol
tare a zonei industriale Plo
iești. Amintesc în mod deose
bit instalația de cracare cata
litică, pentru că va intra in 
producție în 1967. Toate a- 
cestea necesită importante 
consumuri suplimentare de 
apă, pe care rîul nu le mai 
poate satisface în condițiile 
naturale de scurgere. Totoda
tă se simte nevoia unei can
tități mai mari de apă pota
bilă pentru orașul Ploiești, ca

și apă pentru- irigarea terenu
rilor așezate de-a lungul ce
lor două riuri.

— V-aș ruga să relatați 
succint în ce constă^ această 
„amenajare complexă“.

— Se vor construi, în 
principal, cîteva obiective 
mari. Dar mai întîi, lo
cul amplasamentului: la Pla- 
tinu, pe rîul Doftana, la 
10 km mai sus de muzeu. Aici 
se va înălța un baraj de be
ton înalt de aproximativ 100 
metri, cu un volum de 300 000 
metri cubi beton. Acesta va 
crea un lac de acumulare lung, 
de 5 km, însumînd un volum 
de circa 50 milioane metri 
cubi de apă. Da piciorul bara
jului se va construi o hidro-

Amenajarea complexă 
a bazinelor hidrografice 

Prahova și lalomifa 
inferioară

centrală cu o putere de 10 000 
kilovați. Prin crearea barajului 
se va asigura un debit perma
nent de apă, suficient noilor u- 
nități industriale din această 
zonă. Pentru asigurarea orașu
lui Ploiești cu apă potabilă se 
prevede executarea unei stații 
de tratare și a unei conducte 
de aducțiune din tuburi de 
beton armat precomprimat, 
„premo“, lungă de 40 km, cu 
un diametru de 800—1000 mm. 
Apa industrială este traspor- 
tată pe albia naturală a rîu- 
rilor Doftana și Prahova și 
captată pentru industrie prin 
priza de apă existentă la Ne- 
delea.

— Aminteați și ceva în le
gătură cu agricultura...

— Da, apa regularizată în 
lacul de acumulare, va per
mite extinderea irigațiilor de-a 
lungul celor două riuri. Va fi 
irigată, astfel, o suprafață de 
6 000 hectare pe lîngă cele 
17 000 hectare irigate în pre
zent.

In legătură cu soluțiile con
structive adoptate, am solici
tat părerea tovarășului ing. 
ARISTIDE TEODORESCU, șe
ful proiectului, de la Institutul 
pentru planuri de amenajare 
și construcții hidrotehnice.

— Este vorba de o soluție 
nouă de construire a baraju
lui, ne mai folosită în țara noa
stră. Aceasta va fi în formă 
de arc (de fapt, două arce ra
cordate) cu rost perimetral. 
Corespunzând. cel mai bine con
dițiilor oferite de teren, acest 
sistem prezintă avantaje deo
sebite.

—< Cînd vor începe lucră
rile ?

— Au început deja. Acestea 
sînt executate de întreprinde
rea de construcții hidroener
getice și întreprinderea de 
lucrări hidrotehnice speciale 
din cadrul Comitetului de stat 
al apelor. In 1969 totul va fi 
gata.

— Acest lucru va schimba, 
probabil, și fața actualelor 
locuri.

— Cu siguranță. Se va crea, 
implicit, un frumos centru tu
ristic în această pitorească 
Vale a Prahovei.

...Iată, așadar, temeiul an
ticipării explicațiilor pe care 
ghidul le va oferi peste trei 
ani îndrăgostiților de frumu
sețile patriei.

I. ANDREIȚĂ

ȘTEFAN LUCHIAN: „Imortele"-ulei

Un poet 
al 

florilor

(Urmare din pag. I)

CONCURSUL

NOSTRU

Cunoașteți 

această 

imagine ?

■
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în conștiința contemporanilor 
ca și a posterității a existat și 
există un Luchian, pictor al flori
lor •<, un poet delicat și sensibil al 
microcosmosului vegetal. Garoafe, 
trandafiri, anemone, maci sau du- 
mitrițe au revărsat In pînzele sale, 
mai ales în ultima perioadă a vie
ții, jerbe de culoare de o inegala
bilă armonie și puritate cromatică. 
Inmănunchiate în modeste ulcele 
de lut („fiindcă sînt de la noi, le 
stă frumos într-o oală făcută tot 
de noi", cum îi plăcea artistului 
să spună), compuse cu o simplitate 
ce poate viza obișnuitul, ele emo
ționează profund, declanșează 
reacții în subteranele zonei ale 
lumii afective. înainte și după 
Luchian s-au pictat mii de tablouri 
cu flori. Așezate în magica sa gră
dină pălesc însă toate. Unde-i ma
rea taină, marea artă cu care ci
tadinul Luchian a distilat realita
tea naturii în rară și pură emoție 
artistică ?

Natura n-a constituit pentru el 
un refugiu, un loc exclusiv de 
trăire spirituală și nici materia a- 
nalitică căreia ochiul impresionist 
îi surprinde variațiile, minut cu 
minut, ceas cu ceas, în raport cu 
lumina și atmosfera ce irizează și 
transfigurează totul. Luchian a pic
tat cu aceeași dragoste peisaj și 
flori, străzi și case, oameni și fiin
țe necuvîntătoare. A iubit cu pa
siune, cu o senzație fizică, aproa
pe dureroasă, tot ce natura a dez
văluit ochiului său însetat de fru
musețe și îmbătat de culoare. Lu
mina sau pitorescul subiectului, 
forma și culoarea labilă a lucruri
lor, nu-1 atrag ci caută neliniștit 
esența lor, căci pictura era pentru 
sine și un instrument de sondare 
a eului interior și a universului 
material înconjurător.

Creator, Luchian a înțeles că 
arta nu e fotografiere sentimenta
lă ci recompunere, recreere a lu
mii. („Natura nu trebuie s-o imiți, 
nici s-o copiezi, trebuie să lucrezi 
în felul ei"). Din infinitatea mij
loacelor și elementelor de care dis
pune natura, pictorul beneficiază 
de una singură : culoarea. Și Ște
fan Luchian a creat un cosm nou 
din culoare. De aceea, cînd a pic
tat flori nu s-a lăsat'sedus de stră
luciri facile, n-a transpus aidoma, 
naturalist, catifeaua umedă, carna
lă a petalelor. N-a avut nici da
rurile olfactive ale lui Dimitrie 
Anghel. A înviat însă în florile 
sale, cu exaltarea și sentimentul 
zugravului anonim, reflexele mine
rale, prețioase, ale smalțului din 
ceramica populară românească, 
din fresca și mozaicul evului de 
mijloc. („Strălucește cum e smal
țul : așa să rămînă").

Eliberate de legile gravitației, de 
robia perspectivei, de densitățile 
oscilante și nedorjte ale luminii, 
florile sale trăiesc viața indepen
dentă a vitraliului. Asemenea „Lău-

tului*, ele marchează tendința, evi
dentă mai ales în ultima perioadă 
de creație, de abordare a unei arte 
decorative, superior înțeleasă, de 
remarcabilă sinteză plastică. Florile 
pămîntului trăiesc în pînze depen
dența și independența subiectivu
lui față de obiectiv. In fiecare 
pulsează un noian de gînduri, de 
sentimente. Fiecare din ele aduce 
la lumină, asemeni unui seismo
graf hipersensibil, cele mai adinei 
vibrații ale sufletului său chinuit, 
fiecare din ele înlesnește saltul de 
la elementul concret, teluric (floa
rea) la tărîmurile sentimentelor.

Firavele imortele, răspîndite tn- 
tr-o ploaie de sîmburi strălucitori 
de alb, galben și violet recheamă 
necesitatea acută de mișcare, de 
curățenie intangibilă, de optimism. 
„Garoafele cu maci" sădite într-o 
senină ulcică albă și verde evocă 
un apel patetic, nu lipsit de dra
matism, la viață, la ardere incan
descentă. Celebrele „Anemone", 
pictate în 1908, cuprind pe o su
prafață redusă, zbuciumul unei 
vieți întregi. Roșul dens, lucid, și 
resemnat totodată, pare o cumpă
nă între violetul învins și strigă
tele de alb ce vor să readucă o vi
talitate pierdută, o umanitate în 
care pictorul crede. Neliniștite, 
staminele florilor, ca și ochii din 
picturile Iui Țuculescu, scrutează 
cu tragism conștiința lumii, pro
pria conștiință. Florile lui pot re
constitui în etape o viată, căci așa 
cum remarca un istoric de artă 
„Florile au fost nentru Luchian un 
mijloc de comunicare a trăirilor 
sale. Incandescente, cu străluciri 
de smalț, vibrînd de viață, ele par 
a fi pagini dintr-un jurnal intim 
scris cu penelul".

CORNEL RADU 
CONSTANTINESCU

lansează cargoul despre care 
este vorba. El are cîteva ca
racteristici care îl deosebesc 
de toate navele construite pî
nă acum în țară. Lungimea 
depășește 150 de metri, lăți
mea de aproape 20 de metri, 
înălțimea de construcție 11 
metri, pescajul între 7—8 
metri. Dotat cu un motor de 
peste 7 000 C.P. va putea trans
porta un volum de minereu de 
aproape 8 000 metri cubi. Vi
teza noii nave va atinge 15,14 
noduri, adică peste 27 de ki
lometri pe oră. Va putea par
curge dintanța Galați—Rio de 
Janeiro fără escală și va fi 
deservit de un echipaj de 49 
de oameni.

Tovarășul Constantin Dăs- 
călescu, membru al C. C. al 
P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului regional Galați al 
P.C.R., adresează calde și bine
meritate felicitări constructo
rilor navali pentru succesul 
obținut în entuziasta întrecere 
socialistă în care sînt antre
nați zi de zi.

In jurul orei 10, semnale 
acustice și vizuale, în general 
familiare numai constructo
rilor navali, marchează lansa
rea la apă a cargoului mine
ralier de 10 200/12 500 tdw, a 
cărui denumire este legată de 
unul din cunoscutele centre 
miniere ale țării — Petroșani.

Facem cunoștință cu mai
strul Dumitru Cazacu, laureat 
al Premiului de Stat, specialist 
în materie de lansări la apă. 
Semnalul dat de dînsul este 
așteptat cu răsuflarea între
ruptă de oamenii specializați 
și ei în lansări.

Stăm, de vorbă cu inginerul 
Gheorghe Angheliu, șeful sec
torului 1 al șantierului, care 
a condus lucrările de construc
ție a „scoicii" cargoului și cu 
tînărul inginer Dumitru An- 
ghel, șeful atelierului asam
blat montaj de la care aflăm 
amănunte. Prima tablă pentru 
mineralierul „Petroșani" a fost 
tăiată în februarie 1965, iar 
prima secțiune a fost montată 
în luna mai a aceluiași an. Ca 
urmare a bunei pregătiri a în
tregului proces de fabricație, 
a pregătirii profesionale a 
muncitorilor, predarea tehni
că a compartimentelor, etan- 
șarea lor, saturarea lucrărilor 
din compartimentul 
axul elicei, au fost efectuate 
într-un timp record. Aplicînd 
cu succes unele metode noi 
în construcția navelor, cum ar 
fi premontajul, asamblarea 
liberă a secțiilor prin meto
da piramidală și a blocsecții- 
lor, a dus la realizarea unui 
important indice de creștere 
a productivității muncii. Au 
fost, de asemenea, realizate 
cu succes pentru prima dată 
în țară, cîrma autopropulsată 
care ușurează manevrarea în 
momentul ancorării în porturi. 
In aceste clipe de profundă 
emoție în viața colectivului 
de muncă al Șantierului Na
val din Galați, întîlnim pe fe
țele tuturor același zîmbet: 
satisfacția de a pune la dis
poziția flotei noastre maritime 
vase la nivelul tehnicii mon
diale.

mașinii,

Imagine luată dintr-un oraș aliat intr-o regiune care a dat 
culturii românești cîteva din marile ei personalități (ioto nr. 1) 
Imagine din unul din orașele cu „arhivă nouă" ale țării 

(ioto nr. 2)
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Spre finele articolului său 
„Comediile D-lui I. L. Cara- 
giale“ Titu Maiorescu face 
următoarea constatare : ... da
că artistul nu este totdeauna 
capabil de a lucra, ci trebuie 
să fie inspirat, nici spectato
rul nu este în fiece moment 
capabil de a primi o impresie 
estetică...“

Pentru crearea cît mai des 
cu putință a acelei, predispo
ziții favorabile asimilării im
presiilor estetice, mai ales la 
elementele tinere în plină 
dezvoltare, școala are un rol 
de seamă. După exemplele 
și îndemnurile din familie, 
sau paralel cu ele, tînărul tre
buie să le regăsească pe băn
cile școlii... Față cu ceea ce, 
în această privință, stă în pu
terea familiei să facă, așa 
cum am încercat să arătăm în 
articolele precedente, e ca
zul să ne întrebăm : Ce poa
te face școala ?

Doua obiective principale, 
socotim noi, cad în sarcina 
școlii să le atingă. Și anume : 
1) trezirea și întreținerea in
teresului și dragostei pentru 
literatura dramatică româ
nească și universală, clasică 
și contemporană ; 2) deprinde
rea analizării cît mai adîncite 
a acestei literaturi.

Căci, după cum se știe, nu 
există spectacol teatral — cel 
puțin în zilele noastre și de 
mai multe secole încoace — 
pînă nu există mai înainte un 
text dramatic, avînd rol pre
cumpănitor în acest complex 
care e spectacolul.

— Bănică Gheorghe?
— Prezent 1
— Chertez Ion ?
— Prezent I
— Gheran Voicu ?
— Prezent I
...Un catalog imagi

nar i-a reunit sîmbătă 
la amiază pe cei peste 
260 de proaspeți absol
venți ai școlii profe
sionale din cadrul Gru
pului școlar „23 Au
gust" la tradiționala 
sărbătoare de primire 
în rîndurile clasei 
muncitoare. încăpătoa- 
rea sală a Casei de 
cultură a tineretului — 
împodobită sărbătoreș
te, decorată cu ample 
fresce reprezentînd

O nouă promoție de muncitori 
trece pragul uzinei

scene de muncă — a 
fost martora marilor 
emoții pe care le-au 
trăit tinerii în acest 
moment unic, de intra
re în largul front al 
muncii constructive. 
Se aflau aici sute de 
tineri care, trei sau 
patru ani, studiaseră 
temeinic, perseverent, 
pentru a deveni ceea 
ce fiecare își dorise 
atît de mult: strun-

gari, frezori, rectifica
tori, sculeri univer
sali, matrițeri, lamina
tori, trefilori. Ii reîn- 
tîlnim pe Popa Ion, 
Chertez Ion, Gheran 
Voicu, Neicu Ștefan, 
Matei Lucian, Bănică 
Ion.

— Trăim alături de 
voi emofia acestor cli
pe și va vom înconju
ra Întotdeauna, dragi

absolvenți, cu grija și 
dragostea noastră...

Sute de perechi de 
ochi urmăresc atent 
cuvintele calde pe 
care le adresează to
varășul ing. Marin 
Enache, secretarul co
mitetului de partid al 
Uzinei „23 August". 
Ele sînt cu atît mai e- 
moționante, cu cît le 
vorbește un om apro
piat lor, cunoscut și

îndrăgit de toți, un 
fost elev al aceleiași 
școli profesionale. îi 
felicită în continuare, 
urîndu-le succese în 
muncă, ing. Andrei 
Suveică, directorul 
grupului școlar, Ion 
Popa, secretarul comi
tetului U.T.C. al uzi
nei, Constantin Voicu, 
maistru strungar.

In numele genera

ției de absolvenți a 
luat cuvîntul rectifica
torul Voicu Gheran, 
care a mulțumit pen
tru urările adresate 
lor, pentru încrederea 
ce li se acordă. El a 
exprimat, totodată, an
gajamentul de onoare 
al întregii generații, 
de a munci cu entu
ziasm și pricepere Ia 
noile locuri de muncă, 
de-a participa alături 
de întreaga clasă mun
citoare la traducerea 
în viață a cuvîntului 
partidului.

I. A.

Un profesor bun, cu darul 
său pedagogic, el însuși avînd 
o mare dragoste pentru lite
ratura noastră dramatică și 
cea a lumii, el însuși prinzînd 
plăcere în disecarea sensu
rilor acestei literaturi, dacă 
va transmite toate acestea 
tînărului său discipol, își va 
realiza misiunea pe deplin. Nu 
poate fi vorba aici de o muncă 
rutinieră, împietrită în de
prinderi didactice, care să-ți 
dea conștiința datoriei împli
nite dacă ai morfolit mecanic 
niște definiții reci, necomu
nicabile. Căldura interioară 
care abia așteaptă să se 
împrăștie în jur se impune,

viață pe scena Naționalului 
de atunci. E ușor de închi
puit îneîntarea noastră juve
nilă și recunoștința pe care 
i-am purtat-o „dascălului de 
română“.

Din fericire, putem spune 
că astăzi, la noi, nu puțini 
sînt asemenea profesori cărora 
elevii să le poarte recunoștin
ță.

Numai că profesorul bun, 
pentru a fi și mai bun, cată 
să fie ajutat în admirabila, 
dar spinoasa lui muncă, de un 
bun manual didactic. Căci, 
oricît de minunate ar fi lec
țiile orale ale profesorului, 
lucrarea lui va fi, dacă nu

manualul — prestigiul lucru
lui tipărit e mare — să spună 
și el cum se spune la pag. 212 
a manualului de „Geografie 
fizică“ pentru clasa a IX-a: 
„O parte din animalele zonelor 
temperate și reci (marmota, 
ariciul etc) hibernează în 
timpul iernii ? ? Nu va trebui 
să explice că, în zonele calde, 
totuși nu „se hibernează în 
timpul verii ?“

Dar să luăm manualul de 
„Limba și literatura română" 
pentru același an, cînd se tra
tează despre „genul dramatic“. 
Privitor la comedie, ni se dă, 
la pag. 166, această definiție : 
„Comedia este opera dramati-

neconforme. Și se ajunge la 
stabilirea unui principiu gene
ral : „Acest contrast — zice 
manualul — între ceea ce sînt 
personajele în realitate și 
ceea ce se străduiesc să pară 
dă naștere sentimentului co
mic“. Oare ? Atunci oribilul 
Iago din tragedia Othello e 
un personaj comic, întrucît și 
el, criminalul odios, face tot 
ce poate să pară altfel decît 
e, și tare se bucură în sine 
cînd generalul maur, pe care-1 
trădează la fiece pas, îl crede 
și-l denumește „onest Iago“. 
Definiția dramei nu este mai 
fericită. Dar cu totul și cu to
tul confuză este definiția lite-

ȘCOALĂ, PROFESOR, MANUAL...
dacă nu chiar înflăcărarea.' 
îmi amintesc cum regretatul 
nostru filolog J. Byck, care 
ne-a fost în liceu „dascăl de 
română“, nu numai ne-a ana
lizat cu deliciu intelectual 
„Despot Vodă“ al lui Alecsan- 
dri, dar a și căutat „să ne 
povestească“ spectacolul de la 
Teatrul Național cu marele ac
tor Aristide Demetriad în ro
lul lui Despot Eraclid. Efectul 
a fost cel așteptat: dacă nu 
întreaga clasă, dar foarte mulți 
dintre noi ne-am grăbit să 
cumpărăm bilete „la galerie“ 
curioși să știm cum textul CU 
versuri armonioase a prins

de Lascâr Sebastian

de-a dreptul anihilată, cel 
puțin înjumătățită de un ma
nual greșit conceput, cu defi
niții incomplete sau confuze, 
cu exemple neilustrative; 
manual după care elevul va 
să învețe, de unul singur, a- 
casă. Or, în această privință 
fie-ne iertat să ne exprimăm 
unele rezerve.

Ne gîndim, de pildă, la cîtă 
roșeață va invada obrazul 
profesorului de geografie cînd 
va trebui, ca să nu contrazică

că care trezește în sufletul 
spectatorului sentimente co
mice“. Trecem peste cacofonie 
și lăsăm de-o parte izul comic 
al „sentimentelor Comice“ și 
ne oprim la ilustrarea a ceea 
ce înseamnă, după autorii 
manualului, acest soi de senti
mente. După ce ni se analizea
ză comedia O noapte furtu
noasă, în concluzie se subli
niază disproporția ridicolă 
dintre capacitățile reale ale 
personajelor și pretențiile lor

raturii în genere, care ne în- 
tîmpină, chiar pe prima pa
gină a manualului. Se spune : 
„Ca și muzica, pictura, sculp
tura, arhitectura și coregrafia, 
literatura este o artă. Spre 
deosebire de alte ramuri ale 
artei, literatura exprimă idei, 
dar, mai cu seamă, sentimente 
ale scriitorului“. Cum „spre 
deosebire?“. Vasăzică, un Enes- 
cu, un Luchian, un Paciurea, 
un Mincu etc. au fost scutiți de 
idei și mai cu seamă de senti
mente ? Nu. Căci aliniatul 
imediat următor ne declară 
că : „Muzica folosește ca mij
loc de exprimare a unor idei

și sentimente, sunetul... pictu
ra, desenul și culoarea etc“. 
Așadar, toate artele cu mij
loace specifice fiecăreia dintre 
ele, exprimă idei și sentimen
te, atunci de unde pînă unde 
„spre deosebire“. Confuzia 
crește cînd ni se arată că 
„mijlocul de exprimare“ âl 
coregrafiei este „mișcarea 
ritmică“, ceea ce ar însemna 
că muncitorul din uzină, care 
lucrînd la anume mașini, tre
buie să îndeplinească anume 
mișcări ritmice, face coregra
fie. Dar nu sînt oare balerine, 
ca și admirabila noastră Iri- 
nel Liciu, planetele sistemului 
solar, care și ele au mișcări 
ritmice în spațiu ?

în cîtă încurcătură nu pun 
pe profesor asemenea expri
mări încîlcite 1 Cu atît mai 
mult elevul va rămîne nedes
lușit. Și nici vorbă nu mai 
poate fi de insuflarea dragostei 
pentru literatura dramatică, 
însă am cădea într-o gravă 
eroare dacă, pornind de la 
un exemplu nefericit, am ge
neraliza, crezînd că mai toate 
manualele noastre sînt greșit 
concepute și mai greșit expri
mate. Noi ne-am oprit la acel 
exemplu negativ pentru a de
monstra, prin ceea ce se nu
mește în logică argumentum 
ad absurdum, misiunea pozi
tivă a școlii în legătură cu 
crearea predispoziției tine
retului în favoarea primului 
element constitutiv al specta
colului : textul dramatic Ar
gumentația noastră în această 
privință va să continue în
tr-un alt articol.



STATU PROIECT

Unităților și detașamentelor de pionieri 
din Republica Socialistă România

Organizația pionieri
lor din Republica Socia
listă România cuprinde 
școlarii între 9—14 ani; 
ea contribuie, alături de 
școală și familie, la e- 
ducarea și formarea ti
nerei generații.

Organizația pionieri
lor își desfășoară mun
ca sub conducerea Par
tidului Comunist Ro
mân.

Activitatea pe care o 
desfășoară Organizația 
pionierilor are menirea 
de a stimula preocupa
rea elevilor pentru în
vățătură, pentru întă
rirea disciplinei școlare 
și formarea deprinderi
lor de muncă ; ea îi a- 
jută pe elevi să-și lăr
gească orizontul cultu
ral, le dezvoltă iniția
tiva, interesul pentru 
știință, tehnică, artă și 
literatură.

Organizația pionieri
lor educă școlarii în spi
ritul patriotismului so
cialist, al dragostei și 
devotamentului nemăr
ginit față de poporul 
nostru, față de Republi
ca Socialistă România, 
față de Partidul Comu

nist Român ; îi ajută pe 
copii să cunoască tradi
țiile și trecutul glorios 
de luptă al poporului 
pentru eliberarea națio
nală și socială, să în
drăgească frumusețile 
și bogățiile țării, le cul
tivă mîndria patriotică 
pentru realizările obți
nute în construcția so
cialismului ; contribuie 
la întărirea prieteniei 
și frăției dintre copiii 
români și cei din rîndul 
naționalităților conlo
cuitoare.

Organizația pionieri
lor educă pe școlari în 
spiritul internaționalis
mului socialist, al prie
teniei cu copiii din țările 
socialiste, din întreaga 
lume, sub semnul păcii 
și înțelegerii între po
poare ; ea le dezvoltă 
sentimentul solidarității 
cu lupta popoarelor pen
tru libertate și indepen
dență națională, pentru 
progres social.

Prin activitatea sa, 
Organizația pionierilor 
cultivă la copii cinstea, 
modestia, curajul și dis
ciplina, prietenia și to
vărășia ; le dezvoltă

dragostea față de mun
ca fizică și respectul 
pentru cel ce muncesc, 
răspunderea pentru păs
trarea cu grijă a bunu
rilor obștești.

Organizația pionieri
lor se îngrijește de or
ganizarea plăcută a 
timpului liber și a odih
nei școlarilor, stimulînd 
curiozitatea și setea de 
cunoaștere, înclinația 
lor spre cîntec, joc și 
drumeție ; ea organizea
ză activitatea cultural- 
artistică, sportivă și tu
ristică pentru toți elevii 
din clasele I—VII.

în Organizația pionie
rilor, elevii sînt pregă
tiți în vederea intrării 
în rîndurile Uniunii Ti
neretului Comunist.

Pionierii sînt organi
zați în detașamente și 
unități ai căror coman
danți sînt cadre didac
tice.

Pentru îndrumarea 
nemijlocită a activității 
pionierești se constituie 
consilii ale Organizației 
pionierilor (Consiliul 
Național, consilii regio
nale, consilii raionala 
(orășenești) consilii pe 
școală).

— Iubește munca, apără și păstrează 
cu grijă bunurile obștești.

— Este disciplinat, îngrijit și ordo
nat, atît în școală cît și în afara ei.

— Este modest, cinstit și drept; spu
ne întotdeauna numai adevărul.

— Este curajos și demn, are încre
dere în forțele sale și ale colectivului; 
este bun coleg și prieten.

— își iubește și își ajută părinții.
— Stimează și ascultă pe învățători 

și profesori, respectă pe cei mai în 
vîrstă decît el și are grijă de cei mici.

— Iubește și ocrotește natura, caută 
să cunoască frumusețile și tainele ei.

7. —■ Deviza pionierului:
„Pentru gloria poporului și înflorirea 

României socialiste, pentru cauza parti
dului — înainte 1“

Răspunsul la deviză :
„Tot înainte !“
— Deviza pionierului se rostește în 

adunările pionierești. Cînd răspunde la 
deviză, pionierul execută salutul pio
nieresc, ridicînd brațul drept deasupra 
capului. Salutul pionieresc se folosește, 
de asemenea, cînd se cîntă Imnul de 
stat al Republicii Socialiste România,

Internaționala, precum și cu ocazia ce
remonialului pionieresc.

8. — Pionierul are dreptul să parti
cipe Ia întreaga activitate a detașamen
tului și a unității, să aleagă și să fie 
ales în conducerea detașamentului și a 
unității, să facă propuneri pentru îm
bunătățirea muncii pionierești, să acti
veze în cadrul caselor și a Palatului 
pionierilor.

9. — Pionierul care obține rezultate 
bune la învățătură, în activitatea pio
nierească, sau a săvîrșit fapte demne 
de laudă, este recompensat prin :

a) evidențierea în fața detașamentu
lui ;

b) evidențierea în fața unității;
c) fotografierea sub drapelul unității 

și păstrarea fotografiei în albumul uni
tății sau expunerea la panoul de onoare 
al școlii;

d) acordarea de distincții pionierești;
e) atribuirea titlului de „Pionier de 

frunte“ (diplomă și insignă).
10. — Pionierul care săvîrșește aba

teri este „mustrat“ de către detașa
ment, iar în caz de abateri mai mari 
este „mustrat“ în fața unității, în ve
derea îndreptării lui.

II.

Drapelul unității de pionieri, este de 
culoare roșie, cu franjuri galbene de 
mătase pe margini. Pe una din fețele 
drapelului este aplicată stema organi
zației, deasupra căreia este scris : „Or
ganizația pionierilor din Republica So
cialistă România“. Pe cealaltă față a 
drapelului este scris : „Unitatea de pio
nieri din școala generală (liceul)... din 
comuna (orașul)...“.

12. — Pionierii aceleiași clase consti
tuie detașamentul de pionieri. în școlile 
generale care funcționează numai cu 
clasele I—IV și unde există un număr 
mai mic de 30 de pionieri, detașamen
tul se constituie pe școală.

a) Detașamentul își alege, anual, un 
colectiv de conducere format din 3—5 
pionieri buni la învățătură, iubiți și 
stimați de colegi, care îl ajută pe co
mandant în organizarea activității de
tașamentului. Dintre aceștia este de
semnat președintele detașamentului, 
care îndeplinește și funcția de ajutor al 
comandantului de detașament.

b) Detașamentul își desfășoară mun
ca pe baza unui program care cuprinde:

— activități cultural-artistice (lec
turi, șezători, învățarea de cîntece și 
poezii, vizionarea în colectiv a specta
colelor și filmelor, audiții muzicale, vi
zitarea muzeelor și a caselor memo
riale) ;

— expediții pionierești pe urmele

unor evenimente memorabile din Isto
ria patriei și a mișcării democratice și 
revoluționare din țara noastră ;

— întîlniri cu muncitori și țărani 
fruntași în muncă, activiști de partid și 
de stat, ingineri, oameni de știință, cul
tură și artă; vizite Ia întreprinderi, 
șantiere;

— manifestări în aer liber : focuri de 
tabără, excursii, exerciții și concursuri 
sportive, concursuri de orientare turis
tică, jocuri instructiv-educative de 
masă ;

— îngrijirea monumentelor eroilor.
Programul de activitate se întoc

mește pe baza dezbaterii cu pionierii, 
ținîndu-se seama de dorințele și pro
punerile lor.

La activitățile organizate de către 
detașament pot participa toți școlarii 
din clasa respectivă.

c) Detașamentul organizează o adu
nare pe trimestru. în cadrul acestor a- 
dunări se fac primiri de noi pionieri, 
se discută și se adoptă programele de 
activitate. La deschiderea adunării se 
cîntă Imnul de stat.

d) Fiecare detașament de pionieri are 
un steag tricolor și un steag roșu. Pe 
steagul roșu se scrie numărul detașa
mentului. Steagurile sînt purtate de 
cîte doi stegari la adunările de detașa
ment, demonstrații și parăzi pionierești.

e) Detașamentul de pionieri este în
zestrat cu goarnă și tobă.

UNITATEA Șl DETAȘAMENTUL
I.

MEMBRII ORGANIZAȚIEI PIONIERILOR
1. — în Organizația pionierilor sînt 

primiți școlari din clasele III—VII, în 
vîrstă de 9—14 ani, care sînt sîrguin- 
cioși la învățătură, respectă disciplina 
școlară, au o comportare corectă în 
școală, familie, societate.

2. — Dreptul de a primi în Organi
zația pionierilor îl au detașamentele de 
pionieri. Școlarul care dorește să de
vină pionier se adresează verbal con
ducerii detașamentului. Atunci cînd în 
clasa sa nu există detașament de pio
nieri el se adresează comandantului 
unității de pionieri, care stabilește de
tașamentul în care se va face .primirea.

3. — Elevul care dorește să între în 
Organizația pionierilor este ajutat de 
conducerea detașamentului să cunoas
că scopul organizației, conținutul legă- 
mîntului, al îndatoririlor pionierului și 
semnele pionierești.

4. — Primirea în Organizația pionie
rilor se face în adunarea detașamentu
lui, în mod sărbătoresc, sub faldurile 
drapelului patriei și al Organizației 

pionierilor. Comandantul detașamentu
lui citește numele școlarilor care și-au 
exprimat dorința de a deveni pionieri și 
supune aprobării detașamentului pri
mirea lor în organizație. După adopta
rea hotărîrii detașamentului, noii pio
nieri rostesc legămîntul. Acestora li se 
înmînează insigna și cravata.

La adunările de primire în Organiza
ția pionierilor participă și părinții ele
vilor.

5. — Legămîntul pionierului :
„Voi învăța și voi munci pentru a 

deveni fiul de nădejde al Patriei mele 
— Republica Socialistă România ; voi 
fi credincios . poporului și Partidului 
Comunist Român ; voi respecta neabă
tut îndatoririle pionierești“.

6. — îndatoririle pionierului :
— Pionierul își iubește patria, cin

stește trecutul glorios al României, tra
dițiile de luptă ale poporului nostru 
pentru libertate și independență națio
nală.

— învață cu sîrguință.

11. — Unitatea de pionieri se consti
tuie în școlile în care există cel puțin 
trei detașamente de pionieri. Ea cu
prinde toți pionierii din școala respec
tivă. în mod temporar se pot constitui 
unități de pionieri și în taberele șco
lare.

a) Unitatea alege anual comanda
mentul unității format din 5—15 pre
ședinți ai unor detașamente și alți pio
nieri destoinici, care îl ajută pe coman
dant în organizarea întregii activități 
pionierești. Dintre membrii comanda
mentului se desemnează președintele 
unității, care este în același timp și a- 
jutor al comandantului unității.

b) Unitatea își desfășoară activitatea 
pe baza programului aprobat de Consi
liul Organizației pionierilor din școală. 
Programul cuprinde :

— sărbătorirea, împreună cu școala, 
a evenimentelor însemnate din viața 
poporului;

— aniversarea unor personalități ale 
științei și culturii românești și univer
sale ;

— activități cultural-artistice și dis
tractive organizate la nivelul școlii 
(serbări școlare, carnavaluri pionierești, 
serbări cîmpenești, focuri de tabără, 
expoziții) ;

— activități sportive de masă, 
excursii, turism ;

— sărbătorirea „Zilei pionierilor“ în 
școală (manifestări cultural-artistice și 
sportive, parăzi pionierești) ;

— organizarea, împreună cu școala, 
a cercurilor pe obiecte, a cercurilor 
tehnice, a unor activități practice care 
să permită inițierea copiilor în diferite 
îndeletniciri (apicultor, sanitar, prieten 
al naturii, folclorist, călăuză);

— organizarea încheierii sărbătorești 
a perioadei de pionierat a elevilor din 
clasa a Vil-a ;

— sprijinirea activității detașamen
telor.

Programul de activități al unității de 
pionieri este întocmit de comandant cu 
sprijinul comandamentului, ținînd sea
ma de părerile și propunerile pionieri
lor.

c) Adunările unității de . pionieri au 
un caracter solemn și se organizează cu 
ocazia „Zilei pionierilor“ și cu alte pri
lejuri deosebite^.Ele se deschid cu ridi
carea pavilionului și intonarea Imnului 
de stat.

d) Fiecare unitate are două drapele : 
drapelul patriei și drapelul unității de 
pionieri, care sînt purtate la adunările 
unității, Ia parăzi, demonstrații și ser
bări pionierești. Fiecare drapel este 
purtat de un stegar, însoțit de alți doi 
pionieri, care formează garda drape
lului.

UNIFORMA Șl SEMNELE' PIONIEREȘTI
18. — Uniforma pionierilor se com

pune din :
— pantalon bleumarin, bluză albă, 

bască bleumarin și Ciorapi albi trei 
sferturi, pentru băieți;

— fustă bleumarin, bluză albă, bască 
bleumarin și ciorapi albi trei sferturi, 
pentru fete.

Pionierii poartă epoleți la bluză. Pe 
mîneca stingă a bluzei se prinde em
blema organizației.

De la epoleți pînă la buzunarul de pe 
partea stîngă se aplică un șnur împle
tit, de culoare galbenă, pentru pre
ședinți de detașamente și de culoare 
albastră, pentru președinți de unități.

Pionierii poartă pe piept în partea 
stîngă insigna de pionier, care este 
semnul distinctiv al Organizației pio
nierilor.

Cravata pionierilor este de culoare 
roșie și se poartă deasupra bluzei, tre
cută printr-un inel alb.

Pionierii din clasele VI—VII poartă 
pe epoleți o tresă aurie.

Pionierul poartă insigna în fiecare zi, 
iar uniforma și cravata numai cu pri

lejul activităților pionierești și ori de 
cîte ori i se recomandă acest lucru de 
către comandanți.

14. — Distincțiile pionierești constau 
din steluțe și insigne care se atribuie 
de către Consiliul Organizației pionie
rilor pe școală.

a) steluțele se acordă pionierilor care 
sînt fruntași la învățătură și desfășoară 
o activitate multilaterală ;

b) Insignele se acordă pionierilor care 
obțin rezultate deosebite în anumite 
domenii de activitate (cercuri pe obi
ecte, tehnice, sanitare, de prieteni ai 
naturii, apicultura, echipe cultural-ar- 
tistice, sport, turism).

Același pionier poate primi mai 
multe distincții, potrivit aptitudinilor 
și rezultatelor obținute.

15. — Pentru merite cu totul deose
bite, consiliile regionale acordă, la pro
punerea consiliilor raionale (orășenești), 
titlul „Pionier de frunte“ (diplomă și 
insignă).
16. — Organizația pionierilor are mar

șul său propriu.

REGULAMENTUL
Consiliilor Organizației pionierilor
din Republica Socialistă România —,

Pentru organizarea și îndru
marea activității pionierești se 
constituie consilii ale Organi
zației pionierilor, care lucrea
ză sub conducerea nemijlocită 
a organelor și organizațiilor 
de partid.

Schimbările calitative petre
cute în viața școlii, experiența 
pedagogică acumulată de ca
drele didactice fac necesar ca, 
în desfășurarea activității pio
nierești, să crească rolul școlii, 
al învățătorilor și profesorilor, 
care poartă răspunderea prin
cipală pentru pregătirea și e- 
ducarea copiilor.

Consiliile urmăresc ca în
treaga activitate pionierească 
să completeze munca educati
vă care se realizează în pro
cesul de învățămînt. Ele sti
mulează folosirea unor forme 
și metode de muncă variate și 
atrăgătoare, specifice vîrstei 
copiilor, ținînd seama de con
dițiile concrete ale școlii și lo
calității unde aceasta își des
fășoară activitatea.

Consiliile Organizației pio
nierilor activează în strînsă 
legătură cu conducerile șco
lilor, cu secțiile de învățămînt 
ale sfaturilor populare și Mi
nisterul Invățămîntului. Ele 
colaborează cu organele și or
ganizațiile U.T.C. și primesc 
din partea acestora un sprijin 
permanent. De asemenea, ele 
conlucrează și își coordonează 
activitatea cu toate organiza
țiile și instituțiile care au sar
cini în domeniul educației co
piilor.

Consiliile Organizației pio
nierilor își desfășoară activi
tatea pe baza principiului 
muncii colective. Ele se sub
ordonează consiliilor ierarhic 
superioare.

1. Pe plan republican, Orga
nizația pionierilor este îndru
mată de Consiliul Național al 
Organizației pionierilor, care 
tși desfășoară activitatea sub 

conducerea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român.

a) Consiliul Național este 
alcătuit din pedagogi cu înaltă 
calificare, învățători și profe
sori cu experiență în munca 
pionierească, personalități ale 
științei, culturii și artei, repre
zentanți ai organelor Ministe
rului învățământului, Comite
tului Central al U.T.C., Con
siliului Național al Femeilor, 
Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Consiliului 
General ai U.C.F.S. și ai altor 
instituții și organizații obștești 
care contribuie la educarea 
copiilor.

Consiliul Național se întru
nește în ședințe cel puțin de 
trei ori pe an și își desfășoară 
activitatea pe secții.

b) Consiliul Național are ur
mătoarele atribuții:

— îndrumă întreaga activi
tate pionierească din Repu
blica Socialistă România;

— elaborează materiale do 
îndrumare metodică, instruc
țiuni necesare desfășurării ac
tivității pionierilor;

— studiază și generalizează 
experiența pozitivă a Organi
zației pionierilor;

— îndrumă activitatea de 
presă și editorială pentru pio
nieri și școlari;

— îndrumă activitatea Pa
latului pionierilor, care func
ționează ca centru metodic al 
Consiliului Național;

— organizează împreună cu 
Ministerul Invățămîntului și 
Comitetul Central al U.T.C. 
vacanțele școlare ale pionie
rilor ;

— organizează sărbătorirea 
„Zilei pionierilor“ din Repu
blica Socialistă România ;

— se ocupă de selecționarea, 
promovarea și stimularea ca
drelor care muncesc cu pio
nierii ; elaborează programul 
de instruire și perfecționare a 

acestora și organizează centre 
de instruire;

— acordă distincții, titluri 
și diplome pionierilor și ca
drelor care se evidențiază în 
muncă;

— întocmește bugetul și ur
mărește executarea lui;

— acordă stimulente mate
riale și morale cadrelor di
dactice — comandanți de de
tașamente și unități, în raport 
cu activitatea pe care o desfă
șoară ;

— reprezintă Organizația 
pionierilor în relațiile cu in
stituțiile de stat și organizații
le obștești, precum și cu orga
nizații similare din alte țări.

c) Organul executiv al Con
siliului Național este biroul, 
care se alege de către membrii 
consiliului. Biroul are un pre
ședinte, vicepreședinți și 
membri.

Biroul conduce activitatea 
între ședințele Consiliului Na
țional. El se întrunește de re
gulă lunar, sau ori de cîte ori 
este nevoie.

— 2. Pe plan regional, acti
vitatea pionierească este în
drumată de către Consiliul 
regional al Organizației pionie
rilor, care lucrează sub con
ducerea Comitetului regional 
al Partidului Comunist Ro
mân. In orașele de subordo
nare republicană București și 
Constanța, activitatea pionie
rească este îndrumată de că
tre Consiliile orășenești ale 
organizației pionierilor, care 
lucrează sub conducerea Co
mitetelor orășenești ale Parti
dului Comunist Român.

a) Consiliul regional este al
cătuit din președinți ai consi
liilor raionale (orășenești) ale 
Organizației pionierilor, co
mandanți de unități și detașa
mente, învățători, profesori, 
oameni de cultură și artă, pă
rinți ai elevilor, reprezentanți 
ai U.T.C., U.C.F.S., Comitetu

lui Regional al Femeilor, Co
mitetului de Cultură și Artă 
și ai altor instituții de stat și 
obștești.

Consiliul regional se întru
nește în ședințe de lucru tri
mestrial sau ori de cîte ori 
este nevoie.

b) Consiliul regional își des
fășoară activitatea pe secții și 
are următoarele atribuții:

— îndrumă întreaga activi
tate a Organizației pionierilor 
pe teritoriul regiunii;

— studiază și generalizează 
experiența pozitivă a consilii
lor raionale și orășenești, pre
cum și a caselor raionale ale 
pionierilor;

— se ocupă împreună eu 
Secția de învățămînt a sfatu
lui popular și comitetul regio
nal U.T.C. de organizarea va
canțelor școlare;

— organizează, pe plan re
gional, concursuri cultural-ar
tistice și sportive ; parăzi și 
alte manifestări pionierești;

— instruiește periodic ca
drele care lucrează cu pio
nierii ;

— face propuneri pentru sti
mularea și acordarea distinc
țiilor cadrelor care se eviden
țiază în munca cu pionierii;

— acordă titlul de „Pionier 
de frunte“ (diplomă și insig
nă), pionierilor care se disting 
prin merite cu totul deosebite, 
la propunerea consiliilor raio
nale (orășenești);

— întocmește și urmărește 
aplicarea bugetului.

c) Organul executiv al Con
siliului regional este biroul, 
care se alege de către membrii 
consiliului. Biroul are un pre
ședinte, vicepreședinți și 
membri.

Biroul Consiliului regional 
conduce întreaga activitate în
tre ședințele consiliului. EI se 
întrunește de regulă lunar și 
ori de cîte ori este nevoie.

3. — Pe plan raional (orășe

nesc) activitatea pionierească 
este îndrumată de către Con
siliul raional (orășenesc) al 
organizației pionierilor, care 
lucrează sub conducerea Comi
tetului raional (orășenesc) al 
Partidului Comunist Român.

a) Consiliul raional (orășe
nesc) este alcătuit din preșe
dinți ai consiliilor organiza
țiilor de pionieri din școli, co
mandanții de detașamente, în
vățători, profesori, ingineri, 
oameni de cultură și artă, pă
rinți ai elevilor, sportivi, re
prezentanți ai U.T.C., U.C.F.S., 
Consiliului raional al femeilor, 
Comitetului de Cultură și Ar
tă și ai altor instituții de stat 
și obștești.

Consiliul raional (orășeneso) 
se întrunește în ședințe de lu
cru trimestrial șl ori de cîte 
«ri este nevoie.

b) Consiliul raional (orășe
nesc) își desfășoară activitatea 
pe secții și are următoarele a- 
tribuții:

— îndrumă activitatea con
siliilor organizațiilor pionie
rilor din școli;

— studiază și generalizează 
experiența pozitivă a unități
lor de pionieri;

— conduce activitatea casei 
pionierilor, care funcționează 
ca centru de îndrumare meto
dică în domeniul activității 
pionierești;

— organizează ooncursuri 
oultural-artistice, întreceri 
sportive, parăzi, carnavaluri, 
excursii, la nivelul raionului 
(orașului);

— organizează, la nivelul ra
ionului (orașului), festivitățile 
cu ocazia „Zilei pionierilor“ ;

— se ocupă împreună cu 
Secția de învățămînt a sfatu
lui popular și comitetul raio
nal (orășenesc) U.T.C. de orga
nizarea vacanțelor școlare și 
de amenajarea bazelor turisti
ce pentru pionieri;

— numește comandanții u- 
nităților de pionieri ;

— instruiește periodic co
mandanții unităților de pio
nieri, cadrele care conduc ac
tivitățile în cercuri și ex
cursii ;

— face propuneri pentru sti
mularea șl acordarea de dis
tincții cadrelor din școli care 
se evidențiază în munca cu 
pionierii;

— face propuneri pentru a- 
cordarea titlului „Pionier de 
frunte" ;

— întocmește bugetul și ur
mărește aplicarea lui.

c) Organul executiv al Con
siliului raional (orășenesc) este 
biroul, care se alege de către 
membrii consiliului. Biroul a- 
re un președinte, Vicepreșe
dinți și membri.

Biroul Consiliului raional («- 
rășenesc) conduce întreaga ac
tivitate între ședințele consi
liului. El se întrunește de re
gulă lunar, sau ori de eite ori 
este nevoie.

4. — Pentru conducerea acti
vității unității de pionieri, pe 
școală, se constituie Consiliul 
Organizației pionierilor format 
din comandanții detașamente
lor, alte cadre didactice, repre
zentantul comitetului U.T.C., 
din școală, iar în funcție de 
posibilități, oamenii de cultură 
și artă, ingineri, medici, mun
citori, sportivi, de preferință 
din rîndul părinților. El se în
trunește în ședințe de lucru 
lunar sau ori de cîte ori este 
nevoie.

a) Consiliul Organizației 
pionierilor pe școală are în 
frunte un președinte, învăță
tor sau profesor, cu, prestigiu 
și experiență în murifea cu co
piii. Președintele consiliului 
este și comandantul unității de 
pionieri.

b) Consiliul Organizației 
pionierilor pe școală are ur
mătoarele atribuții:

— aprobă programul de ac
tivitate al unității de pionieri, 
care este pus de acord cu con
ducerea școlii; se ocupă de or
ganizarea și desfășurarea în
tregii activități pionierești;

— asigură aplicarea instruc
țiunilor și îndrumărilor meto
dice elaborate de organele su
perioare ;

— numește din rîndul cadre
lor didactice, cu acordul con
ducerii școlii, comandanții de
tașamentelor de pionieri;

— îndrumă activitatea ca
drelor caro muncesc cu pio
nierii ;

— propune, cu acordul con
ducerii școlii, cadrele care vor 
urma cursurile centrale de 
perfecționare în domeniul 
muncii pionierești;

— acordă distincțiile pionie
rești și face propuneri pentru 
atribuirea titlului de „Pionier 
de frunte“.

c) Consiliul Organizației pio
nierilor pe școală lucrează sub 
conducerea organizației de 
partid din școală.

5. — Consiliul Național, 
consiliile regionale, raionale 
și orășenești ale Organizației 
pionierilor sînt persoane ju
ridice. Ele au sigilii proprii.

Observații

Ținînd seama de necesitatea 
ca în îndrumarea activității 

Comisia de organizate a lucrărilor pentru constitu
irea Consiliului Nh.ti.onal al Organizației pionierilor 
din Republica^Socialistă România invită cadrele di
dactice, părinții elevilor, oamenii de știință și cultură, 
activiștii' de partid și ai U.T.C., precum și activiștii or
ganizațiilor obștești, să se pronunțe asupra proiectului 
ele statut și proiectului de regulament.

Propunerile și observațiile, să fie trimise Comisiei 
de organizare pe adresa : PALATUL PIONIERILOR, 
str. dr. G. Marinescu nr. 2 București, sau la redacțiile 
ziarelor centrale.

pionierești să crească rolul 
școlii, al cadrelor didactice, 
precum și pentru o mai bună 
coordonare a activității educa
tive desfășurate în procesul 
de învățămînt cu cea a Orga
nizației pionierilor, în confor
mitate cu hotărîrile Plenarei 
C.C. al P.C.R., se propun ur
mătoarele :

1. — Comandantul detașa
mentului de pieonieri să fie, 
de regulă, învățătorul sau di
rigintele clasei.

2. Comandanții unităților de 
pionieri din școlile cu peste 
200 elevi (clasele III—VII) să 
aibă și funcția de directori ad- 
juncți ai școlilor respective. In 
școlile care au efective între 
200—500 elevi (în clasele 
III—VII) să se asigure degre
varea parțială a comandantu
lui unității de pionieri, iar în 
școlile care au efective de pes
te 500 elevi (clasele III—VII) 
să se asigure degrevarea com
pletă a acestuia de norma di
dactică de predare.

3. — Președinții consiliilor 
raionale (orășenești) și regio
nale ale Organizației pionie
rilor să îndeplinească și func
ția de adjuncți ai șefilor sec
țiilor de învățămînt ale sfa
turilor populare respective.

4. — Președintele Consiliu
lui Național al Organizației 
pionierilor să îndeplinească și 
funcția de adjunct al minis
trului invățămîntului.



Fotbal, Handbal, Volei, 
Scrimă, Canotaj, Baschet, 
Box, Ohlă”
Șah, IdwiW Popice, 
Natație, Box, Tir, Șah,

Ciclism, Polo, Tenis,

IN CONCURSURILE INTERNAȚIONALE

*

M0T0CR0S CICLISM
Foarte mult! bucureștenl, circa 

20 de mii, au preferat ieri în locul 
ștrandului — complexul sportiv 
Pantelimon de la marginea Capita
lei. Interesul și dorința de a lua 
parte la întrecerile din cadrul ce
lei de a V-a ediții a ,,Cupei prie
teniei" au fost stimulate și de pre
zenta la start a unor valoroși mo- 
tocrosiști din Suedia, R. F. Germa
nă, R. S. F. Iugoslavia și, evident, 
a sportivilor noștri, bine cotat! în 
concursurile internaționale pentru 
performantele pe care le-au obți
nut și, prin urmare, adversari de 
temut, cum de altfel s-au și dovedit. 
Miile de spectatori, înșirui/i de-a 
lungul traseului, plin cu povîrni- 
șuri și urcușuri, cu șanțuri și gropi, 
un traseu alcătuit uneori dintr-un 
drum lat, colbuit, alteori dintr-o 
cărăruie printre uriașe movile de 
pămînt, împotriva arșifii și viatu
lui, au trăit satisfacția unor victo
rii românești la ambele probe ale 
concursului. Cursele au fost deose
bit de palpitante, cu urmăriri și 
dueluri bătăioase in care, sporti
vii români, învingînd praful și te
renul ,,accidentat", cu tenacitate, 
dozîndu-și mai bine eforturile și-au 
adjudecat victoriile : la 250 cmc 
pe locul întîi situindu-se M. Dă- 
nescu, iar la 500 cmc, E. Keres- 
teș.

Organizarea acestei competiții, 
Încredințată clubului Metalurgistul, 
dotarea ei cu o aparatură modernă 
de start, rod a! efortului și al ini
țiativei muncitorilor marii uzine 
bucureștene „23 August", este un 
succes și un exemplu.

Cei care timp de 3 zile au 
urmărit întrecerile din cadrul 
turneului internațional de 
polo — încheiat duminică — 
ce s-au desfășurat la bazinul 
Dinamo, n-au regretat deloc : 
ele s-au terminat cu victoria 
deplină a selecționatelor noas
tre. Prima reprezentativă a 
Capitalei, care se situează pe 
locul I în clasamentul compe
tiției, a terminat turneul ne
învinsă : duminică ea a între
cut echipa Baltika Leningrad 
la un scor concludent: 10—3. 
O comportare, la fel de meri
torie, a avut și selecționata 
secundă a Bucureștiului, cla
sată pe locul II în acest tur
neu.

Adversarii poloiștilor noștri 
n-au creat probleme deosebi
te selecționatelor Bucureștiu
lui, diferența de valoare fiind 
prea mare, ceea ce ne face să 
credem că verificarea poten
țialului lor, a nivelului de pre
gătire la care se află în actua
la etapă, n-a fost concludentă. 
Nici meciurile, din această 
cauză, nu s-au ridicat la un 
nivel corespunzător. Singurul 
mai echilibrat, care a reținut 
mai mult atenția publicului, a 
fost acela între Baltika Lenin
grad și selecționata noastră 
secundă. Dar...

Parcul Dinamo, cu toate că 
nu s-a jucat... fotbal, a fost 
duminică arhipopulat. Un 
punct de atracție pentru nu
meroșii spectatori a fost con
cursul internațional de pistă, 
la care au participat alături 
de cicliștii noștri, alergători 
de la cluburile Dynamo Gera 
(R. D. Germană) și Ujpesti 
Dozsa-Budapesta.

Pistarzli noștri au avut o 
comportare remarcabilă, reu
șind, așa cum se știe, să cu
cerească patru victorii. Deose
bit de animată și spectaculoa
să a fost partida de semifond. 
La sfîrșitul celor 100 de ture 
ale velodromului a fost decla
rat învingător ciclistul nostru 
Vasile Burlacu (Steaua) care a 
totalizat 47 puncte. în proba 
de 1 000 m, cu start de pe loc, 
a ieșit învingător maghiarul 
Sleisz Laszlo. în cursa de eli
minare, care a reunit la start 
12 concurenți, din nou o victo
rie românească : Constantin 
Grigore (Steaua) iar în cea de 
viteză, rezultatul favorabil i-a 
surîs alergătorului german 
Otto Werner. Cicliștii noștri 
n-au putut fi însă întrecuți în 
încă două probe : cea de eli
minare, din prima zi (V. Bur
lacu) și proba de viteză, tot 
prima zi, (D. Popovici).

DUMINICĂ 

CULTURAL- 

SPORTI VĂ

ÎNTR-UN SAT
DIN CAREI

BAIA MARE (de 
la corespondentul 
nostru).

Duminică dimi
neața coi. una Do- 
bra, din raionul 
Cărei, a cunoscut o 
mare revărsare de 
entuziasm și tine
rețe. Oaspeți din 
mai multe comune 
învecinate și cîteva 
sute de localnici 
s-au întrunit la un 
loc pentru a petre
ce împreună o zi 
de odihnă. Prin stră
daniile depuse de 
organizatorii acestei 
acțiuni — comite
tul raional pentru 
cultură și artă, co
mitetul raional 
U.T.C., consiliul 
U.C.F.S. — mani
festările culturale și 
sportive, care au 
avut loc, au avut o 
bogăție și o amploa
re care au încăput 
cu greu în hotarele 
unei singure zile.

Ziua de odihnă și 
de petrecere a tim
pului liber a început

cu un concurs de 
motociclete în ca
drul căruia cei 30 
de concurenți s-au 
întrecut cu ardoare 
pentru a ocupa unul 
din locurile de frun
te. A urmat apoi, 
pe estrada în aer 
liber din fața că
minului cultural, o 
armonioasă și mul
ticoloră trecere în 
revistă a unora din 
cele mai bune for
mații artistice : dan
suri românești și 
maghiare, soliști, re
citări, fanfare din 
comunele Supuru, 
Săcășeni, Dobra, 
Mihăeni și altele.

După amiază, sta
dionul din locali
tate a trăit din plin 
însuflețirea sutelor 
de spectatori care 
își susțineau cu fre
nezie echipele de 
fotbal favorite.

Seara, dansul în 
care s-au avîntat 
neobosite zeci de 
perechi de tineri s-a 
prelungit pînă spre 
miezul nopții.

Foto: TRIFU DUMITRESCU

— în acest context, cum 
credeți că trebuie să interpre
teze tineretul celebra maximă 
latină : mens sana in corpore 
sano ?

— Este o maximă lapidară, 
impresionantă ca formulare, 
dar discutabilă în conținut, 
întrucît cele două componen
te nu coexistă calitativ obli
gatoriu. Există minți străluci
te într-un corp maladiv ; o se
rie întreagă de oameni de 
seamă au fost profund bol
navi, ceea ce nu i-a împiedi
cat să creeze opere de seamă 
în știință, artă și cultură. To
tuși un organism bolnav mo
difică adînc personalitatea și 
îi conferă particularități de 
cele mai multe ori negative. 
Legătura este așa de strînsă 
între psihic și corp încît idea
lul de atins rămîne cel formu
lat în maxima citată.

— Sportul prelungește ti
nerețea ?

— Greu de susținut din 
punct de vedere științific. în 
ce mă privește, deși nu am 
studiat direct această proble
mă am putut observa totuși 
că sportul și cultura fizică, 
practicate rațional, încetinesc 
procesul de îmbătrînire, pre
lungind perioada de tinerețe 
și de maturitate. Acest feno
men este de o deosebită în
semnătate în epoca noastră, 
ținînd seama de creșterea 
continuă a duratei medii de 
viață care numai în ultimii 25 
de ani s-a mărit în țara noas-

tră cu cel puțin 20 de ani. 
Practicarea culturii fizice apa
re ca unul din mijloacele cele 
mai accesibile și în același 
timp cele mai plăcute pentru 
sanogeneză.

7. — Cum se recîștigă ener
gia, sănătatea, prin sport ?

— Cred că întrebarea ar 
trebui să se refere nu la spor
tul unilateral ci la cultura fi
zică multilaterală care cuprin
de diverse sporturi și exerci
ții. Există chiar o varietate de 
gimnastică numită medicală 
care tratează, prin mișcări, 
diverse afecțiuni. Folosirea 
culturii fizice ca mijloc de 
tratament este indicată numai 
pentru anumite boli și posibi
lă cu o solicitare moderată a 
organismului, în nici un caz 
nu sportul de competiție. în 
aceste cazuri totul trebuie 
controlat în de aproape de 
medic și de educatorul fizic.

— Ce ne puteți spune 
despre modul în care este or-

SCURT;
• Titlul de campioană 

mondială universitară la B 
judo a revenit echipei Ja- 8 
poniei, care în finală a în- _ 
trecut selecționata U.R.S.S. I 
cu 3—2.

• In localitatea Bydgoscz R 
(Polonia), s-a desfășurat | 
un concurs internațional 0 
de caiac-canoe la care au ■ 
participat sportivi din Ro- I 
mânia, Austria, Bulgaria, E 
Iugoslavia, Polonia, II. 1). a 
Germană și R. F. Germană. 9 
Reprezentanții României 
au avut o comportare bu- I 
nă, reușind să se claseze i 
pe primul loc în proba de 
canoe dublu 1 000 m 9 
(Ichim Lipalit-L. Calinov). I

• în concursurile inter- g
naționale de natație de la g 
Wolfsberg (Austria) și Var
șovia, reprezentanții Ro- B 
mâniei Cristina Balaban și R 
M. Potoceanu au cucerit 
două victorii. La Wolfsberg, 8 
C. Balaban s-a clasat pe | 
primul loc în cursa de 100 
m. spate cu performanța | 
de 1T1”4/1O. B

La Varșovia, M. Potocea- _ 
nu a cîștigat proba de 100 | 
m spate cu rezultatul de ■ 
l’08”6/10.

• Astăzi începe competi- 8
ția ciclistă de fond pentru - 
„Cupa Voința“, care mă- g 
soară aproximativ 700 km 
împărțiți în 6 etape, fără R 
nici o zi de repaus. Prima y 
etapă se va desfășura pe 
ruta București — Giurgiu | 
— București (120 km.). 0

(Agerpres)

„MENS SANA 
IN CORPORE SANO“

ganizată în momentul de față 
în sistemul nostru de învăță- 
mînt, cultura fizică și sportul?

— Teoretic foarte bine, 
practic mai puțin. Nu rare ori 
părinții solicită scutirea copii
lor de educație fizică cu mo
tivare medicală, cînd în reali
tate majoritatea ar fi benefi
ciat de practicarea ei. Nu 
rare ori unii tineri au tulbu
rări nevrotice sau vegetative 
și fenomene de dezadaptări 
școlare datorită activității 
unilaterale.

Ar fi necesar ca în școli să 
se acorde mai mult interes și 
sprijin dezvoltării educației 
fizice și practicării sportului. 
Nu trebuie să uităm că omul 
este o ființă relativ recent a- 
părută pe scara animală și că 
intelectualizarea lui este și 
mai recentă. Alfabetul este 
cunoscut de 6 000 de ani, dar 
omul a apărut pe pămînt de 
cel puțin 500 000 de ani ! Acti
vitatea intelectuală care soli
cită creierul uman cere o per
petuă adaptare și o restructu-

rare a mecanismelor primiti
ve. în acest proces cultura fi
zică și sportul ne pot ajuta 
considerabil.

— Care considerați că este 
doza zilnică de sport, de exer
cițiu fizic ?

— Ar trebui un specialist să 
vă răspundă mai documentat. 
Este indicat să se facă măcar 
10—15 minute de gimnastică 
de cameră sau pe terasă în 
fiecare dimineață, cu mișcări 
organizate care să activeze 
circulația și respirația și să 
creeze senzația de detentă, să 
activeze zonele periferice ale 
corpului.

— Dv. personal ați prac
ticat vreun Sport ? Vă place în 
mod deosebit o anumită dis
ciplină sportivă ?

— Am fost uri polisportiv și 
regret că astăzi nu mai pot fi 
într-o măsură corespunzătoa
re dorințelor mele. Explicații 
cred că nu mai sînt necesare.

Am practicat fotbalul și vole
iul, apoi înotul, schiul și al
pinismul. înotul și schiul le 
practic și acum ori de cîte 
ori am posibilitatea s-o fac.

— Credeți că forurile de 
specialitate, instituțiile și or
ganizațiile care se ocupă de 
această latură a activității 
umane ar trebui să studieze 
cu mai multă atenție care-s 
sporturile cele mai indicate 
pentru oamenii ce profesează 
diferite meserii, pentru oțe- 
lari, mineri, petroliști, țesă
toare, funcționari, savanți și 
artiști ? Ce-ar trebui să ini
țieze organizațiile U.T.C. pen
tru a-i stimula pe tineri în 
practicarea sportului ?

— Prin aceasta ați adus în 
discuție practica diferențiată a 
culturii fizice și sportului în 
raport cu anumite profesii ; 
criterii de mare interes prac
tic, alături de cel de vîrstă, 
discutat la începutul articolu
lui nostru. Această metodică 
diferențiată poate fi elaborată

numai printr-o colaborare 
complexă. De fapt ea este 
realizată de specialiștii In
stitutului de cultură fizi
că, de U. C. F. S., fiziologi 
și medici. Se știe că există o 
întreagă patologie a sportului 
generată de practica sportivă 
necontrolată, empirică și a- 
narhică sau de suprasolicita
rea organismului în probele 
de competiție. Necesitatea 
unor „norme“ cît mai științi
fic elaborate, este indiscutabi
lă. Se pare că nu există nor
me elaborate în toate cazurile, 
sînt incomplete sau neadapta
te pentru noile profesiuni care 
apar, datorită dezvoltării so
cialiste a țării noastre.

Cred că organizațiilor U.T.C. 
care se ocupă de timpul liber, 
le revin mari răspunderi în a- 
cest domeniu. Ar trebui folo
site toate mijloacele de con
vingere pentru practicarea 
sportului și mobilizarea foru
rilor administrative pentru 
dezvoltarea bazei materiale : 
stadioane, terenuri, piscine 
etc.

Să se creeze o emulație și o 
apreciere pentru tinerii care 
practică cultura fizică și în a- 
celași timp sînt buni la învă
țătură. Să se selecteze cu gri
jă formele de cultură fizică și 
de sport care sînt accesibile 
tinerilor și care creează în a- 
celași timp și momente de plă
cere în practicarea lor.

Interviu luat de 
VASILE CÄBULEA

Prima parte a articolu
lui a apărut în numărul 
5 315 din 21 iunie 1966.

FOTBAL

Etapă calmă
de Fănuș Neagu

O duminică amețită de soare, după cum ne 
informează toți corespondenții noștri, iată 
cadrul de desfășurare al partidelor din 
penultima etapă a campionatului categoriei 
A. Scoruri strînse și o singură surpriză — la 
Iași unde Dinamo București, fără magicianul 
de pe aripa dreaptă, a învins formația antre
nată de Augustin Botescu — și peste toate 
sentimentul că, anul acesta, echipele noastre 
fruntașe au luat în serios toate jocurile. 
Primele două echipe ale țării, Petrolul și 
Rapid, nu și-au cruțat adversarii aflați în 
zona fricii, nu le-au „dăruit“ nici un punct — 
și asta ne bucură pe toți, fiindcă în bătălia 
sportivă trebuie să primeze cinstea, loialita
tea.

La Ploiești — spun ce mi-a ajuns la ureche 
— studenții din Timișoara au luptat din 
răsputeri să smulgă măcar un punct noilor 
campioni, dar înaintarea lor (în linia de îna
intare a timișorenilor, de la un timp încoace, 
se produc cele mai cumplite improvizații) n-a 
putut să înșele masiva apărare petrolistă. Ei, 
și ce mare echipă avea o dată Timișoara ! 
Steaua, în epoca ei de aur, cu Voinescu în 
poartă, tremura cînd mergea să joace în fru
mosul oraș de pe Bega. Dar, parcă s-a scurs 
un veac de atunci... Astăzi, Politehnica doarme 
și visează adversari mărinimoși... Și nu-i 
găsește pe nicăieri.

în Giulești, sub ochii celui mai capricios

public, Rapid a înscris două goluri în poarta 
lui Casoni și a retezat speranțele orădenilor. 
Meciul mi s-a părut de-a dreptul uluitor. 
Uluitor, în sensul că în prima repriză, 
Ionescu, Dumitriu, Georgescu, abia dac-au 
atins mingea de cîteva ori (și-atunci ca s-o 
trimită în scaieți), iar într-a doua repriză au 
îneîntat tribunele cu driblinguri de mare 
finețe și cu șuturi splendid plasate. Ionescu, 
magistral servit de Dumitriu, și-a consolidat 
poziția în clasamentul golgeterilor și nu văd 
cum ar mai putea fi detronat. Oricît ar părea 
de paradoxal, mie unul mi se pare că acest 
meci s-a jucat... în pauză. înainte de pauză, 
nimic demn de notat, după pauză, potop de 
inspirație în tabăra rapidistă — aceasta ar fi 
pe scurt povestea meciului din Giulești. E 
timpul ca Dumitriu și Ionescu să înțeleagă 
că fotbalul nu se joacă pe toane sau „pe ce 
vine“ ca la o partidă cu zarurile. Spun aceasta 
în numele miilor de spectatori care îi sti
mează și îi iubesc.

Jos de tot, trei echipe : U.T.A., Politehnica 
și Crișul fug după o gură de aer. Găsesc că 
orădenii au situația cea mai grea. Dar mai e 
o duminică și mai e și norocul. Să așteptăm.

Sus, acolo unde planează vulturii, Dinamo 
București, C.S.M.S. și Dinamo Pitești se luptă 
pentru ocuparea locului III. Dar acolo, în 
vîrful muntelui, e o bătălie fără dureri, fără 
căzuți, fără amărăciune.

Așadar, la toamnă cuplajele 
bucureștene vor intra din nou 
în circuitul campionatului, iar mi
nerii din Valea Jiului vor avea 
plăcerea să vadă la Petroșeni după 
mai mulți ani de așteptare și rîvnă 
cele mai bune echipe de fotbal ale 
țării.

Dacă în seria a doua a diviziei 
secunde apele s-au limpezit încă 
în urmă cu 3—4 etape, în prima 
serie pasionanta dispută, mai vehe
mentă și mai populară, chiar de- 
cît cele furnizate de pripia cate
gorie, n-a avut un învingător de- 
cît după consumarea și a ultimei 
manșe. Este pentru prima oară cînd 
un asemenea duel stîrnește atîtea 
înflerbîntate comentarii și contro
verse. Și aceasta din cauză că, 
spre finalul bătăliei, factori nedo
riți în mișcarea noastră sportivă, 
între care și lipsa de obiectivitate 
și de răspundere a unor arbitri, au 
viciat un rezultat sau altul. Mă
surile pe care le ia, ce-i drept cu 
o întîrziere voită, federația de 
fotbal vin să ateste spusele noas
tre (Vezi sancționarea arbitrului 
Petre Șotir, probabil că va urma 
și cea a arbitrilor I. Dobrin, C. Ni- 
țescu). Dar... prea tîrziu.

Studenții bucureșteni sînt ne- 
volți să se resemneze ca învingă
tori morali în acest duel, și să-și 
încerce norocul la anul. Credem 
în valoarea acestei formații. Și 
dacă duminică la prînz s-a cîntat 
în tribunele stadionului Politehnica 
„Gaudeamus igitur", aceasta se 
datorește faptului că, nimănui nu-i 
venea să creadă că această echi
pă va putea fi învinsă.

C. VASILE

Foto: GH. CU CU
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în parcul bazei hipice din 
Calea Plevnei s-au desfășu
rat în continuare întrecerile 
din cadrul primei etape a cam
pionatului republican. Startul 
diferitelor probe a fost luat de 
un mare număr de concurenți 
de la principale cluburi, cu 
tradiție în acest sport, din 
Capitală și din țară. La prima 
cursă cu obstacole, rezervată 
fetelor, au participat 17 concu
rente. Spectatorii au urmărit 
evoluția spectaculoasă a Lilia- 
nei Nițulescu (Dinamo) cu 
calul Himalaia, Edith Wer- 
mescher (C.S.M. Sibiu), cu 
Rival, Mihaela Georgescu 
(Steaua), cu Lux Ddnty Clara 
(Mondial-Lugoj), cu Nehoiaș, 
Manuela Bogza (Știința) cu 
Logodna etc. cu emoție, exta- 
ziindu-se uneori în fața mă-

dit abilitate, calm și sigu
ranță.

A urmat după aceea dificila 
probă de categorie semigrea, 
la care au participat 7 concu-

EVOLUȚII
SPECTA
CULOASE

CĂLĂRIE

Iiestriei cu care au condus caii 
peste obstacolele înălțate, mai 
!ales la cursa Lilianei Nițu
lescu — care de altfel a și 
cîștigat proba — care a dove

renți. între cei care și-au 
disputat întîietatea s-au aflat 
și cunoscuții călăreți V. Băr- 
buceanu, Gh. Langa și O. Re- 
cer. După cel de al doilea 
baraj a avut cîștig de cauză

Recer care a concurat cu calul 
Bîrsan.

întreceri pasionante și spec
taculoase, urmărite cu un deo
sebit interes, a furnizat cea 
de. a treia probă, pe echipe. 
La start au semnat pre
zența reprezentantele clubu
rilor Steaua, Dinamo, Știința, 
C.S.M.S. Iași, Petrolul, Pro
gresul Craiova, C.S.M. Sibiu și 
Recolta Mangalia, cuprinzînd 
un număr de 31 de concurenți, 
atît băieți cît și fete. Pentru 
finală s-au calificat echipele 
cluburilor Steaua și C.S.M. 
Sibiu, prima, ocupînd, pînă la 
urmă, locul fruntaș.

întrecerile de călărie din 
Plevnei, întinse pe o lungime 
de aproape 6 ore, au îneîntat 
numeroșii spectatori, îndră
gostiți de acest sport, care au 
ținut să fie prezenți la baza 
hipică din Plevnei.
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In tabăra de copii de la Timișul de sus

MAMAIA ’ 66Președintele Consiliului

Luni s-a deschis la 
Timișoara cea de-a 
treia conferință repu-

bit, despre personalita
tea marelui artist prot. 
univ. Râul Sorban.

Cu prilejul comemo
rării a 50 de ani de la 
moartea pictorului Lu- 
chian, la schela Băicoi 
și In alte localități din 
regiune au avut Ioc ma
nifestări Închinate me
moriei pictorului.

La adunarea care a 
avut Ioc la Palatul cul
turii din Ploiești a vor-

marin, nour hotel se nu
mără printre cele mai 
mari și mal modeme 
construcții de acest fel 
de pe litoralul nostru.

Constructorii Hidro
centralei „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" de pe 
Argeș au consemnat luni 
un eveniment de mare 
importantă : finisarea
galeriei de fugă pe în
treaga ei lungime : 
(11 133 metri) cu 15 zile 
înaintea termenului pre
văzut în graficele de 
execuție.

înainte de vreme au 
fost terminate finisările 
și la tunelul principal 
de aducțiune și nodul de 
presiune, care înglobea
ză castelul de echilibru 
și racordul puțului for
țat.

La ofelărla Combina
tului siderurgic „Gh. 
Gheorghiu-Dej“ din Ga
lați a Început construi
rea a două turnuri de 
răcire a apei industriale 
de 3 000 șl, respectiv, 
5 000 m. c. In prima e- 
tapa de construire a tur
nului de 5 000 m. c. va 
ii escavat un volum de 
22 000 m. c. pămint șl 
se vor bate 400 piloni 
din materiale pretabri- 
cate. (V. Moineagu).

prof. W. 
președintele 

intemațio- 
chimie pură

interviuri repo 
Știri interviuri 

rtaje 
inter

repo
• Știri
viuri reportaje $ Știri 
interviuri reportaje @ Știri

blicană de chimie la 
care participă peste 
1 400 de chimiști din 
întreaga țară : acade
micieni, profesori, 
cercetători, ingineri 
și alți specialiști, re
prezentanți de seamă 
ai științei și produc
ției chimiei româ
nești. Sînt, de aseme
nea, prezenți nume
roși chimiști de peste 
hotare :
Klemm, 
Uniunii 
nale de
și aplicată, invitați 
din Anglia, Austria, 
Belgia, R.P. Bulgaria,

R. S. Cehoslovacă, 
R. P. Chineză, Fran- 

Germană, 
Germană, 

Iugoslavia, 
Ungară, 

S.U.A. și

ța, R. D.
R. F.
R.S.F.
R. P.
U.R.S.S., 
din alte țări.

Lucrările confe
rinței continuă.

a părăsit Capitala

Revoluționar a! Uniunii Birmane Filmul animat

(Urmare din pag. I)

inalienabil de a-și hotărî sin
gure soarta, fără amestec 
străin, în deplină conformi
tate cu voința și interesele lor 
proprii. Exprimîndu-ne con
vingerea că fiecare stat, mare 
sau mic, poate și trebuie să 
contribuie la înfăptuirea a- 
cestor obiective esențiale, 
ne-am reafirmat hotărîrea de 
a spori eforturile în vederea 
promovării înțelegerii colabo
rării și prieteniei între popoa
re, pentru asigurarea păcii în 
lume.

îmi exprim convingerea, 
domnule președinte, că vizita 
dumneavoastră și convorbi
rile purtate v-au oferit posi
bilitatea să cunoașteți senti
mentele prietenești și stima 
pe care poporul român, iubi
tor de pace, Ie nutrește față 
de poporul birman. Vă rugăm, 
Excelență, ea la întoarcerea 
în țară să binevoiți a fi inter
pretul acestor sentimente de 
caldă prietenie și simpatie, 
transmițînd poporului birman 
urările sincere ale poporului 
român de noi succese în lupta 
sa pentru întărirea indepen
denței economice, pentru pro
gresul patriei sale.

Luînd cuvîntul, președintele 
Consiliului Revoluționar al 
Uniunii Birmane, generalul 
NE WIN, a spus :

Vizita noastră de prietenie 
in țara dv. se apropie de sfîr- 
șit. Deși șederea noastră a 
fost scurtă, programul pe care 
ni l-ați alcătuit ne-a dat pu
tința să vedem diferite locuri 
interesante. Am fost deosebit 
de încîntați să luăm cunoș
tință de întreprinderile, in- 
industriile și unitățile dv. agri
cole înfloritoare. Inimile noa
stre au fost încălzite de dove
zile de bunăvoință și prietenie 
manifestate Ia fiecare pas de 
poporul român față de po
porul birmanez.

în cursul vizitei am avut 
posibilitatea să purtăm discu
ții sincere și cordiale cu con
ducătorii români asupra unor 
probleme de interes reciproc 
pentru țările noastre. Vă mul
țumim pentru posibilitatea pe 
care ne-ați oferit-o de a ve
dea industria petrolieră de 
înaltă clasă de la Ploiești, In
dustria petrochimică de la Bor-

izita la
Muzeul

Luni dimineața, președintele 
Ne Win cu soția și persoane 
oficiale din suita sa însoțiți 
de Ilie Murgulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
Eduard Mezincescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Gheorghe Popescu, ambasado
rul țării noastre la Rangoon, 
șl general-maior Constantin 
Popa au făcut o vizită la 
Muzeului Satului. La sosirea 

NUini tndemînatice

zești, Uzina de fire și fibre 
sintetice de la Săvinești, pre
cum și noul oraș Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și orașul Piatra 
Neamț.

Relațiile dintre România și 
Birmania s-au dezvoltat și 
s-au întărit încă de la vizita 
fostului președinte Gheorghe 
Gheorghiu-Dej în Birmania, 
în 1962. Sperăm și sîntem în
credințați că actuala noastră 
vizită de bunăvoință în Româ
nia va contribui la întărirea 
relațiilor cordiale de prietenie 
existente între țările noastre.

în preajma plecării noastre 
din România, soția mea și cu 
mine, precum și ceilalți mem
bri ai delegației, ne exprimăm 
recunoștința noastră profundă 
dv. și poporului român pentru 
ospitalitatea prietenească cu 
care ne-ați înconjurat.

Vom păstra întotdeauna a- 
mintirea plăcută a frumosului 
și încîntătorului pămint al 
României și a sentimentelor 
prietenești ale poporului ei. 
Permiteți-mi să vă exprim 
cele mai bune urări pentru 
sănătatea dumneavoastră, 
domnule președinte și doamnă 
Chivu Stoica, precum și pentru 
sănătatea celorlalți conducă
tori români, pentru progresul 
și prosperitatea continuă a 
poporului român.

înainte de plecare, genera
lul Ne .................
bun de 
liului 
Stoica, 
Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer.

Numeroși bucureșteni aflați 
pe aeroport au aclamat căldu
ros pe președintele Consiliului 
Revoluționar al Uniunii Bir- 
mane. Un grup de pionieri 
au înmînat oaspeților buchete 
de flori.

De pe scara avionului, pre
ședintele Ne Win răspunde 
cordial saluturilor celor pre
zenți pe aeroport.

La ora 14,45 nava aeriană a 
decolat, fiind escortată pînă la 
frontieră de avioane cu reacție 
ale forțelor noastre armate.

★
Cu prilejul vizitei în țara 

noastră a președintelui Consi
liului Revoluționar al Uniunii 
Birmane, generalul Ne Win, 
a fost adoptat un Comunicat 
comun româno-birman, care 
va fi dat publicității ulterior. 

(Agerpres)

Win și-a luat rămas 
la președintele Consi- 

de 
de

Stat, Chivu 
la președintele

Satului
în muzeu, înalții oaspeți au 
fost salutați de Ion Moraru, 
vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Cultură și 
Artă, și Gheorghe Focșa, di
rectorul muzeului. Au fost 
vizitate cîteva locuințe țără
nești, reprezentative pentru 
diferite regiuni ale țării.

La plecare, președintele 
Win și soția au semnat 
cartea de onoare.

Ne 
în

încă o construcție 
dernă vine să întregeas
că frumusețea arhitectu
rală a litoralului româ
nesc : hotelul cu 500 de 
locuri „Europa“, dat în 
folosință luni în stațiu
nea Eforie Nord. Hote
lul dispune de camere 
spațioase și conforta
bile, toate orientate cu 
ferestrele spre mare, un 
restaurant și mai multe 
saloane și holuri. Reali
zat Intr-un stil arhitec
tonic adecvat peisajului

in așteptarea premiilor

să afle 
acestui 

mult de 
prezen-

încă două zile de concurs, 
de fapt ultimele. Astă seară 
juriul va decerna premiile. 
Pînă atunci toată lumea aș
teaptă cu nerăbdare 
numele laureaților 
festival la care mai 
jumătate din filmele 
tate au șanse egale Ia orica
re din cele cinci premii ofi
ciale. Aceasta certifică succe
sul deosebit al filmului de ani
mație, stadiul de valoare ridi
cat la care se află, indiferent 
de varietatea stilurilor. Dușan 
Vukodic, deținătorul celui de 
al IV-lea Premiu Oscar de
cernat filmului de animație, 
membru în juriu, constatase 
nu de mult ceea ce festivalul 
de la Mamaia a exemplificat : 
..Filmul animat nu are alte 
limite decît limitele propriei 
noastre imaginații".

Din programul celor două 
zile de concurs voi aminti cî
teva din filmele care au trezit 
îndeosebi atenția spectatorilor. TUDOR STÄNESCU

Noi construcții in orașul Brașov

...
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Inalta responsa
bilitate a femeii

cipalele sarcini ce revin femei
lor, din țara noastră, în lu
mina minunatelor perspective 
ale viitorului, pentru făurirea 
obiectivelor trasate de Con
gresul al IX-lea al P.C.R.

Partidul acordă o înaltă 
prețuire rolului jucat de femei 
în asigurarea progresului țării, 
contribuției lor la înflorirea 
națiunii noastre socialiste. 
„în toate marile victorii do- 
bîndite de poporul român sub 
conducerea partidului în anii 
construcției socialiste — a spus 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al C. C. 
al P. C. R. în cuvîntul său 
rostit de la tribuna Conferin
ței — în toate transfor
mările revoluționare înfăp
tuite după eliberare, în via
ța economică, socială și po
litică a României se află cris
talizată și munca harnică și 
entuziastă a femeilor, talentul 
și priceperea lor, dragostea de 
patrie, devotamentul lor pen
tru cauza socialismului“. Cu
vintele de înaltă prețuire a 
rolului femeilor în ansamblul 
înnoirilor economice și sociale, 
precum și îndrumările pre
țioase cuprinse în salutul 
secretarului general al C. C. 
al P.C.R., constituie pentru 
milioanele de femei ale țării 
un nou prilej de mîndrie, o 
însuflețitoare chemare spre 
ridicarea muncii lor pe culmi 
tot mai înalte.

Conferința a scos puternic 
în evidență creșterea conștiin
ței socialiste a femeilor, a 
simțului de răspundere față

Studioul „Animafilm", care 
ne reprezenită la Festival, a 
participat cu producțiile: 
„Antagonisme“ (Bob Călines- 
cu), „Poveste cu cîntec" (Horia 
Ștefănescu), „Balena“ (Sabin 
Bălașa), „Paralele“ (Liviu 
Ghigorț), iar studioul „Zagreb- 
film“, care excelează în aceas
tă competiție, filmele : „O fa
bulă modernă“ (Alexandru 
Marks și Vladimir Justrisa), 
„Vaca la graniță“ (Dragutin 
Vunak), „Piciorul nebun“ 
(Branko Ranitovic) și „Cere
monia“ (Barivaj Dovnikovic).

Toate sînt de fapt niște glu
me amare, fabule moderne cu 
un tîlc surprinzător de grav 
în ciuda aparențelor. Polone
zul Miroslav Kijowicz în fil
mul „Drapelul" a dat o varian
tă a „rinocerilor“, iar france
zul Jeân-Charles Meunier 
reușește în „Poveste cu leuco- 
cite" o savuroasă parodie a 
filmelor de știință populariza- 

de societate, a competenței în 
abordarea problemelor privind 
toate domeniile activității so
ciale, o afirmare pregnantă a 
atașamentului milioanelor de 
femei de la orașe și sate față 
de politica P.C.R. Conferința 
a constituit o vie manifestare 
a recunoștinței maselor de 
femei față de partidul și statul 
nostru, pentru tot ce s-a făcut 
în anii socialismului, pentru 
dezvoltarea personalității fe
meii ca om al muncii, cetă
țean și mamă, pentru creș
terea sănătoasă a copiilor pa
triei ; ea a însemnat, totodată, 
o manifestare a hotărîrii fe
meilor de a contribui cu toate 
forțele la înfăptuirea mărețu
lui program al partidului pen
tru ridicarea României 
cialiste pe culmile tot 
înalte ale progresului și 
lizației.

Conferința a arătat în 
pregnant că în condițiile 
te de socialism s-a putut face 
simțită din plin prezența ac
tivă a femeilor în sectoarele 
cele mai diverse ale activității 
economice și culturale, rolul și 
prestigiul lor social a crescut 
mult. Intr-o seamă de dome
nii cum ar fi în învățămînt și 
ocrotirea sănătății, în agricul
tură, în industria ușoară, în 
comerț, procentul salariaților 
femei este preponderent. Ac
cesul larg la învățămîntul me
diu și superior a creat, de 
asemenea, condiții pentru in
struirea profesională a femei
lor, pentru alegerea profesiu
nii în funcție de înclinații și 
aptitudini. Prezența lor în 
număr din ce în ce mai mare 
în știință și tehnică, în învă
țămîntul superior și cercetare 
științifică, în viața culturală 
și artistică, constituie o do
vadă concludentă atît a minu-

so
mai 

civi-

mod 
crea-

fi omise nici filmele 
(Franța), „Punct, 

virgulă, linioară" 
„Foarfecă și băiețe- 

„Văduva și

Nu pot 
„Melcii“ 
punct, 
(R.F.G.), 
Iul" (Bulgaria), 
porcul" (Anglia), „Vacanța lui 
Bonifaciu“ (U.R.S.S.), „Există 
lucruri care nu exista" 
(R.D.G.), „Homo-Faber" (Un
garia) și „Aspiratorul de praf" 
(Anglia). E foarte greu de a 
povesti aceste filme. Și regi
zorul Virgil Mocanu are drep
tate cînd afirmă : „A povesti 
un asemenea film e ca și cum 
ai diseca-o pe Mona Lisa".

Pînă la decernarea premiilor, 
participanții la festival se află 
într-un rodnic schimb de 
opinii, bucuroși că speranțele 
au devenit certitudini : filmul 
de animație și-a căpătat recu
noașterea de artă contempora
nă aflată, după cum e afirmat 
și în deviza festivalului, 
serviciul umanității.

prezintă un deosebit 
pentru organizația 

revoluționară, de ti-

căreia organizațiile 
U.T.C. va trebui să-i 
în continuare toată 
după cum a rezultat 
lucrările Conferinței

natelor resurse spirituale pe 
care orînduirea noastră le 
pune în valoare spre propă
șirea întregii națiuni, cît și a 
grijii pe care o poartă partidul 
și guvernul creșterii rolului 
social al femeii.

Conferința Națională a Fe
meilor 
interes 
noastră 
neret.

Una dintre preocupările de 
seamă 
noastre 
acorde 
atenția, 
și din
Naționale a Femeilor, o con
stituie educarea tinerelor fete 
în spiritul moralei comuniste, 
al dragostei de muncă, al ati
tudinii de respect pentru pu
ritatea dragostei, pentru viața 
de familie.

Conferința Națională a Fe
meilor a constituit o nouă 
mărturie a faptului că femeile 
din țara noastră își vor înde
plini și de aici înainte cu cin
ste datoria ce le revine în via
ța socială, în educația tinerei 
generații, în familie, contri
buind prin munca lor cu e- 
nergia și entuziasmul ce le 
sînt caracteristice, la înflori
rea Republicii Socialiste Ro
mânia.

Combinele în lanuri
gime recoltat; mazărea pe 
1 030 hectare și grîul de pe 
3 140 hectare. Au fost execu
tate arături în miriște ; s-au 
însămînțat culturi duble. Cele 
mai mari suprafețe au fost 
recoltate la cooperativele agri
cole din Rast, Negoi, Catanele, 
Lipovu, Cerat, Calicea...

Străbatem cîmpul aproape

Din agenda eveni
mentelor internaționa
le din săptămîna care a 
trecut, comentatorii 
noștri au desprins ten
dințele noi manifesta
te la Adunarea U.E.O. 
de Ia Paris precum și 
evoluția situației din 
Republica Dominicană.

La Paris s-au desfășurat lu 
crările Adunării Uniunii Eu 
ropel Occidentale. Acest orga
nism grupează reprezentanți 
ai parlamentelor celor șase 
țări membre ale Pieții comu
ne, precum și ai parlamentu
lui britanic. Ca și întreaga or
ganizație a Uniunii Europei 
Occidentale, Adunarea U.E.O. 
are un caracter consultativ- 
deliberativ. Intervenind însă 
în plină criză a N.A.T.O., adu
narea de la Paris — grupînd 
reprezentanți a șapte membri 
ai alianței atlantice — a pri
lejuit confruntări semnificati
ve. Ea a furnizat indicii inte
resante asupra tendințelor 
ce-și fac drum în principalele 
țări vest-europene.

In intervenții ale parlamen
tarilor britanici și vest-ger- 
mani (raportul fostului minis
tru englez Duncan Sandys 
„Franța și N.A.T.O.“, cuvînta- 
rea vicepreședintelui Bundes- 
tagului, Carlo Schmid) s-a 
conturat încercarea de a pro
mova ideile „integrării“ și or
ganismelor „supranaționale“, 
de a lărgi prerogativele uniunii 
„celor șapte“. în aceeași direc
ție se înscrie și propunerea 
prezentată de lordul Jellicoe 
privind construirea unei flote 
vest-europene de submarine 
atomice care ar urma să fie 
plasată sub supravegherea 
N.A.T.O. Se vădește astfel că 
unele cancelarii occidentale nu 
renunță la ideea „integrării“, 
nu renunță la încercările de 
a atrage Franța, pe căi oco
lite, la planuri militare „inte- 
graționlste" respinse cu fermi
tate, în repetate rînduri, la 
Paris. Manevrele avocaților 
„integrării“, combinațiile voa
late la care recurg aceștia, 
constituie prin ele înșile un 
indiciu al opoziției de care se 
lovește ideea „integrării“ nu 
numai în Franța, dar și în alte 
țări occidentale, în cercuri in
fluente, largi, din țările 
N.A.T.O. E simptomatic, de 
altfel, faptul că rezoluția pri
vitoare la flota de submarine 
nici n-a mai fost pusă la vot, 
minimul de susținători nepu- 
tînd fi obținut. Replica fran
ceză a fost usturătoare. „Dacă 
s-ar intenționa să se procede
ze în cadrul U.E.O. la o inte
grare mai Subtilă deciît aceea 
pe care Franța a respins-o în 
sinul; N.A.T.O. — a precizat 
secretarul general al partidu
lui francez de guvernamînt, 
U.N.R., Jacques Baumel — 
Franța nu ăr accepta-o... In
trăm într-o lume nouă care 
trebuie să țină seama de noul 
echilibru de forțe, de voința 
de depășire a blocurilor, pre
cum și de a ajunge Ia o poli
tică de destindere“.

Poziției franceze i se raliază 
cercuri tot mai largi ale opi
niei publice vest-europene 
care se pronunță împotriva 
tutelei americane, pentru des
ființarea blocurilor militare, 
pentru statornicirea unui cli
mat de destindere și colabo
rare între popoare. In cadrul 
dezbaterilor Adunării U.E.O. 
au prevalat poziții nuanțate, 
tendințe realiste care converg, 
cu intensități diferite și, desi
gur, în vizibilă ciocnire cu 
tendințele adepților vechilor 
formule, spre abordarea în
tr-un mod nou a problemelor 
securității europene și relații
lor Est-Vest. Adunarea U.E.O. 
n-a putut, firește, să nu țină 

egal împărțit între culoarea 
verde vîrtos a porumbului, 
sfeclei și florii-soarelui și cea 
galbenă a păioaselor. La Bou
reni ca și ia Lipovu, la Gi- 
ghera, Goicea și Bîrca — 
peste tot mii de oameni; com
binele taie pîrtie prin marea 
spicelor de aur.

Alături, cei din Catanele se 
mîndresc că au terminat pri
mii pe raion recoltatul orzului 
și că la grîu au luat deja 
avans față de propria planifi
care. Aproape 200 hectare re
coltate.

— Realizăm mai mult, 
și-a spus părerea Mihai Pă- 
dureanu, președintele coope
rativei agricole, dar două 
combine încă nu merg. Și nu 
știu dacă vor merge vreun 
ceas în această campanie. Au 
fost aduse de la S.M.T. Băi
lești, la brigadă, așa cum au 
fost cărate astă-toamnă : fără 
pînze, cu alte defecțiuni. Sînt 
astfel pensionarele S.M.T. 
Băilești aici, la Catanele.

Din păcate, astfel de pensio
nare am mai identificat încă 
vreo treizeci și ceva în raionul 
Băilești.

— Nu e vina numai a noas
tră, s-a scuzat Eugen Papae, 
șeful brigăzii de tractoare de 
la Catanele. Nu avem sufici
ente piese de schimb. La S.M.T. 
Băilești au fost aduse numai 
jumătate din pînzele necesare 
pentru combine. Aceasta pen
tru că și la nivelul regiunii 
s-au onorat asemănător co
menzile, iar repartițiile de la 
baza de aprovizionare Craiova 
s-au făcut cam pe preferințe...

Așadar, sînt și necazuri, șl 
încă de la premieră. Dar pen
tru ca aceste necazuri să nu 
însemne pînă la urmă pierderi 
de recoltă, vor trebui luate 
măsuri urgente. Adresa sesi- 

seama de noile tendințe și cu
rente de opinie. Ea a adoptat 
în unanimitate o recomanda
re în care se subliniază nece
sitatea ca membrii U.E.O. să 
promoveze o politică susținută 
în sensul apropierii de țările 
din Răsărit. Urmează ca, încă 
în această lună, U.E.O. să dis
cute posibilitățile concrete de 
dezvoltare a colaborării între 
Vest și Est. De altfel, tema re
lațiilor Est-Vest figurează 
printre principalele puncte de 
dezbatere și la sesiunea con
siliului ministerial U.E.O. des
chisă ieri la Bruxelles.

înfruntările și tendințele noi 
din U.E.O. sînt o reflectare a 
noilor realități, a necesității 
ce se impune mereu mai mult 
de a însănătoși climatul Inter
național. Tocmai în acest sens 
se poate afirma că procesele 
ce se desfășoară azi în U.E.O. 
(ca și în N.A.T.O.), au un ca
racter ireversibil. Evident, lu
crurile nu vor decurge lin. Sînt 
de așteptat confruntări între 
tendințele realiste, înnoitoare, 
și cei care se cramponează de 
trecut.

„Retragere
treptată“
Evoluția dominicană rămîne 

plasată sub semnul incertitu
dinilor. Scrutinul neconcludent 
— datorită denaturării rezul
tatelor sale — a dat cîș- 

‘tig de cauză dreptei. Ur
nele n-au clarificat o situa
ție politică extrem de compli
cată și elementele explozive 
se mențin în atmosfera domi
nicană. In fond, cauza tuturor 
evenimentelor prin care a tre
cut mica republică insulară 
trebuie căutată în intervenția 
militară a S.U.A. Fără ames
tecul brutal al infanteriei ma
rine americane, dominicanii 
și-ar fi rezolvat singuri pro
blemele în numai cîteva zile. 
Baionetele trimise de vecinul 
nordic au avut menirea de a 
perpetua un regim antipopu
lar, succesor al dictaturii tru- 
jilliste. Reamintim, laconic, 
aceste momente ale istoriei ul
timului an, deoarece Washing
tonul încearcă în acest mo
ment să pară receptiv la do
leanțele latino-americanilor. 
Consiliul O.S.A., instituție în 
care Washingtonul dispune de 

a 
hotărît retragerea treptată a 
„forței interame’ricane“ 
Republica Dominicană.

Primul aspect care trebuie 
reținut este acela că retragerea 
nu va fi imediată, ci eșalonată 
pe o perioadă de 90 de zile, în- 
cepînd cu ziua în care Bala- 
guer este instalat ca președin
te. Or, se știe că guvernul pro
vizoriu al lui Godoy ceruse ca 
„forța interamericană“ să pă
răsească Republica Dominica
nă înainte de 1 iulie. Cerința 

o influență preponderentă,

din

Dar ei 
cu niște

zărilor : Consiliul Superior al 
Agriculturii, ministerul tu
telar al întreprinderilor con
structoare de mașini agricole.

La Rast, președintele coope
rativei agricole de producție, 
tovarășul Marin Segărceanu, 
ne-a vorbit de o interesantă 
inițiativă a tinerilor, pe care-i 
numea cu multă stimă : „en
tuziaștii noștri“. Băieții au ho
tărît să se stabilească în 
cîmp, la tarlalele cele mai în
depărtate, pînă se va termina 
cu recoltatul.

— Au venit la consiliu cu 
propunerea. La început noi 
n-am fost de acord, 
ne-au înduplecat t 
calcule. Două ore pe zi le 
pierdem cu drumul, tovarășe 
președinte, mi-au 
De ce să nu le folosim la sece
rat? Noi sîntem vreo 250. Deci, 
500 de ore zilnic cîștigate nu
mai dacă rămînem în cîmp, 
dar noi vom lucra pînă mai 
tîrziu, e lună plină. Ideea ti
nerilor a găsit ecou și la cei
lalți cooperatori. Ca urmare, 
zilnic recoltăm cu 25—30 hec
tare grîu peste viteza zilnică 
planificată.

...In raionul Băilești, lanu
rile au fost asaltate cu toate 
forțele. Interesul e ca în în
tregime recolta să ajungă 
hambare.

spus ei.

în

roz
al căsătoriei i">

tată aci și am vrut să fiu și eu ca 
Ja București te distrezi maiea...‘ 

bine.
(Judecăți de fete fără gindire 

proprie, cu ideal utilitarist ime
diat).

Mirii (formidabilă unitate de 
opinii intre asemenea candidați la 

lui Godoy nu a fost luată în 
seamă. In fapt, retragerea, așa 
cum a stabilit-o consiliul 
O.S.A., corespunde planurilor 
dreptei dominicane. Generalii 
reacționari de la San Isidro au 
nevoie de trei luni spre a face 
„ordine“, răfuindu-se cu ad
versarii lor. Cele 90 de zile — 
se consideră la Washington — 
vor fi suficiente pentru a pune 
în funcțiune dispozitivul re
presiv și a asigura stabilita
tea regimului născut din urne
le falsificate.

Al doilea aspect care meri
tă a fi consemnat este cel re
feritor la „forța interamerica
nă“. Această „forță“ (în fapt, 
americană, deoarece cele cîte
va duzini de militari din emi
sfera sudică au reprezentat o 
minoritate infimă în efectivul 
intervenționist) nu are o exis
tență legală. Concepută ca un 
instrument de intervenție în 
afacerile interne ale popoare
lor sud-americane, „forță“ 
creată de Washington, este 
respinsă de opinia publică ca 
și de numeroase guverne de 
pe continent, printre care cele 
ale Mexicului, Chile, Ecuado
rului, Perului, Uruguayului și 
Venezuelei. S.U.A. au intențio
nat să obțină o „legalizare“ 
indirectă a „forței interameri- 
cane“ prin votul din Consiliul 
O.S.A. în problema evacuării 
trupelor ocupante, de la Santo 
Domingo. Calculul Washingto
nului era simplu : votînd pen
tru menținerea sau pentru re
tragerea „forței“, statele de pe 
continent, puse în fața unui 
fapt împlinit, acceptă implicit 
existența acestei forțe și in
tervenția sa în Republica Do
minicană. Dar nu este vorba 
doar de trecut. Washingtonul 
nu se gîndește la istorie și la 
cronicarii ei. Departamentul 
de Stat năzuiește să obțină o 
poliță în alb pentru viitoare 
acțiuni de genul celei între
prinse la Santo Domingo. Me
xic, Chile, Ecuador, Peru, Uru- 
guay și Venezuela și-au reîn
noit poziția de Ia 6 mai 1965, 
subliniind că votul favorabil 
retragerii „forței interamerica- 
ne“ nu echivalează cu o recu
noaștere de către guvernele 
respective a legalității inter
venției. Delegatul mexican, 
vorbind în numele celor șase 
state, a subliniat că existenta 
forțelor armate străine la San
to Domingo a fost ilegală din 
primul moment (O subliniere : 
Mexicul, pentru a înlătura ori
ce echivoc, nu a votat în fa
voarea rezoluției din Consiliul 
O.S.A.). Reprezentantul Uru
guayului a subliniat că O.S.A. 
nu a avut dreptul de a trimite 
trupe în Republica Dominica
nă, „deoarece nu este o orga
nizație suprastatală, ci o fede
rație în care statele trebuie să 
aibă drepturi egale“.

„Retragerea treptată“ a tru
pelor de intervenție nu în
seamnă normalizarea situației 
din Republica Dominicană. 
Amestecul Washingtonului în 
treburile micii republici con
tinuă, chiar dacă s-au luat 
măsuri de precauție spre a-1 
face mai puțin vizibil.

EM. RUCĂR 
EUGENIU OBREA

însurătoare, deși aproape inexpli
cabilă pentru tinerețea lor I) r 
„M-am glndit că e bine ss ai un 
socru la Iară, ai porcu asigurat...“i 
Sau: „o s-o ducem bine, soacră- 
mea vine săptăminal la piață, și nu 
vine cu mina goală la noi, bine
înțeles...“.

Ce mai poli adăuga la astiel de 
declarații ? B limpede ca bună 
ziua, cit de trainică poale fi o fa
milie, al cărei principal motiv de 

' Întemeiere a fost, paralel, un bule
tin și-un... porc. După cum este de 
Înțeles în ce mod pot evolua 
relațiile unor so|i „îndrăgostiți“ 
prin... recomandare.

Am dus ancheta noastră mai de
parte, punînd unor marne întllhite 
la „Casa căsătoriilor" întrebarea : 
„Ce sfaturi i-afi dat fiicei sau fiu
lui dumneavoastră înainte de căsă
torie Surprinzător, răspunsul a 
fost aproape identic Ia toate cele 
Întrebate : „i-am sfătuit să caute 
să trăiască cu bărbatul (sau cu so
fia) cil mai bine, dar dacă vor ve
dea că se întlmplă ceva, să nu-și 
iacă griji, că noi sîntem aici, o bu
cată de pline au unde găsi“. Apa
rent, sfatul e plin de grijă pentru 
fata căsătorită, aparent aceste 
mame au și dreptate. Dar dacă 
stai să te gindești bine, vezi că 
Îndemnul la lupta pentru trăinicia 
familiei, la seriozitate in viata sen
timentală nu este dat nici pe jumă
tate, de vreme ce tlnărul sau tină- 
ra pleacă de la capul locului cu 

a se 
divor-

Îngăduința părintească de 
glndi că poate oricînd să 
teze.

Să ne mai mirăm, deci, că 
cind intlrzii pe ia procesele 
vorj observi că basmalele cu dese
ne de Giurgiu, Oltenița etc. sînt și 
aici in număr mare ? Faptul este a- 
proape de așteptat, dacă ne gîndim 
Ia constatările anterioare, aspectul 
nou constituindu-1 tocmeala, făcută 
cu zeci de argumente, pentru „ră- 
minerea casei“, „plutirea pensiei 
alimentare“ și ,,Împărțeala lucru
rilor“.

Și in fata superficialității Înte
meierii căsătoriei, și în fata ușurin
ței cu care apelează la divorț ase
menea familii ești Îndemnat să te 
întrebi : ce fac oamenii aceștia cu 
fericirea copiilor lor ? Ce fac 
acești tineri cu propriile visuri, cu 
propriile sentimente ? De 
manetează pe nimic ?

...Dar despre procesul 
proceselor de divorț — 
număr viitor.

atunci 
de di-

ce te a-

real ăl
într-un
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Puternice acțiuni ofensive oxFom n ixmi ?
9ale patrioților sud-vietnamezi

în cursul ultimelor două săptămîni, forțele 
patriotice din Vietnamul de sud au inițiat pu
ternice 
goneze

acțiuni ofensive împotriva armatei sai- 
și a trupelor intervenționiste americane.

atacîndAstfel, la 14 iunie, 
cu mortiere și. arme automate 
citeva puncte întărite și ca
zărmi, patrioții sud-vietna
mezi au provocat moartea a 
134 soldați inamici, printre 
care șapte americani. In 
cursul aceleeași zile, ei au in-

cendiat un depozit de carbu
ranți și au distrus două care 
blindate inamice. Un alt de
tașament al Frontului Națio
nal de Eliberare a distrus po
dul de 70 de metri de la Vam 
Rang, omorînd 12 soldați ina
mici.

JAPONIA

TOKIO 27 (Ager
pres). . — în urma 
convorbirilor pur
tate între repre
zentanții guvernului 
japonez și 
damentul 
american 
ponia în 
lichidării i 
lui militar de 
Mito, luni, la Tokio, 
a fost dată publici
tății o declarație 
comună. Potrivit 
declarației, S.U.A. 
„au consimțit“ să 
renunțe la folosirea 
poligonului de la 
Mito, cu condiția

Japonia să pună 
dispoziția forțe-

coman- 
militar 

din Ja- 
privința 

poligonu- 
la

ca 
la 
lor militare ameri
cane o nouă supra
față pe insula Nu
jima, situată la 150 
km la sud de To
kio.

După cum se știe, 
poligonul de la 
Mito este folosit de 
forțele militare a- 
eriene americane 
pentru exerciții de 
tragere la țintă și 
lansări de bombe. 
Exercițiile și raidu
rile avioanelor a- 
mericane constituie 
un real pericol pen-

tru populația japo
neză din prefectura 
Ibaraki, care a ini
țiat numeroase ac
țiuni de protest.

Publicarea decla
rației comune japo- 
no-americană a tre
zit nemulțumirea 
populației de pe 
insula Nujima. care 
a inițiat o campa
nie de strîngere de 
semnături pe o pe
tiție în care se ex
primă protestul față 
de intențiile de a 
transforma insula 
într-un poligon al 
aviației americane.

In cursul luptelor, care s-au 
purtat la 22 iunie în regiunea 
Quang Tri, respingînd un atac 
inamic îndreptat împottriva 
satului Gia Dang, unitățile 
F.N.E. au scos din acțiune 100 
de soldați inamici. Au fost, 
de asemenea, distruse cinci 
care blindate și doborîte trei 
elicoptere inamice.

Un detașament al trupelor 
saigoneze care efectua o razie 
în districtul Qhong Dien a 
fost interceptat de către pa- 
trioți 
meni 
tantă

De 
zile trupele F.N.E. au 
nuat să atace cu vigoare 
diferite puncte, angajînd lupte 
de lungă durată. Astfel, ieri, 
în regiunea de la nord de 
Saigon, patrioții au prins sub 
focul mortierelor o unitate a- 
mericană provocîndu-i, după 
cum relatează agențiile ame
ricane de presă, „pierderi 
grele“.

care au ucis 26 de oa- 
și au capturat o impor- 
cantitate de arme, 
asemenea^ în ultimele 

conti- 
în

seIn Marea Britanie 
desfășoară, de cîtva timp, 
o campanie susținută în 
favoarea unor reforme 
structurale în sistemul de 
învățămînt superior, con
siderat de numeroase per
sonalități ca avînd un ca
racter prea învechit. Ni
meni nu a fost de aceea 
surprins, dacă una din 
principalele ținte ale aces
tei campanii a constituit-o 
bătrîna Universitate Ox- 
ford, care a depășit 700 
ani de existență. In acest 
sens este viu discutat un 
raport, dat publicității dc 
o comisie condusă de lordul 
Franks, rectorul Colegiului 
Worchester, din care au 
făcut parte șapte profesori

de la Universitatea Oxford. 
După o anchetă care a du
rat doi ani, autorii rapor
tului subliniază necesitatea 
adoptării „unor reforme 
radicale“ avertizînd că, în 
caz contrar, la Oxford „va 
rămîne un haos al unor 
bune intenții“.

Nu este pentru prima 
oară cînd sistemul de or
ganizare și de învățămînt 
al universităților britanice 
este analizat de diferite o- 
ficiaiități. în 1963, Comite
tul Robbins a propus, în
tr-un raport, modernizarea 
atît a administrării cît și a 
modului de predare a 
cursurilor în cele mai vechi 
universități britanice : Ox
ford și Cambridge. Drept 
răspuns, consiliul de con
ducere al Universității Ox
ford a hotărît să treacă la 
autoadministrare pentru a 
nu mai depinde, în nici un 
fel, de autorități.

Comisia condusă de lor
dul Franks a făcut o serie 
de propuneri privitoare la 
reforma ce trebuie între
prinsă la Oxford. Printre

acestea se menționează ne
cesitatea unei schimbări a 
actualului sistem de în
scriere și de admitere pen
tru a se permite accesul 
la Oxford a unui număr 
mai mare de absolvenți ai 
liceelor de stat. Această 
propunere a fost motivată 
prin faptul că, în prezent, 
majoritatea tinerilor admiși 
provin din colegii parti
culare ca Eton și Harrow, 
ceea ce face ca universita
tea să aibă un caracter ex
clusivist.

Raportul recomandă, tot
odată, ca numărul studenți
lor să fie mărit în viitorii 
15 ani de la 9 500 la 13 000, 
creștere realizată, în prin
cipal, prin admiterea unui 
număr mai mare de stu
dente. De asemenea, s-a 
propus o intensificare a 
studierii științelor naturale. 
După părerea comisiei, U- 
niversitatea Oxford are ne
voie de mai mulți profesori 
și lectori „pentru a menține 
prestigiul ei internațional“. 
Dar cea mai puternică cri
tică a fost îndreptată asu-

pra „sistemului arhaic de 
organizare a Universității“ 
care permite o autonomie 
aproape deplină, celor 40 de 
colegii. Subliniind că aceste 
colegii „dispun de drepturi 
prea mari de a merge pe. 
căi proprii“ membrii comi
siei Franks au propus crea
rea unui nou organ, „Con
siliul colegiilor“, care să 
coordoneze activitatea și 
colaborarea între diferitele 
colegii ale Universității. A- 
rătînd că Oxfordul își pro
cură fondurile din taxele 
ridicate, cît și din donațiile 
oferite de diferite grupări 
bancare și financiare, ra
portul menționează că nu 
se acordă suficientă atenție 
înzestrării bibliotecilor uni
versității, sume mari „fiind 
alocate, în schimb, pentru 
un lux extravagant care nu 
are nimic de-a face cu țelu
rile academiei“.

Propunerile formulate în 
raportul comisiei Franks 
s-au bucurat de un sprijin 
puternic în rîndurile stu
denților englezi. Acest spri
jin a fost reafirmat cu pri-

lejul unui 
drept temă 
versității Oxford' 
zat la inițiativa unui mare 
număr de cluburi universi
tare. Cu acest prilej, Mic
hael Shepherd, președintele 
„Comitetului universitar 
de acțiune împotriva into
leranței rasiale“ a subliniat 
necesitatea înlăturării „pre
judecăților împotriva stu
denților de culoare care e- 
xistă la Universitatea Ox
ford“.

Desigur, raportul conține 
numai recomandări, ceea 
ce, ținînd seama de expe
riența de pînă acum și de 
puternicele tendințe tradi
ționaliste existente în sinul 
conducerii Universității 
Oxford, i-a făcut pe obser
vatori să considere că ele 
vor fi traduse în viață cu 
multă greutate și încetinea
lă. Dar, oricum, se aprecia
ză că concluziile exprimate 
de membrii Comisiei 
Franks, nu vor putea fi 
ignorate

miting avînd 
„reforma Uni- 

I“, organi-

I. RETEGAN

Sesiunea
CANBERRA 27 (Agerpres). 

— în capitala Australiei s-a 
deschis luni cea de-a 11-a 
sesiune anuală a Consiliului 
ministerial al blocului militar 
al Asiei de Sud-Est (S.E.A. 
T.O.). Țările membre — Aus
tralia, Noua Zeelandă, Pakis
tanul, Filipinele, Tailânda. 
Franța, Marea Britanie și 
S.U.A. — sînt reprezentate de 
miniștrii afacerilor externe cu 
excepția Franței și Pakistanu
lui. Din partea Franței, la 
sesiune participă reprezentan
tul permanent al S.E.A.T.O., 
Achille Clarac, iar Pakistanul 
este reprezentat de înaltul co
misar pakistanez în Australia, 
A. G. Malik. Principala pro
blemă înscrisă pe ordinea de 
zi a sesiunii se referă la situa
ția din Vietnam. Vor fi exa
minate, totodată, angajamen
tele militare ale Marii Brita-

---------

w*tote-

• Tratativele privind retragerea
forțelor americane din Franța 

• Declarațiile cancelarului Erhard

Ziua tineretului
sovietic

Duminică, în Uniunea So
vietică a avut loc tradiționala 
Sărbătoare a tineretului. Cu 
acest prilej, în toate orașele 
și satele Uniunii Sovietice au 
avut loc festivități, întîlniri 
ale tineretului cu veteranii 
Marelui Război Pentru Apă
rarea Patiriei, cu oameni de 
știință, scriitori și compozi
tori. Au fost, de asemenea, 
organizate festivaluri ale fil
melor pentru tineret.

nii în regiunea Asiei de sud- 
est și viitorul politicii engleze 
la est de Suez, probleme pri
vind organizarea blocului și 
relațiile dintre țările membre.

Cuvântarea de deschidere a 
sesiunii a fost rostită de Jesus 
Vargas, secretarul general al 
S.E.A.T.O., care a precizat 
că „sarcina centrală a actua
lei sesiuni constă în exami
narea problemei vietnameze“, 
îndemnurile lui Vargas ca 
țările S.E.A.T.O. să participe 
la un război deschis împotri
va poporului vietnamez au fost 
sprijinte 
Australiei, 
Filipinelor. 
Pakistanului a declarat 
că, în ciuda apartenenței țării 
sale la S.E.A.T.O., „Pakistanul 
dezaprobă intervenția militară 
în Vietnamul de sud".

In ce privește poziția Marii 
Britanii față de războiul din 
Vietnamul de sud, ministrul 
englez al afacerilor externe, 
Michael Stewart, a declarat 
că „politica guvernului englez 
este și va rămîne aceea de a 
nu trimite trupe în Vietnam", 
întrucît Anglia este copreșe
dintă a Conferinței de la Ge
neva pentru Vietnam.

în ziua deschiderii sesiunii, 
reprezentanți ai organizațiilor 
sindicale, de femei, de tineret 
și studențești australiene au 
participat la o mare demon
strație la Canberra. Demon
stranții purtau pancarte cu 
inscripții „Cerem retragerea 
tuturor trupelor străine din 
Vietnam“, „Să înceteze răz
boiul în Vietnam“, „S.E.A.T.O. 
constituie un pericol pentru 
pace“.

de reprezentanții 
Noii Zeelande și 

Reprezentantul 
însă.

Aspect de fiecare zi din capitala sud-vietnameză. 
monstrațiiie antiamericane și antiguvernamentale

Patrule militare gata să reprime de-

Ambasada americană din 
Paris a anunțat că duminică 
au început la Paris tratative 
între oficialitățile Franței și 
S.U.A., în legătură cu amă
nuntele tehniee ale retragerii 
forțelor americane din Fran
ța. In conformitate cu cererea 
guvernului francez, bazele 
S.U.A. și Canadei staționate 
în această țară trebuie să fie 
evacuate pînă la 1 aprilie 1967. 
S-a precizat că aceste trata
tive se limitează la pregătirea 
detaliilor tehnice ale evacuării 
bazelor americane, fără a se 
ocupa de interpretarea acor
durilor bilaterale din 1952 în 
pațlrițl cărora forțele ameri
cane au fost staționate în 
Franța (aproximativ 30 000 de 
militari). Evacuarea bazelor a- 
mericane urmează să 
la 1 august a.c. La 
dată, escadrila 513-a 
transportul trupelor, 
nată în prezent în Normandia, 
va fi 
riană

înceapă 
această 
pentru 
stațio-

transferată la baza ae- 
Mildenhall din Anglia.

prilejul vizitei în R.F. 
ita-

CAFELEI Președintele de Gaulle

ranța că „încă în cursul anu
lui curent, aceste tratative se 
vor solda cu rezultate prac
tice“. El s-a pronunțat din 
nou în favoarea creării unei 
forțe atomice multilaterale.

La Bonn s-a anunțat ieri 
oficial că guvernul vest-ger- 
man va da publicității o decla
rație unilaterală, acordînd 
trupelor franceze staționate 
în R.F.G. un nou statut pro
vizoriu. Declarația va fi re
misă Franței înainte de 1 iu
lie, data la care urmează să 
aibă loc retragerea acesteia 
din comandamentele integra
te ale N.A.T.O. Trupele fran
cez^ ' staționate în R.F.G. ar 
urma să rămînă pe acest te
ritoriu în baza statutului a- 
mintit, pînă la definitivarea 
poziției Franței față de 
N.A.T.O.

nou In apropiere de Dpbrovnik 
S. F. Iugoslavia)

Peisaj urbanistic
(R

Insula Aruba din arhi
pelagul Antilelor mici are 
o reputație proastă. Se 
vorbește mult de ea în in
formațiile de presă privi
toare Ia contrabanda cu 
cafea columbiană.

De fapt această tristă is
torie ascunde o adevărată 
dramă pentru columbieni. 
Ziarul EL ESPECTADOR, 
care apare la Bogota, rele
vă că în anul 1965 contra
banda cafelei a provocat 
Columbiei o pierdere de 60 
milioane dolari, adică un 
sfert din totalul devizelor 
ce se obțin prin exportul 
de cafea. Contrabandiștii 
manevrează încărcăturile 
sustrase spre trei porturi 
de pe litoralul atlantic al 
S.U.A.

Cafeaua furnîzînd Co
lumbiei 80 la sută din ve
niturile în devize, autorită
țile columbiene s-au văzut 
nevoite să ia măsuri dis
perate. Săptămîna trecută 
s-a anunțat o măsură fără 
precedent: oricine va aju
ta la capturarea contraban
diștilor va primi o recom
pensă egală cu 85 la sută 
din valoarea transportului 
din cafea confiscat.

Contrabandiștii însă sînt 
de neatins. Potrivit agen
ției ASSOCIATED PRESS 
operațiunile lor sînt dirija
te de o „mafie a cafelei“, 
o bandă puternică, legată 
de mari case de comerț din 
Statele Unite. Mafia cafe
lei posedă avioane și elicop
tere care au drept baze nu
meroase aerodromuri „par
ticulare" ascunse în locuri 
greu accesibile. Cît despre 
guvernul columbian, el nu 
are mijloace tehnice pen
tru a detecta și intercepta 
aceste transporturi aeriene.

Autoritățile nord-ameri- 
cane solicitate pretind că 
sînt neputincioase în acea
stă materie și nu pot ajuta 
Ia prinderea contrabandiș
tilor. Vameșii și grănicerii 
columbieni trebuie, în fapt, 
să ducă o luptă inegală cu 
un „inamic“ foarte puter
nic : pirații cafelei și influ- 
enții lor parteneri.

In fond, istoria „mafiei 
cafelei“ este istoria jefui
rii, în sensul cel mai pro
priu, a unei țări.

Rezultatele alegerilor 
din R.P. Mongolă

E. R.

MOSCOVA 27 — Cores
pondentul Agerpres, S. Podină 
transmite : în ultima zi a șe
derii sale 
ședințele 
a vizitat 
din acest 
țit de A.
dintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.

In aceeași zi, președintele 
Comitetului Executiv- al So
vietului orășenesc Leningrad, 
V. Isaiev, a oferit un ' dejun

la Leningrad, pre- 
Franței, de Gaulle, 
uzina metalurgică 

oraș. El a fost înso- 
N. Kosîghin, preșe-

ISTANBUL, 27 (Agerpres). 
— Stephanos Stephanopoulos, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Greciei, a acordat 
Ziarului turc „Cumhuriyet" un 
interviu în care s-a ocupat în 
special de relațiile greco- 
turce. R'eferindu-se la relațiile 
celor două țări cu Piața co
mună, el a declarat: „Țările 
noastre trebuie să adopte o 
atitudine comună față de Pia
ța comună. Alte țări (occiden
tale) caută să profite de di-

PE

în cinstea generalului de Gaul- 
le. Au participat A. Kosîghin 
și alte persoane oficiale. 
V. Isaiev și Charles de Gaulle 
au rostit toasturi.

Participanții la dejun au 
făcut apoi o vizită la Petro- 
dvoreț, cunoscut monument 
arhitectonic din apropierea 
Leningradului.

Seara, președintele Franței 
a părăsit Leningradul pe calea 
aerului, îndreptîndu-se 
Kiev.

ULAN-BATOR 
preș). — Comisia 
lectorală a R.P. 
dat publicității la 
zultatele preliminare ale ale
gerilor pentru Marele 
Popular, care au 
26 iunie.

La alegeri au 
99,99 la sută din numărul to
tal al alegătorilor înscriși pe 
liste. Pentru candidații de de- 
putați în Marele Hural Popu
lar au votat 99,99 la sută din 
alegători.

27 (Ager- 
centrală e- 

Mongole a 
27 iunie re-

avut

luat

Hural 
loc la

parte

Cu _
Germană a premierului 
lian Aldo Moro și a ministru
lui său de externe Amintore 
Fanfani, cancelairul Erhard a 
acordat ziarului „La Stampa" 
un interviu consacrat în cea 
mai mare parte problemelor 
N.A.T.O. Referindu-se la Re
lațiile dintre Franța și aceas
tă organizație, el a reafirmat 
înainte de toate dorința gu
vernului vest-german ca tru
pele franceze să staționeze în 
continuare în Germania occi
dentală, în ciuda hotăvîrii gu
vernului francez de a le re
trage din comandamentele in
tegrate ale N.A.T.O. pînă la 1 
iulie a.c. Statutul și rolul, 
trupelor franceze din Germa
nia occidentală rămîn un o- 
biect de tratative, a spus Er
hard. El și-a exprimat

Amenințarea

poluării

Interviul premierului

spre

vergențele noastre 
trebuie să fim atenți, căci ri
valitatea economică poate să 
ne cauzeze mari prejudicii. 
Avînd în vedere aceste inte
rese comune, consider că re
lațiile dintre Turcia și Grecia 
trebuie să se îmbunătățească“. 
Stephanopoulos a subliniat că 
toți partenerii coaliției guver
namentale din Grecia sînt fa
vorabili unui dialog turco- 
grec și și-a exprimat speranța 
că un rezultat pozitiv va pu
tea fi obținut în curînd.

Tineri participanți la o demonstrație pentru drepturi politice, 
maltratați de poliție în capitala peruviană

SCURT

mânia a participat o delegație 
condusă de Nicolae Mihăilescu, 
vicepreședinte al Comitetului 
executiv al sfatului popular 
regional Argeș.

La Academia de științe a 
R.P. Ungare s-au încheiat 
luni lucrările seminarului cu 
tema „Participarea la Admi
nistrația locală — mijloc de 
favorizare a drepturilor omu
lui“, organizat de O.N.U. pen
tru țările europene. La lu
crările seminarului, care s-au 
desfășurat timp de două săp- 
tămîni, au participat 70 de de
legați din 24 de țări. Din Ro-

La Habarovsk (Extremul Orient 
sovietic) s-a deschis o expoziție 
industrială japoneză. Sînt expuse 
17 000 de produse fabricate în 550 
întreprinderi din Japonia. Agenția 
TASS precizează că scopul expo
ziției constă în stimularea comer
țului dintre regiunile riverane ale 
U.R.S.S. și Japoniei, care s-a dez
voltat în ultimii ani.

și comercială în scopul producerii 
de macarale 
cu o capacitate 
dul prevede ca 
se monteze, pe 
ciproce de elemente, cele mai noi 
tipuri de macarale fixe mecanice 
cu o capacitate de 35 tone la înăl
țimea maximă de peste 6 metri.

fixe-autopropulsate 
de 35. tone. Acor- 
în ambele tari să 
baza livrărilor re-

P.M.U.P. Potrivit agenției 
P.A.P., a avut loc un schimb 
de informații cu privire la 
probleme de interes comun.

Organizația polonă de comerț 
exterior, „Polimex",. și firma bri
tanică ,,Jones Crane Division“ au 
semnat recent la Poznan acordul 
cu privire la colaborarea tehnică

Edward Kardelj, membru 
al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, pre
ședintele Skupștinei Federale 
a R.S.F.I., care face o vizită 
în R.P. Polonă, a avut luni o 
întrevedere cu Witold Jaro- 
sinski, Zenon Kliszko și Artur 
Starewicz, secretari ai C.C. al

La 26 iunie, Ia New York, au 
luat sfîrșit lucrările Congresului 
al XVIII-lea al Partidului Comunist 
din S.U.A. La încheierea dezbate
rilor pe marginea problemelor or
ganizatorice s-a adoptat o rezolu
ție în care se arată necesitatea 
creării unui partid de masă al co
muniștilor americani. A fost ales 
Comitetul Național al Partidului 
Comunist, din S.U.A. Președinte na
țional al Partidului Comunist din 
S.U.A. a fost ales Henry Winston, 
iar secretar general — Gus Hali.

„Pe măsură ce pămiutul de
vine tot mai dens populat, ter
menul «a arunca» își pierde 
sensul. Gunoiul aruncat de om 
nimerește pe teritoriul ocupat 
de altul". Această constatare, 
cuprinsă într-un raport al Aca
demiei de știin/e din S.U.A., 
este făcută în legătură cu o 
problemă care preocupă tot 
mai mult oficialitățile ameri
cane : poluarea (otrăvirea, in
fectarea) aerului, apei, solului.

Dacă in 1920 reveneau (in 
Statele Unite) de fiecare om 
cam 450 de grame de reziduuri 
pe zi, astăzi revin aproximativ 
1 kg. Un raport al Academiei 
de știin(e a S.U.A. arată că in
fectarea rîurilor și iazurilor cu 
resturile canalizării are de pe 
acum proporții amenințătoare, 
iar repeziciunea cu care se des
fășoară acest proces este cel 
puțin tot atît de mare ca și 
creșterea populației.

In marile orașe, poluarea este 
de pe acum o problemă strin
gentă. Așa, de pildă, potrivit 
aprecierii unor ziare america
ne, New Yorkul este cel mai 
nesănătos oraș din lume. Ex
perta au calculat că în fiecare 
lună, pe fiecare kilometru pă
trat de oraș, se depun 25 tone 
de praf, cenușă, zgură și fu
ningine, iar în cartiere — pînă 
fa 40 de tone, fată de 8 tone 
Ia Londra și 6,8 tone la Tokio. 
S-a subliniat că otrăvirea aeru
lui din New York echivalează 
pentru plămîni cu 3 pachete de 
țigări fumate pe zi. Ea este 
provocată de sutele de uzine 
care degajă zilnic cantități e- 
norme de funingine, zgură, an
hidridă sulfuroasă și bioxid de 
azot, de un milion de crema
torii care ard în fiecare zi mii 
și mii de tone de gunoaie și de 
numeroase vehicule care de
gajă gaze toxice.

In fata acestei situații, toată 
lumea este de acord că trebuie 
să se întreprindă ac/iuni ur
gente ; dar, deocamdată, nu se 
prea știe în ce direcție și prin 
ce fel de mijloace. Deocamda
tă se recurge la măsuri admi
nistrative. Astfel, Consiliul mu
nicipal al orașului New York a 
votat o lege (caracterizată de 
presă ca fiind „cea mai severă 
lege ce a fost adoptată pe în
treg cuprinsul S.U.A.“) care 
stabilește un serviciu de con
trol al poluării aerului și pre
vede măsuri pentru degajarea 
reziduurilor în industrie și pe 
drumurile publice.

Cu toate acestea, îngrijora
rea provocată de amenințarea 
poluării devine tot mai pronun
țată.

ION D. GOIA
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