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iNVĂȚĂMiNTULUI

Ritm intens 
la recoltat

In ultimele două zile, 
gospodăriile agricole de 
stat, mai ales cele din re
giunile din sudul țării, au 
intensificat recoltarea pă- 
ioaselor. Unitățile aparți- 
nînd trustului G.A.S. Băi- 
lești, de exemplu, au ter
minat recoltarea orzului, 
iar cele din Alexandria, 
Constanța, Urziceni au 
strins recolta de orz de pe 
ultimele suprafețe.

Griul de pe cele mai 
mari suprafețe a fost re
coltat de către gospodăriile 
din trusturile G.A.S. Brăi
la Luncă, Medgidia și Ale
xandria.

(Agerpres)

s
esiunea Marii 
Adunări Națio
nale a dezbătut 
și votat, alături 
de planul cin
cinal — pro
gram luminos 
de dezvoltare a 
României so

cialiste — legea cu privire la 
înființarea, organizarea și 
funcționarea liceelor de spe
cialitate.

Stabilind coordonatele prin
cipale ale înaintării țării pe 
drumul desăvîrșirii construc
ției socialiste, Congresul al 
IX-lea al P.C.R. a fundamen
tat cu claritate căile dezvoltă
rii în continuare a învățămîn- 
tului de toate gradele, a des
chis școlii — ca principal izvor 
de cultură și factor de civili
zație — perspectiva perfecțio
nării permanente, lărgirii sfe
rei sale de cuprindere. In acest 
cadru se înscrie și recenta ho- 
tărîre a C.C. al P.C.R. cu pri
vire la înființarea liceelor de 
specialitate începînd cu anul 
școlar 1966—1967.

Adoptarea de către Marea 
Adunare Națională a legii pri
vitoare la înființarea, în cadrul 
învățămîntului mediu, a licee
lor de specialitate constituie 
concretizarea practică a sarci
nii stabilite de partid. Elabo
rarea acestei legi a fost prece
dată de o largă consultare a 
cadrelor didactice, a specia
liștilor din economie și cultură. 
Metodă caracteristică stilului 
de lucru al partidului nostru, 
consultarea largă a cadrelor de 
specialitate, a maselor de oa
meni ai muncii din diferite do
menii de activitate a avut în 
vedere cunoașterea și folosirea 
experienței bogate existente 
în rîndul celor ce lucrează în 
domeniul pregătirii tinerei ge
nerații, în scopul elaborării, pe

baze științifice, a planurilor de 
școlarizare, planurilor de învă- 
țămînt și programelor de stu
diu, a nomenclatorului de spe
cialități, rețelei și profilului li
ceelor. Orele de practică vor 
avea un rol important în pro
gramul de învățămînt, ele de- 
terminînd în mare măsură re
zultatele ce le vor obține ab
solvenții în producție.

Organizarea și funcționarea 
școlilor de grad mediu cu pro
fil profesional este o veche 
tradiție a învățămîntului din 
țara noastră. încă din secolul 
trecut, mari gînditori și pa- 
trioți luminați, militînd pentru 
dezvoltarea economiei patriei, 
au susținut necesitatea unui 
învățămînt în stare să dea ti
neretului și o pregătire practi
că corespunzătoare pentru a 
participa la făurirea bunurilor 
materiale, la valorificarea re
surselor naturale ale țării. Ast
fel, în istoria învățămîntului 
românesc, existența unor școli 
cu orientare realist practică 
datează încă din prima jumă
tate a secolului al XIX-lea. 
In deceniile trei și patru ale 
secolului nostru, au fost înfiin
țate liceele industriale, agricole 
și comerciale.

Astăzi, prin nemărginita 
grijă a partidului și guvernu
lui se valorifică experiența 
bogată în domeniul pregătirii 
tinerei generații, se pune în 
valoare, la nivelul noilor con
diții ale societății noastre so
cialiste, tradiția bună a învă- 
țămîntului mediu de speciali
tate. Aceasta va cunoaște mari 
perspective de dezvoltare, 
în pas cu ritmul rapid de dez-

„Scînteia 
tineretului"

(Continuate în pag. a V-a)
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Deschiderea Consfătuirii
Comitetului Politic Consultativ

al statelor participante
la Tratatul de la Varșovia

In după-amiaza zilei de 4 
iulie 1966, la București, s-a 
deschis Consfătuirea Comite
tului Politic Consultativ al 
statelor participante la Trata
tul de la Varșovia.

La consfătuire participă :
Din partea Republicii Popu

lare Bulgaria — Todor Jivkov, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele Con
siliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Bulgaria, con
ducătorul delegației, Stanko 
Todorov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.B., vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, Do- 
bri Djurov, membru al C.C. 
al P.C.B., ministrul apărării, 
Ivan Bașev, membru al C.C. 
al P.C.B., ministrul afaceri
lor externe al R. P. Bulgaria, 
Ivan Popov, adjunct al minis
trului afacerilor externe, ge
neral colonel Atanas Semer- 
giev, șeful Statului Major, 
Gheorghi Bogdanov, membru 
în Comisia de Revizie 
P.C.B., ambasadorul R. 
Bulgaria la București.

Din partea Republicii Socia
liste Cehoslovace — Antonin 
Novotny, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist din Cehoslova
cia, președintele Republicii, 
conducătorul delegației, Jozef 
Lenart, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, președintele guvernului- 
Otakar Simunek, membru al 
Prezidiului C.C. al P. C. din 
Cehoslovacia, vicepreședinte 
al guvernului, Vaclav Da
vid, membru al C.C. al P. C. 
din Cehoslovacia, ministrul a- 
facerilor externe, Bohumir 
Lomsky, membru al C. C. al 
P. C. din Cehoslovacia, mini
strul apărării naționale.

Din partea Republicii Demo
crate Germane — Walter Ul- 
bricht, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Democrate 
Germane, conducătorul dele
gației, Wiili Stoph, membru al 
Biroului Politic al C. C. al 

P.S.U.G., președintele Consi-

a 
P.

liului de Miniștri al R. D. Ger
mane, Erich Honecker, mem
bru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.S.U.G., Her
mann Axen, membru supleant 
al Biroului Politic, secretar ai 
C.C. al P.S.U.G., Gerhard 
Weiss, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Otto Win- 
zer, membru al C. C. al 
P.S.U.G., ministrul afacerilor 
externe, Heinz Hoffmann, 
membru al C.C. al P.S.U.G., 
ministrul apărării al R. D. 
Germane.

D*n partea Republicii Popu
lare Polone — Wladyslaw 
Gomulka, prim-secretar al 
Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Unit Polo
nez, conducătorul delegației, 
Josef Cyrankiewicz, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consi
liului de Miniștri al Republi
cii Populare Polone, Zenon 
Kliszko, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. a 
P.M.U.P., Adam Rapacki, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P., ministrul afacerilor 
externe al R. P. Polone, mare
șal Marian Spychalski, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P., ministrul apărării 
naționale al R. P. Polone, Ma
rian Naszkowski, membru al 
C.C. al P.M.U.P., adjunct al 
ministrului afacerilor exter
ne, general de divizie Wojciech 
Jaruzelski, membru al C.C. al 
P.M.U.P., adjunct al ministru-

lui apărării naționale, șeful 
statului major general.

Din partea Republicii Socia
liste România — Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, con
ducătorul delegației, Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv și al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., președintele Consi
liului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, Paul 
Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv și al 
Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., general 
de armată Leontin Sălăjan, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., minis
trul forțelor armate, Mihai 
Dalea, secretar al C.C. al 
P.C.R., Corneliu Mănescu, 
membru al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe.

Din partea Republicii Popu
lare Ungare — Janos Radar, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Munci
toresc Socialist Ungar, condu
cătorul delegației, Gyula Ka- 
llai, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.S.U., pre
ședintele guvernului revolu
ționar muncitoresc-țărănesc 
ungar, general-colonel Lajos 
Csinege, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., ministrul apărării, 
Janos Peter, ministrul aface
rilor externe.

Din partea Uniunii Republi-

cilor Sovietice Socialiste — 
L. I. Brejnev, secretar general 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, conducătorul de
legației, A. N. Kosîghin, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
A. A. Gromîko, membru al 
C.C. al P.C.U.S., ministrul a- 
facerilor externe al U.R.S.S., 
mareșal al Uniunii Sovietice 
R. I. Malinovski, membru al 
C.C. al P.C.U.S., ministrul 
apărării al U.R.S.S., K._V. Ru
sakov, membru al 
Centrale de Revizie 
P.C.U.S., adjunct 
secție la C.C. al
A. V. Basov, membru al C.C. 
al P. C. U. S., ambasadorul 
U.R.S.S. la București.

La lucrările Consfătuirii, 
participă, de asemenea, mare
șalul Uniunii Sovietice A. A. 
Greciko, comandant suprem al 
forțelor armate unite ale sta
telor participante la Tratatul 
de la Varșovia.

Consfătuirea a fost des
chisă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
care a adresat delegațiilor so
site la București un salut cor
dial.

Prima ședință s-a desfășu
rat sub președinția tovarășu
lui Todor Jivkov, conducăto
rul delegației R. P. Bulgaria.

Comisiei 
a C.C. al 

de șef de
P.C.U.S.,

Dejun în onoarea delegațiilor participante 
la Consfătuirea Tratatului de la Varșovia
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Luni la amiază, Comitetul 
Central al Partidului Comu
nist Român și guvernul Repu
blicii Socialiste România au 
oferit un dejun în onoarea 
delegațiilor prezente la Con
sfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ al statelor parti-

cipante la Tratatul de la 
Varșovia.

In numele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român și al guvernului Re
publicii Socialiste Roirtânia, to
varășul 
secretar 
P.C.R., a 
generali

Nicolae Ceaușescu, 
general al C.C. al 

transmis secretarilor 
și primilor secretari

ai partidelor frățești, pre
ședinților Consiliilor de Mi
niștri și celorlalți membri ai 
delegațiilor din țările socialis
te un cordial salut și urări 
de bun venit în Capitala pa
triei noastre.

Dejunul s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, tovă
rășească.
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Consfătuire a

profesorilor

de matematica

•r
r

Fabrica de tricotaje Crinul din 
Capitală a depășit pianul de 
calitate cu 1 la sută la tricota
jele din bumbac și cu 2 Ia sută 
la cele din fire sintetice. In 
fotografie tricotera Sofia Bă- 
trînca, care lucrează la una 

din noile mașini de tricotat

Foto: AGERPRES

de porumb ale 
agricole din 

aproape... as-

Lanurile 
cooperativei 
Dor Mărunt 
cund ca înăl/ime pe princi
palii lor făuritori: mecaniza- 

torir

1

nr

Foto: ION CUCU j

Abia s-a încheiat 
un an școlar și preo
cupările pentru o mal 
bună pregătire a vii
torului an au început 
de pe acum să se ma
nifeste.

Slmbâtâ 
că Ia Baia 
desfășurat 
unei ample 
la care au 
profesori de matema
tică din întreaga fără.

Organizată de So
cietatea de Științe 
Matematice din Ro
mânia, consfătuirea 
a dezbătut probleme 
legate de moderniza
rea predării matema
ticii în liceele din 
țară și introducerea 
unor teme noi în pro
grama școlară. 
Matală).

RELIEFURI NOI ÎN GEOGRAFIA
NOASTRĂ SOCIALISTĂ

Vineri după prînz în Uzinele 
„23 August" din Capitală. For
fotei obișnuite în care se con
sumă faptul cotidian al schim
bului i se adaugă o animație 
comună marilor evenimente. Se 
schimbă binețe, 
informații la cele știute deja. 
Lucrările actualei sesiuni a 
Marii Adunări Naționale care 
înscrie și în pagina de istorie 
a uzinei bucureștene noi pers
pective, constituie obiectul a 
numeroase 
ziaste.

In viața 
care le-a 
proiectului 
doptarea planului de stat de

dezvoltare a economiei noastre 
naționale pe anii 1966—1970,
semnifică profunde prefaceri, 
în actualul cincinal se va rea
liza prima parte din programul 
de profilare a întreprinderii 

se adaugă noi care prevede organizarea unor 
vor

comentarii entu-

uzinei dezbaterile pe 
prilejuit aprobarea 
de lege pentru a-

• în
nilepagi

• în acest număr # în 
paginile # în acest

fabrici integrate care 
produce printre altele și e- 
chipamente de frlnă pentru tre
nuri de mare viteză, compre- 
soare puternice necesare indus
triei noastre chimice. De ase
menea, uzinele vor produce in
stalații complexa pentru indus
tria metalurgică și industria ci
mentului.

Pentru a oferi cititorilor o 
Imagine cit mai exactă a rolu-

lui pe care-1 va avea uzina în 
industria construcțiilor de ma
șini este suficient să amintim 
că în 1970, practic, uzi
na își va dubla potențialul.

Continuăm vizita prin uzină. 
Imaginile pe care le întîlnim, 
mărturiile muncitorilor, tehni
cienilor și inginerilor pe care 
le consemnăm se înlănțuie în 
punți solide care leagă hotărî- 
rea de faptă. Majoritatea pro
duselor ce urmează a fi reali
zate în cincinal se află în pla
nul tehnic de asimilare, urmînd, 
ca în 1967 să intre în fabricația 
de serie. în cadrul uzinei un 
colectiv de cadre tehnice cu 
bogată experiență studiază lm-

bunătătirea organizării produc
ției, în timp ce o grupă de studii 
și cercetare caută cele mai efi
ciente modalități de organizare 
a producției pe baze științifice, 
la, deocamdată, secția locomo
tive îl întîlnim pe maistrul Ion 
Rădulescu, unul dintre cei care 
lucrează la prototipul locomo
tivei Diesel 1 250 CP, produs 
de bază a viitoarei fabrici de 
locomotive de aici.

— Lucrările Marii Adunări 
Naționale consfințesc ca lege 
planul nostru de dezvoltare e-

și dumini- 
Mare s-au 

lucrările 
consfătuiri 
participat

1970

Construc/ii noi în orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej
Fota: AGERPRES

V. ARACHELIAN

(Continuare în pag. a V-a)
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Nouă linie 
tehnologică

La fabrica de 
becuri „Steaua e- 
lectrică" din Fieni 
a început con
strucția și monta
jul noii linii teh
nologice pentru 
suflatul automat al 
becurilor de toate 
tipurile. Complet 
automatizată, linia 
va mări producția 
actuală a fabricii 
cu circa 60 000 ba
loane pe zi.

*

*

* 
*

*
*

*
* 
*
*

*
*

Planul producției industriale 
pe Capitală pentru semestrul I:

Realizat
101,9 la sută

După cum ne informează 
Direcția de statistică a o- 
rașului București, in urma 
centralizării datelor defi
nitive planul producției in
dustriale globale pe Capi
tală pentru semestrul I a 
fost realizat în proporție 
de 101,9 la sută, iar al pro
ducției marfă în proporție 
de 101,7 la sută. Producția 
globală realizată este cu 9 
la sută mai mare decît cea 
obținută in semestrul I al 
anului trecut, aproape 65 
Ia sută din aceasta reali- 
zîndu-se pe seama creșterii 
productivității muncii. In

cursul acestui semestru, 
întreprinderile bucureștene 
au obținut importante can
tități de produse peste plan: 
620 tone oțel, 1 201 tone la
minate finite pline, 5100 
anvelope auto-tractor-a- 
vion, 1079 aparate de ra
dio, peste 270 000 mp țesă
turi din bumbac, lină etc, 
147 300 perechi încălțămin
te, 1964 tone ulei comes
tibil, o însemnată cantitate 
de energie electrică. Planul 
de livrări pentru export a 
fost realizat în proporție 
de 102,3 Ia sută.

(Agerpres)



NOI PROMOȚII 

DE MUNCITORI 

TREC PRAGUL

UZINEI
Tot mai multe sînt scrisorile pri

mite la redacție în această peri
oadă, prin care corespondenții 
noștri voluntari ne relatează as
pecte de la intrarea în uzină a 
noilor promoții de absolvenți ai 
școlilor profesionale. „70 de ab
solvenți de la Grupul școlar de pe 
lingă Uzina „1 Mai" din Ploiești 
au fost primiți sărbătorește de că
tre colectivul Uzinei de utilaj chi
mic. La intrarea In sala de festi
vități, un grup de tinere fă te i-au. 
întâmpinat pe cei mai tineri mun
citori înmînîndu-ie insigna „Pro
moție? 7966". în continuare, cores
pondentul nostru voluntar fon 
Constantin ne povestește despre 
dragostea cu care au fost înconju
rați absolvenții, despre cuvintele 
calde și urările de succes care 
le-au fost adresate. Directorul uzi
nei, felicitîndu-i pe absolvenți, a 
adus mulțumiri conducerii școlii, 
organizației U.T.C. de aici, pentru 
grija și competența cu care i-a 
pregătit, teoretic și practic, de-a 
lungul anilor de școală, pentru 
educația, spiritul de răspundere și 
autoexigență, de disciplină în care 
i-a format. In numele promoției, 
absolventul Ion Marinescu a mul
țumit pentru primirea făcută, ară- 
tînd că atît el, cit și colegii lui 
vor sti să răspundă prin fapte de 
muncă încrederii acordate.

De la Timișoara elevul Drileo 
Simiou. ne . comunică : „încă 420 de 
sculeri universali, frezori, sculeri 
matrițeri, strungari au absolvii 
recent cursurile Grupului școlar 
,,Electromotor", indreplîndu-se că
tre întreprinderile phtriei. în cin
stea lor, în școală a fost organi 
zală o serbare de bun rămas". 
Corespondența menționează, apoi, 
că toți acești tineri au depus efor
turi stăruitoare pentru a-și însuși 
cît mai temeinic meseria aleasă, 
s-au pregătit cu perseverență, zi 
de zi, pentru acest moment unic și 
emoționant — intrarea în rîndu- 
rile clasei muncitoare. Celor mai 
buni absolvenți, dintre care cităm 
pe Borii Ma'rg^s, Ion Bune, Nico- 
lae Popescu,. Ji s-au acordat premii 
în cărți, rigle de calcul și alte 
obiecte.

Tinerii muncitori s-au angajat 
ca la viitoarele locuri de muncă să 
îndeplinească cu cinste sarcinile 
pe care le vor primi.

I. A.

• ARGEȘHora mare a celor mici
La început, de drum se află și o altăFoto: N. STELORIAN
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EDUCAȚIE MUZICALA

FĂRĂ PROFESOR

EROI IN
MUZICA (vid

Continuînd ciclul nostru de 
audiții, menit după cum ați 
văzut a circumscrie o serie de 
teme care să ofere dintr-un 
început posibilitatea asimilării 
unor lucrări de diferite genuri 
și forme din diverse epoci ale 
istoriei muzicii, vă sugerăm de 
astă dată o audiție menită a vă 
ajutora înțelegerea modalității 
în care compozitorii au sur
prins pe portative contururile 
unora dintre marile personali
tăți ale istoriei, modul în care 
viața și lupta eroilor au fost 
oglindite, ne-au fost retreate, 
prin mijlocirea artei sunetelor.

Vă propunem mai multe lu
crări, „programarea" lor de- 
pinzînd doar de modul în care 
vă puteți procura înregistră
rile.

Înaintea eroilor „reali", opri- 
ți-vă asupra legendarului Pro- 
meteu, creație a imaginației 
vechilor greci care sintetizează 
însă în mitul său cele mai 
înălțătoare dorinți de eroism 
ale oamenilor.

Trei mari compozitori s-au 
oprit în lucrările lor asupra 
eroului mitologic. Liszt, care 
i-a închinat unul din poemele 
sale simfonice (amănunte gă
siți în monografia lui Th. Bă
lan), Skriabin, care a scris un 
sublim poem simfonic intitulat 
și „Poemul focului" (compozi
torul dă în partitură o serie 
de indicații care atestă carac
terul coloristic al muzicii sale, 
dorind chiar ca lucrarea să fie 
însoțită de efecte de lumină) 
și Beethoven, care a scris mu
zica pentru baletul lui Vigano 
„Făpturile lui Prometeu".

Să trecem acum de la legen
darul Prometeu la realul Spar- 
tacus „eroul cel mai sublim — 
cum spunea Marx — al între
gii istorii antice".

Pătrunzînd esența impresio
nantelor și dramaticelor eve
nimente ce au constituit ma
rea răscoală a lui Spartacus, 
Aram Haciaturian a compus un 
balet de o copleșitoare forță 
artistică. Baletul (din simpla 
enumerare a cîtorva tablouri 
— „Triumful Romei", „Circul", 
„Cazarma gladiatorilor", „Os
pățul lui Cresus" — ne putem 
da seama că întreaga acțiune 
se desfășoară în clocotul vie
ții antichității), captivează din 
primul moment, prin avîntul 
fanteziei creatoare, prin pa
siunea exprimării.

Ludwig van Beethoven, cîn- 
tărețul eroicului Fidelio, cîntă- 
rețul lui Florestan, a închinat 
una din cele mai înălțătoare 
pagini ale creației sale lui Eg- 
mont — eroul național al 
luptei popoarelor din Țările de 
Jos împotriva asupririi spanio
le. Muzica la tragedia lui 
Goethe stă alături de creațiile 
cele mai revoluționare ca stare 
de spirit ale marelui compo
zitor.

Dintre cele 9 piese pe a- 
ceastă. temă, cu totul deosebită 
este uvertura, model al creației 
programatice beethoveniene, 
(detalii găsiți în cartea lui 
E. Pricope despre Beethoven și 
pe coperta discului românesc 
ECE-0131).

Cunoscuta răscoală a țărani
lor ruși sub 
Stenka Razin 
niment social 
luptei pentru 
Al. Glazunov 
dintre cele mai izbutite din 
creațiile sale — poemul simfo
nic cu același nume.

Multe dintre lucrările ce au 
cîștigat un rol de frunte în 
istoria muzicii românești sînt 
dedicate proslăvirii marilor e- 
roi, unora dintre marii luptă
tori din trecutul poporului 
nostru.

Balada lui Constantin Pa- 
lade închinată lui Gheorghe 
Doja, marile creații dedicate 
teatrului liric de Gh. Dumi
trescu, impunătorul oratoriu al 
aceluiași compozitor închinat 
lui Tudor Vladimirescu (despre 
el ne vom ocupa pe îndelete 
în audiția viitoare dedicată lu
crărilor muzicale ce reflectă 
momente epocale din istoria 
țării noastre), oratoriul „Ho- 
ria“ al lui Alfred Mendelsohn, 
poemul lui Dumitru Bughici 
..Filimon Sîrbu“ — iată cîteva 
titluri de lucrări muzicale care 
ilustrează dragostea cu care 
s-au apropiat compozitorii noș
tri de marii luptători pentru 
libertatea poporului român. 
(Despre fiecare dintre aceste 
lucrări găsiți informația nece
sară în lucrarea „Muzica ro
mânească de după 23 August" 
de Petre Brîncuș și Nicolae 
Călinoiu, recent apărută într-o 
a doua ediție).

încercați, de asemenea, să vă 
procurați imprimarea oratoriu
lui lui Sergiu Sarchizov „Pe 
lespedea eroilor" — o amplă 
evocare a eroilor căzuți în anii 
de activitate ilegală a parti
dului.

Și desigur, că în această, au
diție, este imperios necesară 
programarea lucrărilor unor 
mari creatori, închinate în ge
neral spiritului eroic. Gîndi- 
ți-vă din acest punct de ve
dere la „Omagiul eroilor" a lui 
Liszt compus în 1849. la stră
lucitul poem simfonic „O viață 
de erou" al lui Richard Strauss 
(al cărui erou reflectă trăsătu
rile generalizatoare ale luptă
torului preocupat de un ideal 
înălțător de viață), marea sim
fonie „Eroica", precum și So
nata op. 26 în la bemol major 
(a cărei parte lentă a fost in
titulată chiar „Marș funebru 
la moartea unui erou") — ima
gini pline de forță a eposului 
eroic beethovenian.

conducerea lui 
— iată un eve- 
și un alt erou al 
libertate căruia 

i-a închinat una

IOSIF SAVA

Un poem
cinematografic

COLIBA UNCHIULUI TOM :
Patria (orele 9; 12; 15; 18; 21).

Oraș cu ilustre tradiții publicistice, Brașovul con 
temporan adaugă factorilor săi de cultură o revistă 
purtînd titlul unei prestigioase societăți care a lăsa 
urme remarcabile în istoria românilor : Astra. Apa
riția noii reviste e salutată de Tudor Arghezi care-i 
urează cu bucurie „O bună dimineață pe viața în
treagă", Zaharia Stancu, Eugen Jebeleanu (,,O floa
re pentru Astra"), Ion Pas, acad. C. Daicoviciu, Ti- 
beriu Brediceanu, Anton Breitenhofer, Balogh Ed
gar, Al. Dima, Ion Lupaș, Szemler Ferenc, A. P. 
Bănuț.

Pagini întregi din acest prin număr sînt dedicate 
problemelor teatrului, filmului, muzicii, literaturii. 
Revista publică versuri de Gh^rghinesCu Vania, 
Ștetăn Stătescu, Nicolae Stoe, Mihail Crama, Bar- 
tâlis Jănos, Werner Bossert, Verona Brateș, proze 
de Radu Tudoran și Bianca Dumitrașcu. Preocupîn- 
du-se de actualitatea unor probleme de arhitectură, 
știință (Știința — dimensiunea dpdEii noastre) re 
vista publică articole și dezbateri pe aceste teme. 
Mai notăm din sumarul său un articol semnat de 
acad. Emil Pop (despre o figură luminoasă de pa
triot român : llarie Mitrea).

Urăm revistei Astra" o viată lungă și bogată, 
,,sumar" compus din ceea ce este mai valoros 
mai reprezentativ în cultura, stiinta, literatura 
cestor meleaguri rin veche cultură românească.

un 
și 
a?

La început de drum se află și o altă revistă care 
apare Ia obîrȘia legendei Meșterului Manole. Re
vistă ,;Argeș" consacră paginile primului său număr 
vizitei conducătorilor de partid și de stat în această 
regiune, dezbaterii unor coordonate ale cercetării 
științifice, arhitecturii, istoriei („Rădăcinile adinei 
ale contemporaneității"). Revista publică o serie de 
articole, reportaje, însemnări despre obiective eco
nomice din regiune (Dimensiunile actuale ale Govo- 
rei, Podarii de Ia Stolnici, pionierii industriei ro
mânești de tabliere, Pe Argeș în sus — un reportaj 
despre hidrocentrala Gheorghe Gheorghiu-Dej — 
Creatorii de artă populară și artizanat ai coopera
ției meșteșugărești etc.). Paginile de literatură și 
artă cuprind versuri semnate de Otilia Nicolescu, 
Florin Mihăescu, George Cristea Nicolescu, Cezar 
Baltag, Ion Băriuță, Mircea Meleșteu, Elisabeta Ni fă, 
George Ivănescu,, Aurel Iordache, proză de loftiță 
Marin (Gura leului) și Mihail Diaconescu (Stilul de 

■ viafă), articole și cronici semnate de Șerban Cio- 
culescu, M.
Gorcea.

Exprimăm 
nouă matcă 
filoane ale'

F. Țepelea, Marin Bucur. Petre Mihai

dorinîța cititorilor de a întîlni în această 
a străvechiului Argeș cele mai de preț 
plaiurilor legendarului Meșter Manole.

Pentru a treia oară vizio
năm o peliculă în regia lui Ka
latozov și avînd ca operator 
pe Serghei Urussevski. In 
plus, scenariul filmului, copro
ducție sovieto-cubană, e sem
nat (alături de Enrigue Pineda 
Barnet, despre care mărturi
sim cu regret inexistența in
formațiilor), de poetul Ev- 
gheni Evtușenko.

„Eu sînt Cuba" cuprinde 
patru schițe în care se înlăn
țuie imaginea Cubei pînă în 
momentul luptelor revoluțio
nare din Sierra Maestra. Fil
mic, aceste schițe înscriu (și 
notîndu-le acțiunea nu păcă
tuim cu nimic, excelențele fil
mului nu rezidă din acțiuni ci 
din modul în care ne este co
municat acest panoramic so
cial) cîteva existențe umane 
care se trezesc și aderă, la re
voluție. E vorba de 6 drago
ste care se destramă în condi
țiile în care Cuba, parafrazînd 
un titlu cunoscut, era „terito
riul de plăceri al Americii de 
Nord" ; de disperarea unui ță
ran care lucrează un pămînt 
stăpînit de monopolurile agri
cole ; de un nucleu revoluțio
nar studențesc aflat într-o di
rectă înfruntare cu trupele lui 
Batista și, în ultimă instanță, 
de „drumul" unui țăran spre 
munții în care se regrupau, 
pregătind insurecția armată, 
detașamentele revoluționare.

Alternanța de planuri în 
care sînt surprinse mediile so
ciale, cedează treptat în fața 
lirismului imaginii (aceasta 
fiind caracterizată si de o 
„economie" a cuvintelor care 
nu strică în arta cinemato
grafică). Urussevski este, 
astăzi, unul din cei mai 
buni operatori pe care-i are 
filmul, imaginea lui fiind în
totdeauna un stimul afectiv 
imediat. Iar Kalatozov (în re
gia căruia Urussevski a reali
zat două capodopere cinemato
grafice : „Zboară cocorii" și 
„Scrisoare neexpediată") a 
fost el însuși operator de film 
în anii „marelui mut", peri
oadă în care imaginea nu-și 
împărțea nici unul din atri
butele filmului cu textul.

In „Eu sînt Cuba" Urussev
ski își permite o poezie a for
melor în fața cărora obiecti
vul „se miră" printr-o conti
nuă schimbare a unghiurilor. 
Este în asta o întoarcere la ex
presionism sau un rafinat pri
mitivism artistic ? Experien
ța din „Eu sînt Cuba" e par
țial reușită. Amestecul de des
cripție (în care contre-jour-ul 
nu-i exclus) și ritm, de artis
tic și de „neglijență" voită, e 
întins pe un spațiu prea mare. 
Filmul e lung, nu numai ca 
timp, ci și ca acțiune cinema
tografică. Mai ales că te co
pleșește continuul flux și re-
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50C de ani de la întemeiere»

Mr-ăstirii Putna
Ea filiala Iași 

a Academiei a avut 
loc ședința festivă 
consacrată aniver
sării a 500 de ani 
de Ia întemeierea 
Mînăstirii Putna.

Au participat a- 
cademicieni, mem
bri corespondenți 
ai Academiei, cadre 
didactice din învă- 
țămîntul superior 
și mediu, cercetă
tori științifici, alți 
oameni de cultură, 
știință și artă. Au 
fost prezentate co-

mnnicările: „Mînă- 
stirea Putna în ca
drul evenimentelor 
istorice de Ia înce
putul domniei lui 
Ștefan cel Mare" 
— conf. univ. Con
stantin Cihodaru, 
„Mînăstirea Putna 
în arta feudală din 
timpul lui Ștefan 
cel Mare" — conf. 
univ. Nicolae Co- 
rivan „Școala gre- 
co-slavo-româneas- 

că de la Mînăstirea 
Putna — secolele

15—16" — prof,
univ. Ștefan Bîr- 
sănescu, membru 
corespondent al A- 
eademiei, . Contri
buția cercetărilor 
arheologice la isto
ricul Mînăstirii Put
na" — cercetător 
principal Al. An- 
dronic și „Legende
le Iui Ștefan cel 
Mare" — lector u- 
niversitar Vasile 
Adăscăliței.

(Agerpres)

flux al jocului de alb șl negru 
căruia i se adaugă o bandă 
sonoră trepidantă. „Eu sînt 
Cuba" putea să fie un film 
mare, de antologie. Totul a ră
mas o chestiune de dozaj. 
Ceea ce s-a cucerit pe un anu
me plan a fost pierdut pe altul. 
Suprimînd textul care trebuia 
„vorbit", autorii au simțit ne
voia să-l explice prin imagini 
dar au dat prea multe „expli
cații".

Nu poate fi trecută cu ve
derea, dincolo de orice conclu
zie, nici capacitatea autorilor 
de a sensibiliza la modul ar
tistic, recte cinematografic, 
ideile. Pentru că panora
micul pe care-l desfășoară 
filmul este și o demonstrație : 
realitățile unei țări care-și 
cucerește, treptat, prin luptă 
demnitatea. A treia schi
ță, care se încheie cu o vastă 
procesiune are ceva din pate
tismul tragediilor antice. Se 
simte aici o lecție bine învă
țată. Sursa : Eisenstein și Pu
dovkin. O lecție la care Ka
latozov, Urussevski și Ev
tușenko au adăugat și un 
suflu contemporan autentic.

Grigori Ciuhrai concluzio- 
nînd acum cinci ani pe mar
ginea filmului „Scrisoare ne
expediată" (film datorat ace
lorași cineaști și care a sti
mulat îndelungi și controver
sate discuții) spunea : „Să ad
mitem, că acest film ar fi un 
eșec. Dar face cît multe vic
torii".
exact 
Cuba".

Ceea ce se potrivește 
și pentru „Eu sînt

TUDOR STANESCU

La studioul cinematografic „București' un nou film românesc : Fantomele se grăbesc'. Re- 
gizor: Polucsis Cristu, operator: Girandi Niculae, scenariu: Polucsis Cristu și Popescu 
Tudor. In fotografie* intr-o scenă de lucra interpreții Sebastian Papaiani, Ioana Bulcă 

Diaconescu și Vasile Floreseu
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FIECARE ZI SĂRBĂTOARE : 
Republica (orele 8,45;- 11,15;
13,45; 16,15; 18,45; 21,15), Vic
toria (orale 9,15; 11,30; 13,45;
16; 18,30; 21), “ 
9; 11,15; 13,30;
20,45), Stadionul
20,30).

DRAGOSTEA 
Luceafărul 
13,30; 16), 
12; 14,15; 
India (orele 8,30; 11; 13,30; 16;

18,30; 21), Doina grădină
20.15) .

PREA T1RZ1U :
Capitol (orele 9,30; 12; 
17; 19,30), grădină (ora 
Feroviar (orele 8,45;
13,45; 16,15; 18,45; 21,15), Ca
pitol grădină (ora 20,45).

CELE DOUA ORFELINE :
București (orele 8,30; 11;

16;
9,30; 11,45;
21.15) , Arenele
20,30).

FANTOMAS :
Festival (orele 
16; 18,30; 21), 
11,15; 13,45; ... _____
Gloria — Aleea 1.6.R. nr. 6 — 
(orele 9,15; 11,30; 14f 16,15;
18,45; 21,15), Patinoarul 23 Au
gust (ora 20,30), Festival gră- 
dină (ora 20,30).

FAȚA PIERDUTĂ :
Lumina (orele9,15; 11,30; 13,45i 
16,15; 18,30; 20,45), Crîngași
(orele 15.30; 18; 20,45).

11,30;
Flamura (orele 

15,45; 18,15;
Dinamo (ora

INTERZISĂ : 
9; 11,15;

ESTE
(orele

Excelsior (orele 9.30; 
16,30; 19; 21,15), Me-

18,30; 21), Modern 
14; 16,15;

Libertății

(orele

14.30:
20.4.5),
11.15,

13,30; 
(orele 
18,30; 
(orele

13,30;8,30; 11;
Grivița (orele 9i
16; 18,30; 21),

FANFAN LA TUL1PE .-
Central (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,45), Cosmos (o- 
rele 15,30; 18; 20,30).

VANINA V ANINI :
Union — 15,30; 18,15; 20,45).

PROGRAM PENTRU COPII :
Doina (ora 10).

SERBĂRILE GALANTE :
Doina
18,15;
15,30;
15,45;

(orele 11,30; 13,45; 16; 
20,45), Popular (orele 

18; 20,45), Pacea (orele 
18,15; 20,30).

ANGELICA, MARCHIZA ÎNGERI
LOR :

Giulești (orele 10,30; 15,30; 18; 
20,30), Arta (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 21), grădină
(ora 20,30), Bucegi (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21), 
nă (ora 20,30).

DUPĂ MINE, CANALII : 
înfrățirea între popoare 
13,45; 16; 18,15; 20,30).

GHEPARDUL :
Dacia (orele 9—12,30 în 
nuare ; 16; 19,45).

grădi-

(orela

conți-

FIII „MARII URSOAICE’ : 
Buzești (orele 15,30; 
grădină (ora 20,30), 
(orele 15; 17,30; 20),
(ora 20,30).

CORĂBIILE LUNGI : 
Unirea (orele 15,30; 18), grădi
nă (ora 20,30).

18,30), 
Moailor 
grădină

ACȚIUNEA ZIMBRUL : 
Tomis (orele 9,45; 
16,30;
20,30), Aurora (orele 9; 
13,30; 15,45; 18; 20,15),
dină (ora 20,45).

12; 14,15;
18,45; 21), grădină (ora 

11,15; 
gră-

DRAGOSTEA Șl MODA : 
Flacăra (orele 15,30; 18; 
Miorița (orele 8,45; 
13,30; 16; 18,30; 21), Floreasca 
(orele 9,30; 11,45; 14;
18,30; 20,45).

20,30),
11.15;

16,15;

DRA-CUM SE REUȘEȘTE 1N 
GOSTE:

Vitan (orele 16; 18,30).

EU S1NT CUBA :
Munca (orele 15; 17,45; 
Volga (orele 9; 11,45;
17,45; 20,15), Drumul Sării (o- 
rele 15; 17,45; 20,30).

FOST C1NDVA HOȚ :
Viitorul (orele 15,30; 18; 20,45).

F1FI ÎNARIPATUL :
Colentina (orele 15,30; 17,45; 
20,15), grădină (ora 20,45).

1n genunchi mă Întorc la 
TINE :

20,30), 
14.45;

A

Rahova (orele 10,30; 15,30;
18,15), grădină (ora 20,45).
LZE.'. 7.-.ZĂ~ A TINEREȚII : 

15,30; 18;
DULCEA PASĂRE A 

Progresul (orele 
20,45).

GENTLEMANUL DIN
Lira (orele 15; 17,15; 19,30). 
20,45).

COCODY :
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Intr-o legendă populară se 

spune că 
la Cetatea 
fusese dat 
îndemn al 
Oltea, că 
nu piere" și să plece „în sus să 
siringă oaste, că izbînda va fi 
a Iui" — s-a fi dus intii, nu spre 
Munții Vrancei, ci către Piatra.

Ajungînd călare, singur, amă- 
rît, dar nu fără nădejde, în Pia
tra, i-au ieșit în cale niște păs
tori, crescători de vite și cai, și 
alți oameni din satele din 
preajmă.

— Ce s-a înlîmplat, măria ta, 
de ești atît de mîhnit ? — l-ar 
fi întrebat ei.

Ștefan Ie-a povestit cîte pă
țise. și cei de față, intr-un sin
gur glas, s au arătat număidecit 
gata să-i sară-n ajutor.

Domnul, atunci, înveselin- 
du-se și făurindu-și în grabă un 
plan, i-a învățat pe păstori să 
adune de-o parte mieii, de alta 
oile și de alta berbecii. La fel 
au procedat cu vitele și caii. Au 
minat apoi animalele, astfel 
grupate, într-o vale, și, la po
runca domnitorului, păstorii au 
început să sune din buciume, 
fluiere și cimpoaie, bătînd tot
odată tălăngile și toacele, stri- 
gînd cît ii țineau puterile și 
chiuind.

Larma s-a răspîndit pînă în 
cîmpie. Turcii, care își așezase
ră tabăra undeva între Piatra 
și Roznov, auzind vuietul cum
plit, purtat de ecouri, și-au în
chipuit că Ștefan și-a strîns o 
nouă oaste și vine să-i prăpă
dească.

Ștefan cel Mare, de 
Neamțului — unde-i 
să audă mustrătorul 
maicii sale, doamna 

„pasirea în cuibul ei

Cuprinși de spaimă,- și-au le
pădat veșmintele și armele, ca 
să devină mai ușori, și-au rup
t-o la fugă. Izbiți din 
toate părțile, turcii au fost în- 
frînți. Mulți, foarte mulți au că
zut prizonieri și domnul i-a che
mat în fața lui la judecată.

— Moldovenii sînt pașnici, se 
zice că le-ar fi spus turcilor 
domnul. Nu asupresc pe nimeni 
și nimeni nu muncește pentru 
ei. De ce ați tăbărît peste pă-

a rămas pînă în anii din ur
mă, numindu-se Dumbrava Ro
șie"8).

Tot de-o „dumbravă-roșie" 
vorbește și cealaltă cunoscută 
legendă, ce are la bază campa
nia regelui Ioan Albert din 
toamna anului 1497.

întrunind sub spada sa cea 
mai puternică desfășurare de 
forțe din cîte Cunoscuse Moldo
va de la invaziile lui Mahomed 
al II-lea și Baiazid al II-lea,

iagellonul a fost silit să ceară 
prin mijlocirea lui Birtoc — vo
ievodul Transilvaniei — indul
gența lui Ștefan.

Ștefan 
greutate, 
jaful din 
să plece 
singură 
același

loan
nu s-a 
zînd că nu va da socoteală, a

s-a învoit cu destulă 
după stricăciunile și 
țară, ca oștile regelui 
nesupărate, punînd o 

condiție: să străbată 
drum ca la sosire. 
Albert a făgăduit, dar 
ținut de cuvînt și, cre-

Din legendele

și tradițiile

poporului nostru

de Alexandru Mitru

mîntul nostru ? De ce ne-ați ars 
satele, tîrgurile, holdele și pă
durile ? A venit vremea să plă
tiți. Osinda voastră va fi aceea 
de a ridica ce-ați doborît, de a 
face să înverzească ce-ați pus
tiit,

„Și îndată i-a pus pe toți la 
jug, de-au arat șesul care se 
vede din Piatra pînă la Roznov, 
și încă mai departe ; iar în loc 
de grîu și păpușoi, puse Ștefan- 
Vodă să crească pădure mare, 
căci pădurea trăiește mai mult 
și aduce tuturor în minte po
vestea izvodirii ei. Și pădurea 
a crescut mare și frumoasă și

JUDECA TA

LI'JI ȘTEFAN
Ioan Albert își pregătise cu gri
jă campania, chemînd în aju
tor și 
Scopul 
paniei 
turcii 
tea Albă, cel real 
la de a-1 înlocui pe 
pe tronul Moldovei 
mund (fratele lui Ioan Albert),

Toate planurile lui Ioan Al
bert au fost rînd pe rînd nimi
cite prin vitejia oștenilor lui 
Ștefan: cetatea Sucevei a re
zistat (ca și cu 21 de ani Înain
te fulgerelor lui Mahomed al 
H-lea) și nu a putut ti luată, și

pe cavalerii 
mărturisit 

era de a-i 
de la Chilia

teutoni, 
al cam- 
lovi pe 

și Cela- 
fiind ace- 
Ștefan de 
cu Sigis-

ales pentru întoarcere o altă ca 
Ie, mai scurlă și mai bogată in 
prăzi. Călcarea învoielilor, pe 
care le 
prin soli, 
poate 
Ștefan 
sească 
repezi 
cut și 
cea, prevăzător, păzindu-și bine 
prada (omnia diligentur custodi- 
rentur, — cum notează Mie- 
chow, medicul regelui), prin- 
tr-un defileu lung, din mijlocul 
unei păduri întunecoase, Codrul 
Gosminului. Și a Început atacul.

stabiliseră împreună. 
miniindu-1 mai rău 

decit asediul Sucevei, 
s-a hotărît să-l pedep- 
pe rege Cu trupele sale 
i-a luat urma. I-a între- 
1-a așteptat pe cînd tre-

„HJn vlnt de primejdie zgudui 
codrul — descrie bătălia isto
ricul Nicolae Iorga — și în ur
ma regelui zidul de arbori 
(care fuseseră tăiați mai dina
inte — n.n.) căzu la pămînt, tă
ind poteca. în zborul nebun al 
săgeților, țărănimea, 
boierii în frunte 
suși se aruncară 
ților din coadă..

Regele smulse 
frumoasă parte din călărimea sa 
ca să scape pe cei care mureau, 
înaintea călăreților greoi, in 
legăturile de oțel ale cărord se 
rupeau, seînteietoare, razele 
soarelui de amiazi, moldovenii 
se dădură înlături, umplînd 
văzduhul limpede cu nenumă
rate săgeți... : mulțimile înnebu
nite părăsiră tunurile, carele, 
armele mai grele, cei din urmă 
călcau In picioare pe cei dinții, 
pe cind sprintenii luptători ro
mâni, strecurindu-se printre 
trunchiuri aruncau lanțurile și 
tnvirteau securile și topoarele 
fără cruțare Codrul își pierduse 
drumul. înăbușit de motti. de 
uriașe sfărimături stropite cu 
singe, și soarele, apunînd asu
pra acestei grozăvii părea că 
aprinde un rug din vechile vre
muri sălbatece"0'’)

Să fi fost locul acestei bătălii 
numit și el Dumbrava-Roșie, 
din pricina sîngelui care a udat 
mlădița noilor copaci crescuți 
(cum crește totdeauna codru] 
tînăr) in locul celor vechi ? Sau 
domnitorul Ștefan, în chip pil
duitor, îi va fi dus pe cavalerii 
lui Ioan Albert să samene și

curtenii, 
cu domnul în- 
asupra drume-

apoi cea mai

să 
ba 
el

alte dumbrăvi — cum ar fi cele 
de la Botășeni și... Cotnari și... 
mai gios de Roman. *. despre 
care povestește bătrînul ion 
Neculce în ..O samă de cuvin
te", pentru ca nimeni ,să nu 
se mai acolisască de Moldova" ?

Nu știm și nici nu ar avea 
însemnătate Pentru că așa cum 
arăta tot Nicolae lorqa. In „Îs. 
toria lui Ștefan cel Mare pen
tru poporul român", poporul — 
„țăranul din munți și văi, din 
păduri si de pe malul apelor nu 
știa nici ziua luptelor, nici anii 
și nici veacul,... nu putea 
deosebească o luptă de alta, 
nici un dușman de celălalt ;
nu văzuse nici un hrisov . El 
știa atît. în marea lui nenoro
cire și în adîncul lui Întuneric, 
pînă la care ajungea însă, cu 
mîngiiere și făgăduieli, o rază 
bună din acel veac mare, că 
neamul său a dat cindva... un 
om minunat... Și că aceasta a 
fost „izvorul a toată vitejia".... 
„fîntîna tuturor dreplătilor*...

„Pămintul Moldovei nu fusese 
al lui numai atunci cind oame
ni oe demult îl putuse vedea ,- 
el rămăsese al lui în vecii ve
cilor, cu toți oamenii ce se în- 
gropau pe rînd, și in clipe gre
le, suspinul și rugăciunea se 
suiau la dinsul ca la Dumne
zeu : „Săracul Ștefan-Vodă 
unde-i să vadă î"

°)„De din vale de Rovine* — 
E.P.L. 1961 i „Dumbrava-Roșie* 
pag. 16.

08) N. Iorga: „Pagini alese* 
vol. II: „Lupta de la Dumbra
va-Roșie", pag. 233.
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A
m ajuns în regiunea Crișana cu cîteva zile îna
inte de încheierea primului semestru al cincina
lului. Erau zile de activitate intensă, în care colec
tivele de muncă din toate sectoarele de produc
ție ale regiunii își mobilizau ca pretutindeni în 
țară toate forțele, capacitatea și hărnicia pentru 
a încheia cu rezultate cît mai frumoase această 
primă etapă din vastul program al planului 
de cinci ani.

Tovarășul NICOLAE PANTEA, șef adjunct al comisiei 
economice a Comitetului regional Crișana al P.C.R., ne-a 
oferit o imagine de ansamblu a realizărilor din industria 
regiunii apreciind aportul sporit al tineretului mobilizat de 
organizațiile U.T.C., sub conducerea și îndrumarea directă 
a organizațiilor de partid, la îndeplinirea sarcinilor de plan.

„Planul semestrial, în ansamblul regiunii va fi îndeplinit 
și depășit — ne-a declarat tovarășul Pantea. De la începu
tul anului, pînă la 20 iunie, întreprinderile industriale din 
regiune au produs peste prevederi 40 033 tone cărbune brut, 
350 tone oțel lichid, peste 3 000 tone bauxită spălată, 3 600 
metri pătrați țesături din bumbac, confecții în valoare de 
5 775 000 lei, 42 000 perechi încălțăminte, mobilă în valoare 
de 673 000 lei și multe alte produse. Planul de livrări la 
export a fost depășit cu aproape 34 350 000 lei.

Bilanțul contabil pe primele 5 luni consemnează depăși-

rea sarcinii de creștere a productivității muncii cu 2 la sută 
pe ansamblul regiunii, precum și economii suplimentare la 
prețul de cost în valoare de 16 350 000 lei.

Apreciem în mod deosebit contribuția tinerilor de la în
treprinderile „Sinteza", „Azbociment", Uzina de alumină — 
care au raportat încă din săptămîna trecută îndeplinirea 
planului semestrial — precum și a celor din unitățile Trus
tului minier „Ardealul", de la întreprinderea minieră „Bau
xita", Uzina „înfrățirea", de la fabricile „Refractara" 
Aides, „Solidaritatea", „Interindustrial" și Confecții 
Oradea.

Cu toate aceste succese de ansamblu, sîntem nevoiți să 
arătăm că vor fi cîteva întreprinderi care la sfîrșitul seme
strului nu vor putea raporta îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție. Preocupare slabă dovedește Ministerul Energiei E- 
lectrice în ceea ce privește folosirea aparaturii și utilajelor 
existente pe teritoriul regiunii. Astfel, la Stina de Vale stau 
depozitate și nefolosite de mai mult timp utilaje și aparataje 
în valoare de peste 10 milioane lei, a căror conservare și 
pază costă foarte mult. De asemenea, solicităm un control 
mai atent din partea conducerii Trustului de construcții și 
montaj miniere din Ministerul Minelor, în legătură cu cali
tatea slabă și ncrespectarea termenelor de predare ale lu
crărilor de investiții din bazinul carbonifer „Voivozi".

FISA DE
©

OBSERVAȚII LA© Uzina de alumină Oradea se Înscrie, prin etorturile tlnărului său colectiv, printre Întreprinderile cu cele mai bune rezul
tate din regiune
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In ultima vreme, Uzina „înfră
țirea" din Oradea apare cu con
secvență pe lista întreprinderilor 
din regiune care „merg bine". 
Pornim de la ultimele „argu
mente", care ilustrează aprecierea 
de care se bucură produsele uzi
nei — fabricate în 12 tipuri și di
mensiuni : pînă la 20 iunie, au 
fost livrate în plus beneficiarilor 
de peste hotare 72 de mașini- 
unelte. Zilele trecute, forul tute
lor s-a consultat cu conducerea 
uzinei în vederea suplimentării 
unei comenzi de mașini de frezat 
pentru export. Capacitate de pro
ducție există. Totul depinde de 
turnătorie și de forjă, de unde 
pleacă majoritatea pieselor. Cu 
toate că nu ilustrează pe deplin 
noțiunea de calitate, rebutul poa
te crea situații destul de neplăcu
te, strangulînd producția. In aceste 
sectoare rebutul a scăzut conti
nuu, ajungînd — de două luni — 
sub limita admisă la turnătorie, 
și la „zero", la forjă.

Inginerul Ernest Roth, adjunc
tul secției prelucrări mecani
ce, ne spunea că, înainte, u- 
nele piese mai complicate și 
masive se turnau și în cîte 300 de 
exemplare pînă „ieșeau" 100 de 
piese bune. Săptămîna trecută 
la un întreg lot de mese pen
tru șepinguri nu s-a găsit nici 
o defecțiune de turnare. Cum se 
explică aceste salturi ? Inginerii 
din uzină au propus nume
roase soluții tehnice. S-a pus 
accentul pe continua perfecțio
nare a calificării oamenilor, a 
fost îmbunătățită disciplina s-au 
stabilit semnificații precise ter
menului de „asistență tehnică". 
Am mai adăugat organiza
rea t.ot mai bună a produc
ției. Pentru că măsurile sta
bilite în această direcție au 
avut uneori o influență hotărî- 
toare atît asupra calității cît și 
ritmului. Așa, de pildă, s-a luat 
măsura ca organele de asamblare, 
care înainte se executau pe co
menzi, cît și unele mașini de serie 
mai mare — șepinguri, mașini de 
găurit — să se execute în loturi 
mai mari. Acum organele de 
asamblare sînt executate o dată 
pe întreg trimestrul, iar mașinile 
amintite în loturi de 100 bucăți 
în loc de 35—50 ca în mai înainte. 
Aceasta duce la eliminarea efec

tuării timpului de pregătire a 
loturilor mici, creează posibilita
tea efectuării unui control unitar, 
eficient asupra unui număr cît 
mai mare de produse.

Ne aflăm la turnătorie către 
sfîrșitul schimbului I. In biroul 
șefului de secție — o întreagă 
comisie : inginerul șef-adjunct al 
secției, controlori, tehnologul sec
ției și 2-3 maiștri. Este chemat 
tânărul formator Adalbert Molnar. 
Din cauza lui a fost rebutată o 
carcasă. Comisia, care în preala
bil a constatat rebutul și a sta
bilit și cauza, îi explică pe înde
lete. La fel s-a procedat și cu alți 
muncitori printre care și tinerii 
loan Bichiș și Iosif Bodnar. 
Maiștrii primesc sarcina ca a

Investiții 
necontabi-

se execută formarea. Această 
analiză a rebutului are loc zilnic 
atunci cînd este cazul, la 
sfîrșitul schimbului. înainte cu 
cîteva luni doar, se obișnuia ca 
la constatarea rebutului să se 
facă notă de imputare și de cele 
mai multe ori muncitorul suferea 
penalizarea fără să știe precis 
unde a greșit. Metoda folosită 
acum are și un caracter educativ 
și tocmai pentru acest lucru co
mitetul de partid al uzinei a in
dicat ca ea să fie extinsă în toate 
secțiile.

Oamenii de la „înfrățirea" 
caută continuu noi căi de perfec
ționare a producției, analizează 
amănunțit fiecare insucces, dau 
dovadă de o exigență în continuă 
creștere cînd este vorba de cali
tate. „Oglinda" acestei activități

o constituie „buletinul calității" 
editat lunar de serviciul C.T.C. 
Am cercetat ultimul buletin — 
cel de pe luna mai. La capitolul 
„abateri de la disciplina tehnolo
gică" citim pe sărite : în 15 cazuri, 
la prelucrarea pieselor pentru 
frezele universale de sculerie, nu 
au fost respectate cotele și sem
nele de prelucrare ; la montaj, în 
5 cazuri, mașini de același tip nu 
au fost vopsite corespunzător.

— Ați discutat cu tinerii care 
au săvîrșit asemenea abateri ? — 
l-am întrebat pe secretarul comi
tetului U.T.C., Dumitru Danciu.

— Păi nici nu ne-am interesat 
cine sînt sau dacă printre cei 
vizați sînt și tineri. De fapt noi 
nici nu avem „buletinul calității". 
Așa am primit indicația de la co
mitetul orășenesc al U.T.C. să nu 
ne mai ocupăm direct de produc
ție, ci de educația tinerilor.

De existența în activitatea orga
nizației U.T.C. de la „înfrățirea" 
a unor asemenea deficiențe se 
face vinovat într-o foarte mare 
măsură Comitetul orășenesc 
U.T.C., secretarul U.T.C. de la 
„înfrățirea". Tovarășul Danciu 
este nou în muncă, are puți
nă experiență. Acest fapt tre
buia să constituie un motiv în 
plus de a-i acorda ajutor. Se pune 
însă întrebarea : în ce măsură 
activiștii comitetului orășenesc 
puteau să acorde acest ajutor cu 
competență atît timp cît ei dau 
indicații organizațiilor U.T.C. să 
nu se mai ocupe direct de pro
ducție ? Desigur organizarea pro
ducției intră în sarcina altor fo
ruri, dar modul în care tinerii 
participă la muncă, sporirea a- 
portului lor la realizarea sarcini
lor întreprinderii trebuie să stea 
în atenția permanentă a organi
zațiilor și comitetelor U.T.C. 
Fiindcă, rezultatele în producție 
ale tinerilor sînt cele care con
cretizează munca de educație pe 
care o desfășoară organizația 
U.T.C. Este de așteptat deci ca 
comitetul orășenesc U.T.C. Ora
dea să ia de îndată măsuri pen
tru studierea mai atentă a docu
mentelor Congresului al VIII-lea 
al U.T.C., a sarcinilor organizații
lor U.T.C. din industrie, pentru a 
înlătura de urgență această opti
că care dăunează atît organizați
ei cît și tinerilor.

In secția acid salicilic a Fabricii „Sin
teza"-Oradea

Pe linia de montaj c Uzinei JnltCțl- 
tea’ — un nou tot de mașini ,.G-2o*

Halele mari, luminoase, mașinile mo
derne — iată ambianța in care lu
crează muncitoarele de la întreprin

derea „Textila Grișana“

Dacă Ia Făgăraș, Ișalnita sau 
Borzești coloanele argintii ale 
instalațiilor sînt de multe ori 
comparate cu niște eprubete 
uriașe, la Fabrica de produse 
chimice „Sinteza" din Oradea 
înălțimile lipsesc aproape cu 
desăvîrșire. Tot procesul se 
desfășoară aici în altfel de in
stalații, care, în aparatura de 
laborator, își găsesc si ele un 
corespondent cunoscut : retor
ta. O singură înălțime domină 
nu numai fabrica, ci întreg 
cartierul : instalația de bioxid 
de carbon. Aici l-am găsit pe 
directorul întreprinderii, Iov. 
inginer Gheorghe Pantea, ur
mărind lucrările de reparație 
capitală a agregatelor de pe 
platformă.

Instalația aceasta — ne-a 
spus tovarășul director — și 
operatorii de aici și-au făcut 
bine datoria pe primul semes
tru. Am început de ieri repa
rația capitală, cu un avans de 
10 zile, pentru a o avea gata 
mai de vreme în semestrul ce
lălalt .

— Deci, aici planul semes
trial a fost realizat.

— Nu numai aici. La 21 iu
nie, la ora 0 au fost îndepli
nite sarcinile de plan la pro
ducția globală al întregii fa
brici. De la începutul anului au 
fost produse în plus 27.5 tone 
acid salicilic tehnic, 15 tone 
acid salicilic tehnic superior, 
11,5 tone acid acetil salicilic 
farmaceutic, 4 500 kg insecticid 
„Carbetox" și alte produse în 
valoare totală de 1 570 000 lei.

11 rugăm pe tovarășul Con
stantin Maxim, secretarul comi
tetului U.T.C., să ne vorbească 
despre felul cum au contribuit 
tinerii chimiști la acest succes 
și mai ales. în ce direcții a ac
ționat organizația U.T.C. pen
tru a-I mobiliza la o participare 
cit mai activă în producție.

— Noi fabricăm produse cu 
valoare mare. Aici n-al voie să 
rebutezi o șarjă. în plus, sub
stanțele cu care lucrăm sînt

destul de periculoase. Oamenii 
sînt bine pregătiți. Dar totdeau
na ne-am condus după princi
piul că în situația noastră pre
gătirea profesională nu înseam
nă totul. în fabrică lucrează 
puțini tineri în comparație cu 
„Solidaritatea" sau „înfrăți
rea". Circa 100. Cum am acțio
nat ? Ne-am ocupat de fiecare 
tînăr în parte, ne-am interesat 
Ia șeful secției, Ia maistru, la

■s

scrisori

șeful de echipă cum lucrează, 
în ce direcție trebuie să-l aju
tăm. Apoi, luînd de pe birou 
o scrisoare, continuă :

— Iată, scrisoarea aceasta 
am primit-o din Săcălaz, de la 
Ludovic Zsiros, El e acum la 
armată.

Scrisoarea adresată comite
tului U.T.C. este emoționantă. 
Ludovic mulțumește tovarășilor 
săi pentru că l-au învățat să 
fie răbdător și să privească cu 
Tâspundere toate sarcinile.

„Aici la armată sînt lăudat de 
comandanți — scrie Zsiros. Vă 
mulțumesc din tot sufletul, 
vouă și lui Bondi-bacî*.

Ludovic nu prea a avut o co
pilărie veselă. Părinții s-au 
despărțit de mult. Educația sa a 
avut de suferit. Se observa a- 
ceasta în faptul că uneori 
întîrzia la serviciu, în relațiile 
cu vîrstnicii, cît și în aceea 
că nu totdeauna dovedea ma
turitate. Tinerii din organi
zație au hotărît să-1 aju
te și l-au atras tot mai mult 
spre alte ocupații. Pînă ia 
urmă l-au rugat pe comunistul 
Andrei Nistor — Bondi-baci — 
să se ocupe de el, ca un pă
rinte.

— Aici trebuie să acționezi 
„milimetric", a reluat firul dis
cuției secretarul comitetului 
U.T.C. Tocmai asta au învățat 
Ludovic și toți ceilalți tineri. 
De aceea, în afară de situațiile 
cînd s-a întrerupt curentul 
electric, din vina celor de la 
I.R.E. Crișana, nu au avut nici 
o avarie de mai bine de un an. 
La oprirea neanunțată trebuie 
efectuate o serie de manevre. 
Nu sînt complicate, dar ordinea 
trebuie respectată cu sfințenie 
și îndeplinite toate mișcările 
cerute — exact ca la o insta
lație de prevenire a erupției la 
sondele în foraj.

— $i cum se verifică dacă ti
nerii și-au însușit perfect aces
te reguli ?

— Comitetul U.T.C. a pro
pus conducerii ca sondajele să 
le facă chiar tinerii asistați de 
maiștri. Conducerea fabricii a 
fost de acord cu propunerea 
noastră. Ne bazăm mai mult
pe tineri operatori ca Gheor
ghe Lucaci, Florian Mielul. Ga
vrila Crăciun, care lucrează la 
secția cea mai qrea — acid 
benzoic — benzoat de sodiu. Ei 
au devenit ,,mîna dreaptă" a 
maiștrilor.

Borumlaca, Vărzar, Cuzap. 
Trei așezări miniere împrăștia
te la poalele dealurilor ce 
mărginesc cîmpia spre culmi
le Plopișului; trei mine care 
cuprind în perimetrul lor sub- 
pămîntean rezerve uriașe de 
lignit. Aproape 4 000 de oa
meni lucrează în exploatare. 
La Popești, în centrul geogra
fic al bazinului, se construie
ște un orășel al minerilor. Mi
nerii de aici devin din zi în 
zi mai cunoscuți în regiune, în 
țară. Ii recomandă în primul 
rînd faptele lor, care, trecute 
prin „traductoarele" contabi
lităților, se transformă în ci
fre — expresie lapidară, dar 
și cea mai elocventă a price
perii, hărniciei și spiritului 
gospodăresc. Iată și aceste ci
fre : aproape 17 000 de tone de 
cărbune peste planul „Ia zi“ ; 
103 la sută la productivitatea 
muncii; 1 550 000 lei economii 
suplimentare la prețul de cost.

Pătrundem, o dată cu 
schimbul II, în cel mai mare 
sector al exploatării, Vărzar. 
Directorul exploatării, ing. Ion 
Ciucu, ne dă explicații. Com
bina, agregat de mare produc
tivitate, execută tăierea pe în
tregul front în 2—2,5 ore. Se 
pierdea însă mult timp cu lu
crările auxiliare — armare, di
rijare etc. care durau pînă la 
24 de ore. Introducerea cu o 
lună în urmă a unui sistem 
de grinzi articulate — cu un 
metru mai scurte decît cele 
tubulare — care permit supra
punerea unor operații auxilia
re, a dus la creșterea vitezei 
de înaintare.

Ne-a condus pe o altă ga
lerie.

— Iată, aici avem pregătit 
al treilea abataj frontal. In 
acest abataj au avut loc de
monstrațiile și aplicațiile 
practice cu noile grinzi ar

Triunghiul carbonifer al Voivozilor
ticulate. Am numit ingineri 
în schimburi, care, timp de o 
lună, s-au ocupat în mod spe
cial de această treabă. Un 
sprijin substanțial am primit 
din partea organizațiilor 
U.T.C. pe schimburi, care în 
perioada de însușire a noului 
procedeu și-au axat întreaga 
activitate în această direcție. 
Foarte frumos au muncit aici 
tinerii ingineri Valeriu Buică 
— cercetător, Victor Ciuchi — 
șeful serviciului tehnic și Au
rel Stoica care, pînă n-au 
fost convinși că minerii știu 
să lucreze bine, nu au introdus 

grinzile în producție. în cu- 
rînd recordul exploatării, 41 
metri, va fi doborît.

La celălalt abataj frontal al 
exploatării, condus de loan 
Pop — care a preluat condu
cerea brigăzii de aici, cu re
zultate slabe, și a adus-o în 
rîndul celor mai bune — am 
admirat disciplina oamenilor 
în timpul ultimei faze a ar
mării. La capătul benzii tran
sportoare a combinei, doi 
tineri înlocuiau o carcasă.

— Am observat că majori
tatea mecanicilor sînt tineri. 
Se descurcă ei pe un aseme

nea colos ? — întrebăm pe se
cretarul comitetului U.T.C. al 
exploatării, Iosif Anța, el în
suși mecanic.

— Și mecanicii și electri
cienii lucrează bine, iar cei 
mai mulți provin din școlile 
profesionale. Dar pe mulți 
dintre aceștia, în special pe 
cei care vin de la Grupul șco
lar Anina trebuie să-i mai 
pregătim o dată, aici.

— De ce ?
— Pentru că, deși pare pa

radoxal, elevii care sînt pre
gătiți pentru Voivozi, nu cu
nosc utilajele, acolo avînd de-a 

face cu alte utilaje. Același 
lucru se întîmplă și cu mai
ștri la care se observă o „rup
tură" între pregătirea genera
lă și cea de strictă speciali
tate.

Problema ridicată de secre
tarul comitetului U.T.C. dă 
naștere la o adevărată discu
ție. Tovarășii din conducerea 
exploatării care ne însoțesc, 
secretarul comitetului de par
tid, Remus Creț fac și cîteva 
propuneri interesante.

1- — Liceele industriale cu 
profil minier să fie organizate 

pe lingă minele cu dotarea 
tehnică cea mai dezvoltată.

2. — Pentru elevii care se 
pregătesc în școli de pe lingă 
unități miniere cu mecanizare 
mai puțin complexă examenul 
de practică în producție să fie 
dat la locul de efectuare și nu 
la școală, uneori aflată la pes
te 300 de kilometri de mină.

3. — încadrarea absolvenți
lor să fie făcută în funcție de 
rezultatele obținute în școa
lă, Ia examenul de încadrare.

La ieșirea din mină, tovară
șul Ciucu ne-a spus :

Intîmpinăm unele greutăți 
care influențează indirect 
producția. Cu toate insisten
țele noastre întreprinderea 
Regională de Transport Auto 
nu a rezolvat încă problema 
transportului, pentru toate lo

calitățile în care locuiesc mi 
neri, și nici nu manifestă preț 
multă preocupare pentru va1 
lorificarea posibilităților îi 
această privință.

Construcțiile de la Popeșt 
— autor Trustul Regional c 
Construcții — se desfășoar 
în ritm lent, înregistrîndu-S' 
întîrzieri nejustificate fațv 
de plan. Deasemenea, calitate 

lucrărilor, mai ales în ceea cJ 
privește finisajul și instala 
țiile tehnico sanitare, lasă mu 
de dorit.

Răspunsul pe care-1 aștej 
tăm de la cele două întreprir 
deri — IRTA și TRC — est1 
mobilizarea operativă a for' 
țelor și mijloacelor pentru s< 
luționarea cu simț de răspun 
dere a sarcinilor ce le revi' 
în asigurarea condițiilor d' 
muncă și viață minerilor di? 
tînărul bazin carbonifer Voi 
vozi.
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START
STUDENȚESC

© 0 competiție de masă care a reunit la start peste 
60000 de studenti • La finalele de volei, handbal, fotbal
și baschet (lași, Timișoara, București, Cluj 1—10 iulie)

peste 80 de echipe

Anul universitar s-a încheiat. Studenții au și săr
bătorit' deja într-o plăcută ambianță festivă rezulta
tele frumoase obținute, rod al străduințelor la învă
țătură depuse în cursul anului. Și cu aceasta freamă
tul acela obișnuit, specific amfiteatrelor, institutelor, 
holurilor și coridoarelor facultăților, animația exame
nelor și seminariilor, s-a întrerupt pentru citeva luni 
de zile. Cel puțin aici, in cetățile universitare. Dar 

'"Lotul, continuă intr-un alt cadru, cu o efervescență 
poale amplificată, din.coio de ele pe terenurile de sport, 
ori pe traseele turistice, la cabanele din munți, ca și pe 
litoralul însorit al mării. Sportivii fruntași, bunăoară, 
au-luat.deja startul într-o tradițională competiție stu
dențească : tinalele campionatelor republicane univer
sitare la jocuri sportive care se desfășoară între 1 și 
10" m) ie.. In patru din centrele universitare: București 
— fotbal. Cluj ■>— baschet, Timișoara — handbal și 
Iași. — volei s-au consumat deja primele întreceri în- 
tr-o atmosferă entuziastă, vădindu-se un interes gene
ral,' specific confruntărilor studențești, Așadar, za
rurile au fost aruncate. 1 300 de studenti din Bucu
rești, Cluj, Galați, Tg. Mureș, Timișoara, Brașov, Pe
troșani etc. s-au avintat în lupta pentru cucerirea 
laurilor victoriei. Cîștigătorii îi vom cunoaște însă 
de-abia duminica viitoare.
' Aih solicitat tovarășului ALEXANDRU MUREȘAN, 
șeful comisiei sportive a Consiliului U.A.S.R., cîteva 
amănunte despre desfășurarea competiției:

— Această întrecere sportivă tinerească, întîmpi-

nată cu totala adeziune a studenților și cu un interes 
legitim, va desemna campionii republicani universi
tari la volei, handbal, fotbal și baschet. Bucuria de 
a participa la aceste finale, firește revine celor mat 
buni care au învins pe întregul parcurs al anului 
universitar, începind cu întrecerile primelor etape 
dcsiășurate încă in toamnă, pe grupe, ani de studiu 
facultăți, instituie și centre universitare, la care au 
participat peste
Dacă ținem seama de faptul că pină la nivelul cen
trelor universitare s-au organizat întreceri și la alte 
discipline sportive, care n-au axul etapă finală 
[ară, ci numai pe centre universitare, cum ar ti 
inol. tenis de masă, scrimă, tir etc., precum șl 
cele care au avut etapa finală pînă in prezent 
iarnă schiul și șahul, iar in primar ară gimnastica 
atletismul — numărul studenților angrenați la acea
stă mare competiție de masă întrece cifra de 60 000. 
Numai la finalele de volei, fotbal, bpschet și hand
bal participă peste 80 de echipe. lnc.ă o caracteristică: 
noua organizare a sportului universitar prin înfiin
țarea cluburilor sportive studențești permite, spre 
deosebire de ceilalți ani, ca la finale să participe 
echipele institutelor nu reprezentative pe centre, 
universitare, ceea ce întărește caracterul stimulativ 
al sportului în facultăți și institute, angrenează un 
număr mai mare de tineri Iu activitatea sportiva 
continuă de-a lungul întregului an universitar.

40 000 de studenti și studente
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Extemporal pe apele lacului Snagov.

PE SCURT
DESPRE

• Un adevărat record ’ bruniul
i
i
i
i
iI

O nouă participantă la 
turneul final al campiona
tului mondial de fotbal a 
sosit la Londra. Este vorba 
de reprezentativa Mexicu
lui care va juca în grupa I 
alături de echipele Angliei, 
Franței și Uruguayului. 
Fotbaliștii mexicani vor 
susține primul meci împo
triva Franței la 13 iulie pe 
stadionul Wembley din 
Londra. Din lotul de 22 de 
jucători mexicani fac parte 
portarul Antonio Carbajal, 
în vîrstă de 37 de ani, care 
a participat pînă în prezent 
la patru ediții ale campio
natului mondial de fotbal, 
stabilind un adevărat re
cord în materie.

WR
Binemeritata vacanță mare 
sosit. După efortul făcut in

• 0 victorie tranșată
in primul minut

de joc
a

încheiat

luniorii atleți

în întrecere
a Brașov s-au disputat, timp 
le 6 zile, campionatele repu
blicane de atletism ale juniori- 
or. Vremea neprielnică și sta- 
ea nesaț isfăcătoare a pistei nu 
tu permis realizarea unor per- 
ormanțe deosebite. Dar despre 
:ampionate, ca și despre re- 
.uitatele celor mai tineri atleți, 
'om reveni înlr-unul din nu- 
nerele viitoare ale ziarului 
lostru. In imagine : atletul Ion 
Jiculae (Steaua) cîștigînd pro
ra de 1 500 m plat pe o pistă 

desfundată de ploaie.

Timp de 3 zile, la
cul Snagov a fost ,,a- 
rena“ unor pasionante 
întreceri, unde atribu
tele de prim ordin ale 
sportivilor, alături de 
tactică, au fost forța 
fizica și măiestria în 
conducerea ambarca
țiunilor, cuiajul și ar
doarea de a învinge. 
Aici, pe pistele de 
apa ale lacului, 
desfășurat 
mare concurs 
al anului : 
campionatelor republi
cane de caiac-canoe. 
Pentru cucerirea în- 
thetații la cele 13 ti’ 
nale, pentru- a S'e nu
măra printre cei 41 de 
campioni ai tării, 
și-au „încrucișat spa
dele" un număr de a- 
proape 400 do spor
tivi, din principalele 
cluburi, cu tradiție în 
sporturile pe apă, din 
Capitală și din țară. 
La startul diferitelor 
probe de viteză și de 
fond au semnat pre
zența, alături de tineri 
care ardeau de dorin
ța afirmării, 
nii' 
numeroși 
mondiali

N-au 
prizele, 
dorov, 
500 canoe 
învins pe 
Ismailciuc, 
20 de metri printr-un 
finiș care a dovedit o 
voință și o energie 
irezistibilă. Colegii de 
club, prietenii i-au 
sărbătorit primul său 
record republican la 
această probă într-un 
mod original și... tra
dițional, I-au dat dru
mul pe apă fără pa-

„vetera- 
acestor sporturi, 

campioni 
și europeni.
lipsit sui- 
Tînărul Si- 

proba de 
simplu l-a 
redutabilul 

pe ultimii

în

gaie (lopată) ca să-și 
piardă echilibrul și sa 
cadă singur * ' ""
un obicei 
ca fiecare 
pion să 
„botezul apei", 
gătorii probei de ca
iac 4, campioni și ei' 
pentru prima oară, au 
fost și mai originali : 
în clipa în care au vă
zut că au trecut primit 
linia de sosire au sărit 
toți în apă.

Pentru sportivii
noștri, finalele de la 
Snagov* prezintă nu 
numai însemnătatea 
desemnării campioni- 
lor republicani, ele 
constituie, în atelași 

'limp, repetiția genera
lă înaintea campio
natelor mondiale 
caiac-canoe ce se 
desfășura în luna 
gust, la Griinau 
R. D. Germană, unde 
reprezentanții canota
jului românesc au 3e 
apărat un prestigiu.

JEAN ZAMFIR — 
secretarul general al 
federației române 
caiac-canoe ne 
nea :

Campionatele din a- 
nul acesta au marcat 
un salt calitativ și a- 
ceasta ne bucură mai 
cu seama că ne întă
rește convingerea rea
lizării, la mondiale, a 
unor rezultate pe mă
sura reputației de care 
se bucură sportivii 
români. Noi avem de 

apărat la Griinau, 
premația cîștigată 
1963 la Jajice, în 
goslavia, cînd am 
cerit locul întîi 
națiuni, precum și 
medalii de aur, 3 de 
argint șl una de bronz.

Băieții au dovedit o 
pregătire tehnică 
tactică superioară, 
impresionat asaltul 
dîrjit al tinerilor 
pentru cîștigarea 
linilor de campioni 
țării cit si pentru un 
Ioc in echipa ce ne va 
reprezenta la’ campio- 
rtatdle mondiale : Si
dorov, Suhov, iSerghci 
sini numai cițiva cate 
au și obținut peitoi- 
manțe' renia ibitt. Pe 
urmă prezența clubu
rilor din provincie cu 
loturi mai bme pregă
tite : tl.T.A. și \ iun,* 
Ar«.t SSli.
ța. Reped li

Și
A 

în- 
atît 
tit- 

ai

Bucuria este nețărmu:- 
rită : proba de K 4-1 000 
in. a fost cîșlicjald de 
echipajul clubului Steaua. 
I. Albu, cel mai tînăt ka- 
iacist.diri lormație, este 
ridicat pe brațe intr-o 

explozie de fericire.

*

Selecționata de fotbal 
Portugaliei și-a 
pregătirile în vederea cam
pionatului mondial, întîl- 
nind la Porto echipa Româ
niei. Desfășurat în nota de 
dominare a gazdelor în 
prima repriză, echilibrat în 
cea de a doua, jocul s-a 
încheiat cu scorul de 1—0 
(1—0) în favoarea gazdelor. 
Golul victoriei a fost în
scris de Torres în primul 
minut de joc. Meciul a fost 
urmărit de 45 000 de spec
tatori.

• Pe cartea de vizită

un nou succes
dublu bărbați, 
turneului iu

de tenis de 
a fost 

perechea

Proba de 
din cadrul 
tenațional 
la Travemunde 
cîștigată de 
română Ion Țiriac — Ilie 
Nasțase. In finală, sportivii 
români au învins cu Q—6. 
6—3 7—5, 1—6, 6—4 pe cu- 
noscuții jucători iugoslavi 
Nicola Pilici și Bora lova- 
novici.

a
timpul anului, mii și mii de 
elevi din întreaga țară se vor 
recreea acum în adierea 
ușoară a brizei de mare, ori 
în marele amfiteatru montan. 
Sportul școlar va cunoaște în 
perioada care urmează o ac
tivitate de vîrf. Agenda spor
tivă școlară înscrie pe filele ei 
numeroase competiții dintre 
care menționăm :

• Atleții școlari se vor în
trece între 8 și 10 iulie pe 
frumosul stadion din Galați.

• Orașul de pe Someș (Cluj) 
ya găzdui între 29 iunie și 3 
iulie finala tinerilor voleiba
liști la care vor participa cîști
gătorii de zonă de la last. 
Galați, Banat, Mureș-Auto- 
nomă Maghiară și oraș Bucu
rești.

• Tinerii handbaliști vor 
lupta pentru cucerirea titlului 
de campion republican în fi
nala de la Petroșeni (6 —10 
iulie), care va reuni pe cîștigă
torii „zonelor" de la Bacău, 
Ploiești, Hunedoara, Crișana, 
și oraș București.

• Paralel cu aceste finale 
ale campionatelor școlare se 
vor desfășura și concursurile 
republicane ale școlilor spor
tive de elevi. La Tg. Mureș 
finala de gimnastică, la Mediaș 
cea de baschet, la Sibiu cea de 
handbal și la Toplița cea de 
volei.

• în fine, populara compe
tiție fotbalistică „Cupa orașe
lor reședință de regiuni" a 
ajuns în faza „zonelor" care 
se dispută în aceste zile.

Finala acestei competiții se 
va desfășura la București în 
zilele de 15, 16 și 17 iulie.

A. ZAMFIRESCU

O EDIȚIE RATAT/
Vă dezvăluim un... secret ; exis

tă o federație de oină care piogra- 
mează anual două competiții : 
,,Campionatul republican” și „Cupa 
campionilor regionali" Dar, aces
te competiții se desfășoară in ano
nimat, nici federația și nici orga
nele locale ale U.C.F.S. nu le acordă 
atenția cuvenită. In ultimii ani, e- 
tapa I a campionatului a figurat 
nifMl p nu s-a orqani-

'baiWM*
Ă.iCOr*

MENS SANA IN CORPORE SAHO

zat în nici un raion. Etapa a Ii-a 
cunoaște, de asemenea, o desfășu
rare formală ; echipele campioane 
pe regiuni sînt cunoscute înainte 
de organizarea competiției (vezi 
regiunile Suceava, Bacău, Mara
mureș) sau nu se desfășoară deloc 
(în regiunile Crișana, Banat). în 
Capitală activează doar două echi
pe, C.P.B. și Dinamo, care, dorind 
să... respecte regulamentul cam
pionatului — 8 echipe să participe 
la etapa a Ii-a, — alcătuiesc, ad- 
hoc, cîteva formații suplimentare, 
pe care le intitulează : Tiparul I. 
Tiparul II, Dinamo III, Dinamo IV 
etc. Nici etapelOT superioare ale 
campionatului nu li sc acordă o 
atenție mai mare. La faza de zonă, 
desfășurata la Sebeș, regiunea Ba
nat, s-a prezentat, nici mai mult 
nici mai puțin, cu o echipă de... 
fotbal (Ceramica-Jimbolia), care 
era, însă, condusă, vezi doamne, 
de un antrenor de oină (N. Chi- 
roiu-Timișoara).

Din păcate și a doua competiție 
se organizează numai de dragul de 
a spune că există o activitate 
coinpetițională. Și iată cîteva fapte 
concludente, petrecute recent. în
tre 24 și 26 iunie, Federația de 
oină a invitat la Mangalia 12 echi
pe pentru a-și disputa 
la cea de-a IV-a ediție 
campionilor regionali", 
a surîs multor echipe 
aveau prilejul să petreacă cîteva 
zile de destindere pe litoral. Șî 
au sosit la Mangalia echipe din 
comunele Cristești (regiunea Cluj), 
Frasin (Suceava), Andrieșeni (Iași), 
Gherăești (Bacău), Valea roșie 
(București) ca și din alte locali
tăți. Dar, ajunse aici, cele 12 echi-

întîietatea 
a „Cupei 
Invitația 

din țară ;

pe au fost supuse unui adevărat 
maraton , într-un timp scurt, în 
două zile și jumătate, au susținut 
60 de jocuri. Iar după terminarea 
competiției, component» acestor 
echipe au plecat acasă, ia locurile 
de muncă, cu o serioasă febră 
mușchiulară. In timpul competiției, 
unii sportivi s-au accidentat, iar la 
stadion nu li s-a asigurat nici un 
fel de asistență medicală. Lucru
rile, însă, nu s-au oprit aici. La 
Mangalia au fost 
arbitri din țară, 
zentat lamentabil, 
gătire tehnică. Ei 
rile sub orice critică, au săvîrșit 
grave greșeli de arbitraj, părtinind 
sau dînd decizii inverse care au 
influențat negativ rezultatele și au 
provocat nemulțumiri între jucă
tori și chiar în rîndurile specta
torilor. Ciudată, a apărut în aceas
tă situație, atitudinea comisiei de 
organizare care privea pasivă la 
ceea ce se petrecea pe teren. 
Dîndu-și seama de greșelile făcute, 
arbitrul C. Niță a refuzat să mai 
conducă ultimul joc și, timp de 
10 minute, în văzul spectatorilor, 
el a fost tras de mînecă și împins 
pe teren de membrii comisiei de 
organizare. Și ultimul meci a fost 
o adevărată parodie ; arbitrul a 
acordat puncte și a penalizat după 
indicațiile jucătorilor și ale supor
terilor de pe tușă. După termina
rea jocurilor, tov. Gh. Leonad, 
președintele asociației sportive din 
Mangalia, prezent în cele trei zile 
la stadion , ne-a declarat :

„Desigur, această competiție nu 
a făcut o bună propagandă jocului 
de oină. S-au irosit de pomană 
zeci de mii de lei și mare parte 
dintre echipe au plecat nemulțu-

CAMPIONILOR
REGIONALI

invitați și nouă 
care, s-au pre- 

cu o slabă pre- 
au condus jocu-

mite acasă și, în plus, extrem de 
obosite în urma efortului depus. 
Așa cum s-a comportat echipa A- 
vîntul-Valea Roșie de-a lungul com
petiției, după mine — și opinia 
spectatorilor — merita sa câștiga 
trofeul".

Considerăm c§ această competi
ție nu și-a atins scopul propus. 
Așa cum s-a desfășurat, cu lip
suri de ordin tehnic și organizato
ric, ea nu a contribuit la popu
larizarea acestui sport national în 
rîndurile tineretului. Lipsa de răs
pundere a organizatorilor față de 
desfășurarea întrecerilor în bune 
condiții, este dovedită, între altele 
și de ciudata dispariție. înainte da 
festivitatea de premiere, a vice
președintelui federației, tovarășul 
L. Martiș, care era și președintele 
comisiei de organizare a competi
ției. Incontestabil, modul cum a 
fost pregătită și organizată aceas
tă competiție trebuie anafâzat d» 
forurile competente, răspunzătoa
re, și luate măsuri în consecință^

S. TONESCU

de șederea prea îndelungată, 
în fața micului ecran.

Dacă depunerea de grăsime 
avea mai puțină importanță în 
trecut, în epoca noastră, în 
care omul are alt ritm de 
viață, obezitatea se complică 
deseori cu alte tulburări.

De deosebită importanța este 
faptul că raportul normal, din
tre țesutul slab și gras, se de
finitivează în perioada adoles
cenței și în funcție de această 
perioadă este echilibrul din 
epoca adultă. Numeroasele ob
servații au arătat, de altfel, că 
tinerii și chiar copiii grași sînt 
mai predispușl la obezitate în 
epoca adultă. Cercetări amă
nunțite făcute în unele țări au 
arătat că la tineri exercițiul 
fizic, sportul pot produce în 
cîteva luni schimbări majore 
în compoziția corpului, cu pier
derea excesului de grăsime și 
oîștigarea de țesut slab 
(mușchi). Cercetările, cu carac
ter științific, au demonstrat 
că raportul dintre exercițiul 
fizic și compoziția oorpului are 
exactitatea unui raport din 
biofizică sau biochimie. Este

de subliniat că același efect 
al exercițiului fizic s-a obser
vat și la fete deși la acest sex 
proporția de grăsime este nor
mal mai mare față de sexul 
masculin. Aceste date arată că 
în prevenirea obezității, în 
prezent, cauza majoră de îm
bolnăviri, o metodă importan
tă este sportul, exercițiul fi
zic început de timpuriu.

Dar exercițiul fizic are im
portanță nu numai pentru dez
voltarea armonioasă a organis
mului și păstrarea raportului 
normal dintre țesutul slab și 
gras, dar și pentru prevenirea 
sau tratarea altor tulburări : a 
unor boli osteo-articulare, ner
voase, digestive etc. Institutul 
nostru colaborează de altfel cu 
medicina sportivă în tratarea 
unor tulburări glandulare. Nu 
este nimic nou în aceasta: Hip
pocrate, părintele medicinii, a- 
socla tratamentul și regimul 
alimentar cu exercițiu] fizic, 
cu sportul. Astfel el prescria 
cursa forțată de 400 metri 
(courses diaples) manevre de 
box, parare de lovituri (chi- 
ronomia) opunerea la lovitu

trate și generalizate și la afte 
instituții, școli profesionale, u- 
zine, fabrici, șantiere etc. Unde 
nu sînt condiții pentru alcătui
rea de echipe ? Cluburile și a- 
sociațiile sportive, terenurile și 
bazele de sport, oferă tinerilor 
posibilități largi, nelimitate să 
practice o întreagă gamă de 
sporturi : fotbal, volei, hand
bal, baschet, tenis de masă și 
de cîmp, atletism, înot, cano
taj etc. Chiar și scrima este 
interesantă și aș recoman
da-o emotivilor — dă sigu
ranța și riposta. Idealul însă 
este ca sportul să fie început 
cît mai timpuriu. Tinerii, tre
buie ei înșiși să înțeleagă ma
rile binefaceri, foloase ale 
practicării sportului, să vadă 
în aceasta o necesitate vitală 
a tinereții care asigură un e- 
chilibru normal atît dezvoltă
rii fizice cît și celei intelec
tuale

rile oscilante ale unui sac de 
nisip suspendat (corymachia).

Un alt aspect al problemei 
în discuție ar fi și cel social : 
omul trăiește în societate și 
trebuie să aibă relații cu se
menii lui și aceste relații se 
creează și prin cunoașterea și 
practicarea în comun a unui 
sport. Personal cred că un tî
năr modern, indiferent dacă 
este elev, muncitor sau stu
dent, în afara cunoștințelor 
profesionale și de cultură ge
nerală trebuie să cunoască 
una, două limbi străine de uz 
internațional și să practice 
unul, două sporturi cel pu
țin. Aceste cunoștințe des
chid porțile societății. în 
unele universități cu tradiție, 
absolventul punea în același ioc 
de onoare diploma de absol
vire și insignele sportive, fo
tografii ale echipei sportive 
din oare a făcut parte. Sînt 
tradiții care merită să fie păs

cunoscut că organismul are o 
anumită densitate dată de ra
portul dintre țesutul slab și 
gras, adică dintre mușchi și 
grăsime. Acest raport este bine 
cunoscut și a fost studiat în 
funcție de vîrstă, sex, grup et
nic etc. Cercetările medicale, 
inclusiv cele antropologice, au 
arătat că în afara unui mic 
număr de populații la care de
punerea de grăsime are carac
ter ereditar și în afara popu
lațiilor din regiunile polare, la 
care depunerea de grăsime re
prezintă o adaptare la tempe
ratura scăzută, la celelalte po
poare depunerea anormală de 
grăsime; este datorată, de cele 
mal multe ori, sedentarismu
lui, adică stării de nemișoare. 
S-a vorbit ohiar de „obezi
tate de televizor" provocată

Dar trebuie știut că ei ajung 
la aceste performațe după în
delungate antrenamente fă- 
cînd exerciții fizice, sport, după 
un program întocmit riguros 
științific. Este de menționat că 
unii dintre ei și-au păstrat 
condiția fizică și au jucat ase
menea roluri pînă la vîrste re
lativ înaintate.

Popoarele vechi cunoșteau, 
de asemenea, rolul excepțional 
al sportului, al exercițiului fi
zic in dezvoltarea armonioasă 
a individului și minunatele 
statui care i-au imortalizat pe 
antici, să ne amintim de cea a 
discobolului, pot servi de mo
del tinerilor de astăzi. Șl arti
stul nostru oferă astfel de 
exemple.

Aspectul medical, din nefe
ricire, are o importanța mai 
mare față de cei estetic. Este

Sportul, exercițiul fizic în 
general, ridică o serie de as
pecte deosebit de interesante 
care ar merita să fie discu
tate. In rîndurile care urmează 
mă voi mărgini doar la unele 
dintre ele.

Și aș începe cu aspectul es
tetic. Cred că și cei cu cel mai 
elementar simț estetic admiră 
la un sportiv nu numai perfor
manța, valoarea acesteia dar 
și excepționala și armonioasa 
lui dezvoltare fizică. Aceeași 
admirație au oamenii pentru 
siluetele unor artiști de ci
nema, care, în extraordinarele 
lor aventuri îmbină agilitatea, 
forța cu suplețea și eleganța. 
Cunoaștem că cea mai mare 
parte din artiștii celebri, cum 
ar fi Jean Marais, Spencer 
Tracey, Kirk Douglas șl mulți 
alții ea el nu utilizează dubluri.

Răspude
la rubrica noastră

Cent. onl». dr. docent

Marcela Pitij

Institutul de Eedecrleom»r r
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INFORM JU
Sosirea delegațiilor la Consfătuirea

Comitetului Politic Consultativ
al statelor participante

la Tratatul de la Varșovia
La București au sosit dele

gații care vor participa la 
Consfătuirea Comitetului Po
litic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia.

Delegația
R.P. Polone

Duminică la amiază a sosit 
delegația Republicii Populare 
Polone, din care fac parte to
varășii Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Munci
toresc Unit 'Polonez, conducă
torul delegației, Josef Cvran- 
I.iewicz, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Populare Polone, Zenon Klis- 
zko, membru al Biroului Po
litic, secretar al C. C. al 
P.M.U.P., Adam Rapacki, mi
nistrul afacerilor externe al 
R. P. Polone, mareșalul Marian 
Spychalski, ministrul apărării 
naționale al R. P. Polone, Ma
rian Naszkowski, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
general de divizie Wojciech 
Jaruzelski, adjunct al minis
trului apărării naționale.

La sosire, pe aeroportul 
Băneasa, membrii delegației 
au fost salutați de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor
ghe Maurer, Emil Bodnaraș, 
general de armată Leontin Să
lăjan. Mihai Dalea, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Andrei Păcuraru, șef 
de secție la C.C. al P.C.R., Va
sile Vlad, șef de secție la C.C. 
al P.C.R., general-locotenent 
Ion Gheorghe, adjunct al mi
nistrului forțelor armate. Tibe- 
riu Petrescu, ambasadorul Re
publicii Socialiste România Ia 
Varșovia.

Au fost de față Wieslaw So- 
bierajski, ambasadorul Repu
blicii Populare Polone lă RtfCu- 
resti. și membrii ambasadei, 
șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați în țara noastră.

Vasile Ionel, adjunct al minis
trului forțelor armate. Nicolae 
Ghenea, ambasadorul Republi
cii Socialiste România la Ber
lin.

Au fost de față Ewald Moldt, 
ambasadorul R. D. Germane 
la București, și membrii am
basadei. șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați în țara 
noastră.

Pe teritoriul țării noastre, 
delegația R. D. Germane a fost 
însoțită de tovarășul Gheorghe 
Apostol.

Delegația
R.P. Bulgaria

apărării al R. P. Ungare, Ja
nos Peter, ministrul afacerilor 
externe al R. P. Ungare.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației au 
fost salutați de tovarășii : 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor
ghe Maurer, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Radulescu, 
Iosif Banc, general de armată 
Leontin Sălăjan, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor ex
terne. Andrei Păcuraru și Va
sile Vlad. șefi de secție Ia C.C. 
al P.C.R.. general-locotenent 
Ion Gheorghe, adjunct al mi
nistrului forțelor armate.

Au fost de față Jozsef Vince, 
ambasadorul R. P. Ungare la 
Eucurești. și membrii ambasa
dei. șefi ai misiunilor diploma
tice acreditați în țara noastră.

Delegația
R.D Germane

Luni dimineața a sosit dele
gația Republicii Populare Bul
garia. din care fac parte : To
dor Jivkov, pTim-secretar al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Populare 
Bulgaria, conducătorul dele
gației, Stanko Todorov, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, ge
neral de armată Dobri Djurov, 
ministrul apărării populare al 
R. P. Bulgaria, Ivan Bașev, 
ministrul afacerilor externe al 
R. P. Bulgaria, Ivan Popov, 
adjunct al ministrului aface
rilor extetne, general colonel 
Atanas Semergiev, șeful Sta
tului Major.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
rieasa, membrii delegației au 
fost salutați de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor
ghe Maurer, Alexandru Bîr- 
lădeanu, Gheorghe Radulescu, 
general de armată Leontin Să
lăjan, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, An
drei Păcuraru și Vasile Vlad, 
șefi de secție la C.C. al P.C.R , 
general-locotenent Ion Gheor
ghe, adjunct al ministrului 
forțelor armate, loan Beldean, 
ambasadorul Republicii Socia
liste Rbmânia Ia Sofia.

Au fbst de fată Gheorghi 
FogdanOv, ambasadorul R. P. 
Bulgaria la București, care 
face parte din delegație, șî 
membrii ambasadei, șefi ni mi
siunilor dinlomatice acreditați 
în țara noastră.

Delegația

Cehoslovace
Tot luni dimineața a sosit 

delegația Republicii Socialiste 
Cehoslovace, condusă de Anto
nin Novotny, prim-secretar al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Cehoslova
cia. președintele Republicii So
cialiste Cehoslovace. Din dele
gație fac parte : Jozef Lenart, 
președintele guvernului Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, 
Otakar Simunek, vicepreședin
te al guvernului R. S. Ceho
slovace, Vaclav David, minis
trul afacerilor externe al R. S. 
Cehoslovace, și general de ar
mată Bohumîr Lomskyr-minis- 
trul apărării naționale a R. S. 
Cehoslovace.

La sosire, pe aeroportul Bă
neasa. membrii delegației au 
fost salutați de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu. Chivu Sfoi- 

Maurer.
Gheorghe 
Mănescu, 

• externe, 
și Vasile

încă un hotel modern la Eforie Nord.

ACTEAUIAIEA
prilejul celei

45-a aniversări a 
victoriei revolu-

Cu 
de-a 
Zilei 
ției populare mongole, 
la locuința ambasado
rului R. P. Mongole a 
avut loc luni la amia
ză o conferință de 
presă.

Ambasadorul R. P. 
Mongole la București, 
Togoociin Ghenden, a 
vorbit ziariștilor ro
mâni șl străini despre 
succesele obținute de 
poporul mongol, sub 
conducerea Partidului 
Popular Revoluționar 
Mongol, în construc
ția socialistă.

al ministrului afaceri
lor externe, Virgil 
Florea, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, 
membri ai conducerii 
unor instituții centra
le, academicieni și 
alți oameni de știință 
și culfură, generali și 
ofițeri superiori, zia
riști.

Au fost de față șefi 
ai misiunilor diplo
matice acreditați în 
Republica Socialistă 
România și membri 
corpului diplomatic.

Genericul cuprinde 
și numele cîtorva 
artiști români, prin
tre care Florin Pier
sic, Jean Lorin Flo- 
rescu și Șerban 
Cantacuzino.

urma

ai

Duminică seara a sosit dele
gația Republicii Democrate 
Germane. Delegația este con
dusă de Walter Ulbricht. prim- 
secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist 
Unit din Germania, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Democrate Germane. 
Din delegație fac parte Willi 
Stoph. președintele Consiliului 
de Miniștri al R. D. Germane, 
Erich Honecker, membru al 
Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.S.U.G., Hermann 
Axen. membru supleant al Bi
roului Politic, secretar al C.C. 
al P.S.U.G., Gerhard Weiss, 
vicepreședinte ai Consiliului 
de Miniștri, Otto Winzer, mi
nistrul afacerilor externe, și 
general de armată Heinz Hoff
mann, ministrul apărării al 
R. D. Germane.

La sosire. în Gara Băneasa, 
membrii delegației au fost sa
lutați de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica. Ion 
Gheorghe Maurer. Manea Mă
nescu. Mihai Dalea, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe. Andrei Păcuraru și 
Vasile Vlad, șefi de secție la 
C.C. al P.C.R., general maior

Delegația
R.P. Ungare
Luni dimineața a sosit dele

gația Republicii Populare Un
gare, condusă de Janos Ra
dar, prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar. 
Din delegație fac parte : Gyula 
Kallai, președintele guvernu
lui revoluționar muncitoresc- 
țărănesc ungar, general-colo
nel Lajos Czinege, ministrul

ca, Ion Gheorghe 
Alexandru Drăghici. 
Radulescu, Corneliu 
ministrul afacerilor 
Andrei Păcuraru :
Vlad. șefi de secție la C.C. al 
P.C.R.. general-locotenent Ton 
Gheorghe, adjunct al ministru
lui forțelor armate, Gheorghe 
Nițescu, ambasadorul Republi
cii Socialiste România la 
Praga.

Au fost de față Cestmir Ci- 
sar, ambasadorul R. S. Ceho
slovace la București, și mem
brii ambasadei, șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați în 
țara noastră.

Numeroși bucureșteni au sa
lutat că căldură pe membrii 
delegațiilor. Pionieri le-au o- 
ferit flori.

Luni 
ambasadorul 
Unite ale 
Republica 
România, 
Davis, a 
cepție cu 
bâtorii 1 
S.U.A. — 
pendenței.

Au participat Geor
ge Macovescu, adjunct

dtipS-aTtilază,
Statelor 

: Americii în 
! Socialists 

Richard H. 
oferit o re- 
prilejul săr- 

naționale a 
- ziua inde-

în peisajul spec
taculos al Cheilor 
Turzii s-a tras luni 
primul tur de ma
nivelă la coproduc
ția româno-france- 
ză „Șapte bărbați și 
o femeie". Sub re
flector, la cele din
ții cadre : Jean Ma
rais, Sidney Chaplin 
și Marie Lou Tolo.

Infiinfată în 
cu 3 ani, Școala teh
nică de arhitectură, 
sistematizare sl con
strucții din Baia Mare 
a inminat zilele trecu
te repartizările în pro
ducție primei sale pro
moții de absolvenți.

Cel 31 de tehnicieni- 
arhitecli, 29 de lehni- 
cieni-constructori care 
abia au terminal ulti
mul lor examen din 
viafa de elev își vor 
da în curind primul 
examen de intrare în 
viată, pe șantierele de 
construcții ale regiu
nii Maramureș la care 
se vor prezenta. (D. 
Matală).

(Agerpres)

Comisia

Electorală Centrală

I 
I

I 
I

la noul complex de odihna 
Codlea

voltare a tuturor ramurilor <•- 
conomiei naționale. Dacă 
pornim numai de la ne
voia imperioasă de cadre medii 
pentru economia și cultura na
țională — în acețt cincinal 
vor fi pregătite circa 130 000 
de cadre — înțelegem pe de
plin atenția deosebită care se 
acordă liceelor de specialitate 
aflate la început de activitate.

în legătură cu funcționarea, 
în viitorul an de învățămînt, a 
unui număr de licee de specia
litate, Ministerul învățămîntu- 
lui, în colaborare cu celelalte 
ministere și cu sfaturile popu
lare, a întocmit un plan de 
măsuri, care a început să fie 
realizat. Astfel, s-a stabilit 
înființarea, pe întreg cuprin
sul țării, a peste 150 de li
cee de specialitate. care își 
vor începe activitatea in anul 
școlar 1966—1967. Dintre a- 
cestea, mai mult de 50 
vor fi licee industriale, 
59 licee agricole, 41 licee 
economice. La acestea se vor 
adăuga cele 26 școli pedagogice 
care vor deveni licee. Numai 
în liceele industriale, agricole 
și economice vor fi cuprinși în 
anul școlar 1966—1967 peste 
15 000 de elevi la cursurile de 
zi și peste 3 500 la cele serale.

Așa cum a reieșit din dez
baterile la recenta sesiune a 
Marii Adunări Naționale — 
pentru continua perfecționare 
a procesului instructiv-educa-

în ziua de 3 iulie 1966 au 
avut loc alegeri pentru locul 
de deputat în Marea Aduna
re Națională 
în c:---------
nr. 15 Ocna Șugatag din re
giunea Maramureș.

Comisia Electorală Centrală 
a verificat lucrările Comisiei 
electorale de circumscripție și 
ale comisiilor secțiilor de vo
tare și a constatat că alegerea 
s-a desfășurat în conformitate 
cu dispozițiile Legii nr. 9/1952 
pentru alegerea deputaților în 
Marea Adunare Națională.

i devenit vacant 
circumscripția electorală

Candidatul propus a întrunit 
99,95 Ia sută din numărul to
tal al voturilor exprimate de 
alegători.

Comisia Electorală Centrală 
a hotărît înregistrarea și 
confirmarea rezultatului ale
gerii ca deputat în Marea A- 
dunare a tovarășului ing. Va
ier Gabrian, în circumscripția 
electorală nr. 15 Ocna Șuga
tag din regiunea Maramureș.

Lucrările referitoare la a- 
ceastă alegere au fost, trans
mise Comisiei de validare a 
Marii Adunări Naționale.

ombardarea 
către aviația ame
ricană a 
riilor 1 
ji a 
Haifong 
calificată 
treaga lume drept 
un act de o ex

tremă gravitate, generator de 
primejdii la adresa păcii în 
Asia de sud-est și pe plan 
mondial. Tentativele Washing
tonului de a justifica noile 
sale acțiuni agresive în 
Vietnam au fost respinse cu 
indignare de către opinia pu
blică de pretutindeni. ..Nu 
există nici un fel de rațiune 
de ordin militar, politic sau 
juridic, și cu atît mai puțin 
uman și' moral, care să jus
tifice acțiunea întreprinsă de 
bombardierele americane" — 
spunea de la tribuna Senatu
lui italian președintele grupu
lui socialist Viftorelli.

Autorii acestui act agresiv 
au putut constata că politica 
lor este dezaprobată chiar de 
guverne care de obicei ur
mează fără rezerve Washing
tonul. Premierul britanic, 
Wilson, s-a disociat de noua 
etapă a „escaladării", iar mi
nistrul său de externe a de
clarat duminică că „sprijinul 
pe care Marea Britanie îl a- 
cordă politicii S.U.A. în Viet
nam nu este echivalent cu 
un cec în alb acordat cu an
ticipație oricărei acțiuni ame
ricane în această țară" 
(ASSOCIATED PRES S). 
Chiar și alți parteneri din 
N.A.T.O. au socotit necesar 
să se situeze pe o poziție care 
să nu implice răspunderi co
mune cu Washingtonul. Mi
nistrul de externe italian a 
făcut cunoscută ambasadoru
lui S.U.A. la Roma „îngrijo
rarea Italiei" iar primul mi
nistru al Belgiei a declarat : 
„Guvernul belgian regretă 
extinderea bombardamente
lor americane asupra Vietna
mului de Nord în regiunile 
deosebit de dens populate". 
Agențiile de presă au semna
lat și alte declarații de o 
evidentă semnificație. Premie
rul Japoniei a cerut ca „Sta
tele Unite să înceteze bom
bardamentele asupra Hanoiu
lui și suburbiilor sale". Oficia
litățile siriene au calificat ac
țiunea întreprinsă de S.U.A. 
în Vietnam drept „cea mai 
mare insultă adusă demnității 
umane în timpul nostru". 
Premierul finlandez, Rafael 
Paasio, a afirmat că ultimele 
evenimente din Vietnam spo
resc încordarea pînă la limita 
primejdioasă. Aceste luări de 
poziții, aparținînd unor gu
verne din țări diferite și cu 
orientări care de obicei nu 
coincid, reflectă concludent 
amploarea mișcării de protest 
din lumea întreagă. Cotidia
nul grec „ETHNOS" scria că 
„în ciuda intensificării efor
tului militar al S.U.A. presti
giul Washingtonului continuă 
să scadă o dată cu prelungi-

român 
poziția 
Socia- 
de to-

rea războiului. Bombardare 
orașelor Hanoi și Haifong 
constituie un risc foarte serios 
care implică o amenințare 
pentru paeea și securitatea
întregii lumi". Merită să con
semnăm și concluzia ziarului 
algerian „EL MOUDJAHID" : 
„Războiul dus de agresorii 
americani în Vietnam a intrat 
într-o etapă nouă și deosebit 
de periculoasă, dar această 
nouă etapă a escaladării nu a 
adus nici o schimbare în si
tuația disperată a trupelor 
americane în Vietnamul de 
sud".

în aceste zile de grea în
cercare pentru poporul viet
namez, toate țările socialiste 
și-au afirmat deplina solida
ritate cu lupta sa împotriva 
agresiunii imperialismului a- 
merican. Țările socialiste au 
cerut cu fermitate să se pună 
capăt imediat acțiunile agre
sive ale S.U.A. în Vietnam, 
să se respecte dreptul sacru 
al poporului vietnamez de 
a-și decide singur soarta. Ti
neretul și poporul 
sprijină cu hotărîre 
guvernului Republicii 
liste România expusă
varășul Ion Gheorghe Maurer 
la tribuna Marii Adunări Na
ționale.

Expresie a simțămintelor 
întregului nostru popor, po
ziția guvernului român a 
găsit un puternic răsunet și 
peste hotarele țării. Acest 
document exprimă politica 
consecventă a României socia
liste — de solidaritate cu 
Vietnamul luptător. împreună 
cu oamenii iubitori de pace 
de pretutindeni, poporul ro
mân, înfierînd crimele agre
sorilor americani, își afirmă 
cu tărie sprijinul față de po
ziția guvernului R. D. Viet
nam și a Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul 
de sud — unicul reprezentant 
al poporului sud-vietnamez.

Agresorii americani își asu
mă grele răspunderi prin ac
tele pe care le comit. Promo
torilor politicii de aventuri 
războinice, viitorul nu Ie 
promite decît înfrîngeri. Cau
za poporului vietnamez va 
triumfa pentru că este o cau
ză dreaptă, invincibilă.

Dezanga
jarea

franceză

E
pe-, 

cursul 
trecute 
relații-sfera 

interocciden- 
au scos

venimente 
trecute în 
săptămînii 
în 
lor 
tale,
în evidență pro
cesul de eroziune 
a N.A.T.O., eșe

cul încercărilor de a escamo
ta noile realități ale zilelor 
noastre și noile tendințe
ce-și fac Ioc. mereu mai pu
ternic, în rîndurile membri
lor alianței atlantice.

La miezul nopții de joi

spre vineri a devenit 
tivă retragerea reprezentan
ților Franței din comanda
mentele integrate ale N.A.T.O. 
O mare parte din personalul 
militar francez care a apar
ținut pînă la 30 iur-ie 
S.H.A.P.E. și statului major 
al forțelor N.A.T.O. din Eu
ropa centrală cu sediile la 
Racquencourt și Fontainebleau, 
a fost transferat diferitelor 
unități ale armatei franceze. 
Aproape simultan cu aceste 
operațiuni de retragere elec
tivă a Franței din organis
mele integrate atlantice, pri
mele două din cele 30 de 
avioane americane staționate 
Ia baza de la Evreux, pă
răseau joi după-amiază teri
toriul francez. A fost, astfel, 
amorsată evacuarea bazelor 
militare ale S.U.A. din Fran
ța.

Ultimele evoluții, extrem de 
semnificative, din cadrul 
N.A.T.O. ilustrează încă un 
fapt demn de reținut și anu
me piedicile ce le întîmpină 
încercările unora dintre 
partenerii atlantici — în pri
mul rînd Statele Unite — de 
a menține și consolida cu 
orice preț N.A.T.O., fără a 
lua în considerare caracterul 
anacronic al rînduielilor și al 
existenței înseși a acestui bloc 
militar.

în acest sens a atras aten
ția o acțiune diplomatică de 
ultimă oră. E vorba de hotă
rîrea guvernului vest-german 
de a da publicității o decla
rație unilaterală prin care se 
acordă trupelor franceze sta
ționate în 
tală un 
pînă la 
tuației 
N.A.T.O." 
sideră 1 
diplomatici, această măsură
— luată în ceasul al 12-lea
— constituie, implicit, o re
cunoaștere a eșecului încercă
rii diplomației americane, 
avînd sprijinul Bonn-ului, de 
a determina Franța să accep
te vreo formă, chiar indirec
tă, de integrare militară în 
cadrul N.A.T.O. în fapt, se 
relevă că principalii parteneri 
ai Franței, n-au altă alterna
tivă decît aceea de a se adap
ta măsurilor anti-N.A.T.O. 
inițiate de ea, măsuri care 
corespund, de altfel, stării de 
spirit 
alianța 
ceasta 
și în 
ministerial al U.E.O. întrunit 
la Bruxelles în cursul săptă
mînii trecute. S-a remarcat 
în primul rînd renunțarea la 
încercările făcute anterior (în 
cadrul Adunării U.E.O. de la 
Paris) de a promova unele 
elemente de „integrare" prin 
intermediul Uniunii Europei 
Occidentale. S-au făcut simți
te. de asemenea, tendințe spre 
promovarea unei politici sus
ținute de apropiere de țările 
din Răsărit. în aceeași ordine 
de idei e interesant să sem
nalăm publicarea, la începu
tul săptămînii trecute a unul 
document al N.A.T.O. intitu
lat „Relațiile EST-VEST" în 
care se subliniază „interesul 
deosebit ce trebuie acordat 
dezvoltării vizitelor, contacte
lor și acordurilor oficiale în
tre membrii N.A.T.O. și țările 
Europei răsăritene". Este o 
reflectare a creșterii consi
derabile în occident a curen
tului de opinie, a forțelor so
ciale, care se pronunță pen
tru statornicirea unui climat 
de destindere și colaborare 
între popoare.

i Germania occiden- 
statut „provizoriu" 
„reglementarea si- 
lor
După

mulți

în cadrul 
cum con- 
observatori

și a altor țări din 
atlantică. Starea a- 

de spirit s-a reflectat 
dezbaterile Consiliului

M. RAMURĂ

EM. RUCĂR
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septembrie, 
liceelor de 
începe ac- 
Concursul

tiv în liceele de specialitate șl 
totodată pentru lărgirea no
menclatorului specialităților în 
concordanță cu cerințele dez
voltării economiei și culturii 
naționale, Ministerul învăță- 
mlntului, ministerele de resort 
și sfaturile populare vor or
ganiza și pe mai departe o am
plă muncă de studiu și cerce
tare științifică, continuînd 
consultarea largă a cadrelor 
didactice și a specialiștilor cu 
experiență.

Așadar, la 15 
prima promoție a 
specialitate își va 
tivitatea școlară,
de admitere, încheiat de cu- 
rînd. și care a cunoscut o a- 
fluență de candidați — este o 
dovadă edificatoare a largu
lui ecou pe care l-a avut în 
rîndul tinerilor și al părinți
lor noua măsură privind în
ființarea liceelor de speciali
tate.

Cuprinși în liceele de spe
cialitate, în concordanță cu 
aptitudinile și dorințele lor, 
avînd la dispoziție condiții 
bune de studiu și de trai — 
învățămînt gratuit, burse și 
alte forme de sprijin mate
rial — tinerii își vor însuși, 
paralel cu cunoștințele de 
cultură generală, care nu se 
vor deosebi esențial de cele 
ce se predau în liceele teore
tice, și o profesiune. Ast
fel, la absolvirea liceului după 
4 sau 5 ani de studii vor de
veni cadre medii; ei vor fi 
apți nu numai să urmeze în-

vățămîntul superior, ci să și 
practice cu competență mese
ria în care s-au
Important este 
că mulți tineri 
posibilitatea, ca, 
în producție, să-și poată desă- 
vîrși pregătirea profesio
nală în aceste școli, 
mind cursurile serale 
frecvență. înființarea 
de specialitate are 
importanță socială și 
ceea că lărgesc posibilitățile 
ca un număr tot mai mare de 
tineri să se poată încadra 
mai devreme în procesul 
muncii, să-și 
ția creatoare 
obiectivelor 
sectoare care 
rîtor în profilul modern 
industriei, în 
economie, în domeniul social- 
cultural. Ei vor putea totodată 
să opteze pentru continuarea 
învățămîntului superior, în 
scopul cuceririi unei noi trepte 
în pregătire — aceea de spe
cialist. Ce minunate perspec
tive pentru un tînăr 1

Considerînd ca o îndatorire 
de onoare să contribuie la a- 
plicarea în cele mai bune con
diții a legii cu privire la 
înființarea liceelor de specia
litate, Uniunea Tineretului Co
munist va acorda un sprijin 
susținut școlilor și cadrelor 
didactice în nobila activitate 
de formare a viitoarelor cadre 
de tehnicieni. încă din pri
mele zile ale noului an șco
lar, organizațiile U.T.C. din

pregătit, 
și faptul 
vor avea 
muncind

ur
și fără 
liceelor 
o mare 
prin a-

în 
aducă contribu
ia înfăptuirea 

socialismului în 
au un rol hotă- 

al 
agricultură și

aceste școli își vor propune 
să folosească formele și mij
loacele educative care le stau 
la îndemînă pentru a dezvolta 
la tineri dragostea față de pro
fesiunea aleasă, pasiunea pen
tru muncă și învățătură, cu
riozitatea și receptivitatea 
pentru noile cuceriri ale știin
ței, tehnicii și culturii, dorința 
de a se încadra, încă la absol
vire, în procesul muncii con
structive. Organizațiile U.T.C. 
își vor propune să cultive la 
elevi interesul deosebit pentru 
însușirea cunoștințelor prac
tice atît în cadrul orelor 
de atelier, cît și în timpul 
practicii în producție, să con
tribuie la buna organizare a 
instruirii practice în între
prinderile de specialitate. în 
centrul preocupărilor organi
zației U.T.C. va sta. de ase
menea sarcina de a desfășura 
în rîndul tinerilor profesori, 
pedagogi și maiștri o intensă 
activitate, stimulîndu-i să-și 
îndeplinească rolul de îndru
mători și educatori, să-și dă
ruiască toate forțele, pricepe
rea și talentul pedagogic rea
lizării înaltei răspunderi în
credințate de partid.

Tînăra generație a patriei 
își exprimă recunoștința sa 
profundă față de partid și de 
stat pentru grija cu care este 
înconjurată, pentru largile po
sibilități de pregătire care-i 
sînt puse la dispoziție, îmbră- 
țișînd cu dragoste, cu interes, 
profesiunile asigurate prin 
liceele de specialitate pregă-

tindu-se să partic/pe nemijlo
cit la înflorirea patriei socia
liste.

Urăm primei promoții de 
elevi ai liceelor de speciali
tate și 
ces în 
care o 
ploma 
bui să 
liceelor de specialitate 
dezvoltat multilateral, au fost 
receptivi la îndemnurile adre
sate de a îmbina cunoștințele 
de cultură generală cu cele 
practice, de a-și însuși trai
nice deprinderi în profesiu
nea aleasă.

cadrelor didactice suc- 
nobila activitate pe 

încep. La absolvire, di- 
de bacalaureat va tre- 
ateste faptul că elevii 

s-au

noi

noastră socialistă
conomică în acești cinci ani. în 
viața uzinei noastre ne-a spus 
directorul general al uzinelor. 
Petre Turcu, se vor pro
duce profunde modificări de 
structură și, implicit, de îmbo
gățire a gamei de produse. De 
altfel perspectivele uzinelor nu 
ne găsesc deloc nepregătiți. In

secția noastră, de mare ponde
re în viitoarea producție, colec
tivul de muncă este conștient 
că noile sarcini reclamă o spe
cializare și o ridicare a califi
cării, deosebită. Au luat ființă 
cursuri de specializare deschi
se muncitorilor cil înaltă califi
care, ca și cursuri de ridicare a 
calificării pentru strungari și 
frezori, muncitori la întreținere, 
vopsitori etc. In prezent, în
tregul colectiv muncește hotă- 
rît pentru ca principalul no
stru angajament — terminarea 
prototipului 
sel de 1 250 CP 
plinit în cinstea 
gust.

într-una din 
ne întilnim cu 
secretarul comitetului 
pe uzină, și inq. Adrian 
membru In biroul Comitetului 
U.T.C., responsabil cu producția 
și calificarea.

— Sistematizarea și profila
rea uzinei noastre pe produse 
de mare importantă economică 
— ne spune tov. Adrian Bu
tan — pune în fața organizației 
noastre de tineret, în fata celor 
aproximativ 3 000 de uteciști, 
sarcini deosebite. Ne-am orien
tat activitatea spre sprijinirea 
măsurilor tehnico-organizatori- 
ce reclamate de noua etapă a 
uzinelor. In principal, dinamica 
profesiei, atît de evidentă în 
restructurarea procesului nos
tru de producție cît și schimba
rea noțiunii clasice a unor

locomotivei Die- 
— să fie înde- 
zilei de 23 Au-

secțiile 
tov, Ion

uzinei 
Popa, 

U T.C. 
Butan,

profesii la turnătoria de fontă 
care-și va dubla în anii cinci
nalului producția, s-au introdus 
deja utilaje perfecționate care 
dau meseriei cu totul altă ima
gine, de exemplu) ne orientea
ză activitatea spre sprijinirea 
creșterii pregătirii profesionale 
și a specializării profunde și 
diferențiate a muncitorilor no
ștri. îmbunătățirea și îmbogăți
rea materialului documentar și 
demonstrativ, creșterea frecven
tei la cursuri sînt primele rezul
tate ale unei activități perma
nente pe care o desfășoară or
ganizația noastră. Concursurile 
pe meserii, concursul de prie
teni ai cărții tehnice sint alte 
forme convergente ale acestei 
activități, care se bucură de a- 
semenea. de o largă participare.

— In anii cincinalului, deși 
sporul de producție se va rea
liza mai ales prin creșterea 
productivității muncii — adau
gă tov. Ion Popa — totuși va 
crește numărul colectivului 
nostru cu încă 1 500 de munci
tori. majoritatea provenind din 
grupul școlar profesional de pe 
lingă uzină. De aceea, o altă 
direcție a preocupărilor orga
nizației noastre se îndreaptă 
atît spre sprijinirea pregătirii lor 
profesionale, cît și spre o mai 
bună și rapidă încadrare a ab
solvenților în disciplina pro
cesului de producție de înal
tă tehnicitate. Tinerii din 
uzină ca și toți ceilalți 
muncitori au aflat cu mare 
entuziasm de perspectivele uzi
nei noastre și abnegația cu 
care muncesc și se preocupă de 
ridicarea pregătirii lor profe
sionale dovedește hotărîrea lor 
de a nu precupeți nici un efort 
pentru a face din uzina noas
tră un puternic detașament in 
procesul de dezvoltare a eco
nomiei naționale.
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Proteste împotriva acțiunilor 
agresive ale S.II.A. in Vietnam

în portul
■ ■

HANOI 4 (Agerpres). — După cum transmite agenția 
V.N.A., la 4 iulie, unități ale Armatei populare vietnameze 
au doborît un avion american care bombarda provincia 
Thanh Hoa. Potrivit ultimelor informații, la 3 iulie, în pro
vincia Quang Binh, au fost doborîte alte trei bombardiere 
ale Statelor Unite. Numărul avioanelor americane doborîte 
deasupra teritoriului R, D. Vietnam se cifează ța 1157.

R.P.
Albania

TIRANA 4 (Agerpres). — 
Agenția de presă A.T.A. trans
mite Declarația Consiliului de 
Miniștri al R.P. Albania în le
gătură cu bombardamentele 
întreprinse de aviația ame
ricană asupra suburbiilor ora
șului Hanoi și portului Hai- 
fong. în declarație se subli
niază că poporul albanez și 
guvernul R. P. Albania „își 
exprimă indignarea și con
damnă cu energie noile 
acțiuni periculoase ale gu
vernului S. U. A., care ur
măresc extinderea și mai 
mare a agresiunii în Vietnam 
și în Asia de sud-est. Poporul 
albanez a fost și este de partea 
forțelor poporului vietnamez 
pînă la victoria finală asupra 
agresorilor americani".

Guvernul Republicii Popu
lare Albania, se spune în de
clarație, declară încă o dată 
că singura cale justă pentru 
reglementarea problemei viet
nameze este acceptarea pro
punerilor în patru puncte ale 
guvernului R.D. Vietnam și a 
declarației în cinci puncte a 
Frotului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud".

Italia
ROMA 4. — Corespondentul 

Agerpres, I. Mărgineanu, 
transmite : în întreaga Italie 
crește în intensitate mișcarea 
de protest împotriva noii a- 
gresiuni americane din Viet
namul de nord. Oameni de 
toate convingerile politice și 
religioase, muncitori și sa- 
vanți, artiști și țărani, dau 
glas simțămintelor de solida
ritate frățească cu eroicul

popor vietnamez, înfierînd 
totodată acțiunile agresive 
ale imperialiștilor americani. 
Muncitorii portului Livorno 
au declarat grevă de o oră, 
portul rămînînd complet pa
ralizat, iar la Salerno, lucră
torii de la șantierele navale 
au oprit lucrul, aprobînd o 
moțiune prin care protestează 
cu energie împotriva extinderii 
escaladării imperialiste în Viet
namul de nord. Participanții la 
cel de-al XVIII-lea Congres al 
Federației tineretului comunist 
italian au organizat o impre
sionantă demonstrație la Bo
logna pentru a-și exprima so
lidaritatea cu poporul vietna
mez, care luptă pentru liber
tatea și independența patriei 
sale. Cu acest prilej au luat 
cuvîntul secretarul general 
al P.C.I., Luigi Longo, Achille 
Occhetto și Enrico Berlin- 
guer.

Birmania
RANGOON 4 (Agerpres). — 

Ministerul Afacerilor Externe 
al Birmaniei a dat publicității 
o declarație în care se arată 
că „guvernul birmanez re
gretă profund extinderea ope
rațiunilor forțelor aeriene ale 
S.U.A., prin bombardarea 
suburbiilor orașului Hanoi și 
portului Haifong". în de
clarație este exprimată îngri
jorarea că acest act al esca
ladării războiului în Vietnam 
ar putea duce la o mai mare

încordarea nu numai în Asia 
de sud-est, dar și în întreaga 
lume, împiedicînd rezolvarea 
problemei vietnameze.

Canada
OTTAWA 4 (Agerpres). — 

Presa canadiană publică o 
serie de articole de protest îm
potriva bombardării periferii
lor Hanoiului și Haifongului 
de către aviația americană. 
Ziarul „Montreal Star" arată 
că prin ordinul de bombarda
re a Hanoiului și Haifongului 
președintele Johnson „s-a izo
lat atît în interiorul țării cit 
și in afară". „Globe and Mail" 
scrie într-un articol redacțio
nal că „Washingtonul nu se 
bucură de sprijinul aliaților 
săi în acțiunile în Vietnam". 
Ziarul „Ottawa Citizen" de
clară că „bombardamentele 
aviației americane nu vor a- 
duce victoria Statelor Unite".

Dane
marca

AALBORG 4 (Agerpres). — 
Premierul danez Jens Otto 
Krag, luînd cuvîntul la 4 iu
lie, la Aalborg, a dezaprobat 
bombardarea de către aviația 
americană a centrelor popu
late din R.D. Vietnam. El a 
disociat guvernul său de poli
tica dusă de S.U.A. în războiul 
din Vietnam și de recentele 
atacuri aeriene asupra subur
biilor Hanoiului și Haifongu
lui. „Guvernul danez, a spus 
Krag, susține că trebuie să se 
pună capăt escaladării războ
iului (din Vietnam)".

Un om, relativ tînăr, a 
fost eliminat de la cursu
rile Universității neozee
landeze Auckland. Un fapt, 
în aparență banal care a 
suscitat însă ecouri atît de 
mari în rîndurile opiniei 
publice din această țară in
cit a ajuns să fie dezbătut 
într-o ședință furtunoasă a 
parlamentului din Wel
lington. în apărarea lui au 
sărit membrii guvernului 
Noii Zeelande, reprezen- 
tați prin ministrul muncii, 
Thomas Shand. Punctul de 
vedere al Universității a 
fost susținut de mai mulți 
deputați ai opoziției și, în 
primul rînd, de conducerea 
și studenții Universității. 
Dar despre ce a fost vorba?

Tinărul „student", Daniel 
Godfreal, s-a înscris la U- 
niversitatea Auckland pen
tru a urma științele poli
tice. Curînd s-a aflat însă 
că noul „coleg" al studen
ților era un agent al servi
ciului secret. El se intro
dusese în realitate în acea
stă universitate pentru a 
afla „starea de spirit" a stu
denților ca urmare a 
puternicelor nemulțumiri

Declarația Prezidiului C.C. al Frontului 
Patriei din Vietnam

PE 
SCURT
între 25 iunie și 2 iulie a avut 

Ioc la Viena cel de-al 7-lea Con
gres Internațional de Gerontologie 
la care au participat aproximativ 
3 000 de oameni de știință și cer
cetători din numeroase țări ale 
lumii. La lucrările congresului a 
participat o delegație română 
condusă de prof. dr. Ana Aslan, 
în cadrul lucrărilor prof, dr. Ana 
Aslan a prezentat referatul pri
vind criteriile pe baza cărora se 
poate aprecia eficacitatea unui 
tratament pentru combaterea bă- 
trîneții. Referatul a întrunit apre
cieri elogioase din partea partici- 
panților la congres.

Cu prilejul deschiderii la 
Berlin a Expoziției de artă ro
mânească, la ambasada Repu
blicii Socialiste România a 
avut loc un cocteil. Au partici
pat Gustav Hertzfeld, locțiitor 
al ministrului de externe al 
R.D.G., funcționari superiori 
din Ministerul de Externe, re
prezentanți ai Ministerului 
Culturii, oameni de artă.

HANOI 4 (Agerpres). — 
Prezidiul Comitetului Cen
tral al Frontului Patriei din 
Vietnam a dat publicității o 
declarație în care condamnă 
pe imperialiștii americani 
pentru bombardamentele asu
pra periferiilor Hanoiului și 
a orașului Haifong. „Este 
vorba de un nou pas de esca
ladare extrem de grav, făcut 
de imperialiștii americani în 
războiul lor de agresiune în 
Vietnam, se spune în declara
ție. Bombardînd Hanoiul, ini
ma întregului Vietnam și ca
pitala unei țări socialiste, de- 
clanșind atacuri aeriene asu
pra orașului Haifong, agreso
rii americani au încălcat încă 
o dată într-un mod extrem 
de grosolan suveranitatea și 
independența poporului viet
namez și au nesocotit cu 
nerușinare acordurile de la 
Geneva din 1954 cu privire la 
Vietnam. Totodată, ei au vio
lat principiile cele mai ele
mentare ale dreptului interna
țional".

Prezidiul C.C. al Frontului 
Patriei din Vietnam cheamă 
guvernele țărilor socialiste

frățești și ale țărilor iubi
toare de pace, organizațiile 
democratice și popoarele din 
lumea întreagă să condamne 
sever, în interesul păcii și 
dreptății și al securității altor 
popoare, actele criminale ale 
agresorilor imperialiști, să ac
ționeze mai hotărît și mai 
practic pentru a opri mîinile 
sîngeroase ale piraților ame
ricani.

BRUXELLES 4 (Agerpres). 
— Cîteva fapte se desprind 
din sesiunea miniștrilor agri
culturii „celor șase", care a 
avut loc acum cîteva zile la 
Bruxelles — în primul rînd, 
„dezacordurile foarte serioase 
dintre ei", pe care le mențio
nează ziarul „Le Monde".

In ce privește „fondul" 
dezbaterii, poate fi menționat 
numai „avizul favorabil" dat 
cifrei de 49.5 centime per kg, 
ca viitor preț european al 
laptelui livrat (cifră avan
tajoasă pentru țările cu o 
mare densitate a șaptelului, 
dar care, probabil, nu va con
veni francezilor).

în cursul unui dejun, Mans
holt, vicepreședintele comisiei 
Pieței comune, a anunțat că 
pune la dispoziția antagoniș- 
tilor un text de compromis 
global „în care concesiile și 
sacrificiile ar fi împărțite în 
mod echitabil" între statele 
membre. Dar, intrînd pe făga-

0 nouă
• Convorbirile 

anglo- 
rhodesiene

SALISBURY 4 (Agerpres).— 
în capitala Rhodesiei a în
ceput luni o nouă repriză a 
convorbirilor anglo-rhodesiene 
consacrate realizării unui a- 
cord în problema rhodesiană.

repriză

Agenția T.A.S.S. transmite că 
la 4 iulie stația seismică Tașkent a 
înregistrat opt cutremure. Cel 
mai puternic s-a produs la orele 
14,22 și a fost de gradul șapte. 
Din datele preliminare rezultă că 
în urma acestor cutremure au 
avut de suferit clădirile vechi din 
oraș.

La Praga s-au desfășurat lucră
rile celui de-al doilea Congres al 
Uniunii Internaționale a Asociații
lor Naționale ale tehnicienilor de 
film, la care au luat parte mai 
mult de 200 de reprezentanți din 
26 de țări ale lumii, printre care și 
din Republica Socialistă România.

Cu acest prilej a avut loc un 
Concurs tehnic international al 
filmului în cadrul căruia au fost 
prezentate filmele românești ,.Bio
grafia” și „Duminică la ora 6“. 
Ambele filme românești au primit 
premiul special al concursului 
pentru metoda Trans-Trav și ilu
minatul decorurilor cu lămpi cu 
vapori de mercur. Metoda Trans- 
Trav — filmare cu perspectivă 
variabilă — aparține operatorului 
român Sergiu Huzum. De aseme
nea, iluminarea decorurilor cu 
lămpi cu vapori de mercur, folo
sită la realizarea filmului „Dumi
nică la ora 6", a adus specialiști
lor români un alt premiu special 
al concursului.

U.R.S.S. — Furnalele Combinatului metalurgic din Or»k-
Halilovo (Ural)

Convorbirile dintre cele două 
delegații au fost întrerupte 
timp de zece zile cînd condu
cătorul delegației britanice, 
Oliver Wright, a plecat la 
Londra pentru consultări cu 
guvernul englez asupra sta
diului convorbirilor și poziției 
Angliei la aceste convorbiri. 
Oliver Wright s-a întors 
capitala Rhodesiei urmînd 
facă cunoscut guvernului 
Smith noile propuneri ale 
vernului britanic în vederea 
reglementării problemei rho- 
desiene. Guvernul englez, ara
tă agenția Reuter, speră ca 
problema Rhodesiei să fie re
zolvată înainte de începerea 
conferinței primilor miniștri 
ai țărilor membre ale Com- 
monwealthului programată 
pentru luna septembrie 
care va examina îndeosebi 
implicațiile problemei rhode- 
siene după proclamarea uni
laterală a independenței aces
tei țări de către premierul 
Smith.

I. RETEGAN

Dezacorduri

Yokohama
U- 
era 
pe 

în-

între „cei șase“

„srmruL a

Astăzi se aniversează patru ani 
de la proclamarea indepen
denței Algeriei. In totogralie, o 
imagine din orașul Alger, ca

pitala țării Festivitățile din

provocate de sprijinul a- 
cordat de guvernul Noii 
Zeelande politicii de inter
venție dusă de Statele 
uite în Vietnam. Scopul 
limpede : a-i denunța 
„recalcitranți". Aceasta,
trucît, studenții neozeelan
dezi s-au aflat în primele 
rînduri ale celor care au 
criticat guvernul, deoarece 
a hotărît să trimită unități 
militare în ajutorul regi
mului saigonez. Demascat. 
Daniel Godfreal a început 
să fie pur și simplu boi
cotat atît de studenți cit 
și de corpul profesoral. 
După cum arată agenția 
U.P.I. s-a ajuns pînă acolo 
încît studenții s-au revol
tat din cauza prezenței în 
Universitate a agentului 
serviciului secret. în fața 
protestului unanim, condu
cerea Universității a hotă
rît să-i interzică lui God
freal să mai frecventeze 
cursurile.

Și iată că in sprijinul Iui 
a venit ministrul muncii, 
Thomas Shand. în mijlocul 
strigătelor de protest de pe 
băncile opoziției el a de- 
plîns „persecuțiile" la care 
a fost supus acest „tinăr 
slujbaș al satului", care a 
fost animat, chipurile, nu
mai de „dorința de a-și 
continua studiile universi
tare". El a criticat deschis

pe profesorul R. M. Chap
man, șeful catedrei de stu
dii politice, pe conferenți
ara Ruth Butterworth și 
pe studenții de Ia Univer
sitatea Auckland pentru 
faptul că „au avut o com
portare ofensivă" față de 
„studentul-informator". In 
momentul în care mini
strul Shand, furat de elo- 
cința sa oratorică, a lăsat 
să-i „scape" afirmația că 
Universitatea „se află sub 
controlul elementelor de 
stînga" a izbucnit un ade
vărat scandal. A fost nece
sară intervenția președin
telui parlamentului pentru 
ca ședința să nu se încheie 
cu incidente grave.

Astfel, a luat sfirșit una 
din cele mai animate șe
dințe ale parlamentului 
neozeelandez din ultimii 
ani. Presiunile guvernului 
nu au contribuit în nici un 
fel la reprimirea „studen
tului" Godfreal la cursur- 
le Universității Auckland. 
Ilotărîrea luată de condu
cerea Universității a ră
mas definitivă, ceea ce, a 
constituit o lovitură dată 
serviciului secret neozee
landez aflat într-o plină 
campanie de vînătoare a 
așa-ziselor „elemente sub
versive".

Muncitorii japonezi orga
nizează mereu noi acțiuni 
în sprijinul revendicărilor 
lor economice și politice, 
în fotografie : Docheri din 
Yokohama semnînd un apel 

la noi acțiuni

în 
să 

Ian 
gu-

a.c.

șui negocierilor politice, 
după îndelungatele dezbateri 
ale experților — miniștrii 
agriculturii ai țărilor membre 
ale C.E.E. sînt împărțiți în 
două grupe : — cei care con
sideră că „dată fiind existența 
textului de compromis, ar fi 
mai bine ca acesta să fie făcut 
cunoscut pe larg (din acest 
grup fac parte ministrul fran
cez Edgar Faure și ministrul 
vest-german al agriculturii, 
Hoecherl).

Celălalt grup este de părere 
că pentru cîtva timp trebuie 
să se continue studierea dosa
relor tehnice (din care unele 
nu au fost încă niciodată stu
diate serios Ia nivel ministe
rial). Italia și Olanda fac parte 
din acest grup.

LA PAZ 4 (Agerpres). 
Ultimele știri privind 
zultatele care au avut loc 
duminică în Bolivia pentru de
semnarea președintelui, vice
președintelui precum și a 
unui număr de 27 de senatori, 
102 membri ai Camerei Re
prezentanților, atribuie victo
ria „Frontului revoluției boli- 
viene" (sprijint de junta gu
vernamentală) al cărui candi
dat pentru funcția de președin
te, generalul Rene Barrientos, 
este considerat virtual ales. 
In capitala țării, La Paz, Bar
rientos obținuse, potrivit da
telor preliminare, peste 44 la 
sută din voturi, în timp ce 
candidatul Partidului demo- 
crat-creștin — generalul Ber- 
nandino Bilbaorioja întrunise 
30 la sută. Avansul lui Bar
rientos s-a consolidat după cu
noașterea unor rezultate par
țiale din provincie.

In general rezultatele scru
tinului de duminică din Bo
livia sînt considerate de co
mentatorii de presă ca scon
tate, avîndu-se în vedere mă
surile luate de junta de gu
vernământ pentru asigurarea 
victoriei candidatului oficial.

Recent presa ungară a publicat un anunț 
privind începerea înscrierilor pentru corul radio
difuziunii. Din toate colțurile țării s-au prezentat 
zilnic la radiodifuziune cite 500—600 de copii, 
în mai puțin de două săptămîni au fost examinați 
peste 5 000 de mici „candidați". Deși sînt vacante 
numai 50 de locuri, comisia examinează pe toți cei 
care se prezintă pentru a-i alege în posturile va
cante pe cei mai talentați copii.

Corul de copii al radiodi- 
luziunii ungare a lost în
ființat cu 12 ani in urmă de

dr. Csanyi Laszlo și soția 
Iul, Valeria Botka, — doi 
pasionali iubitori ai muzi

Demisia lui Cousins
LONDRA 4 (Ager

pres). — Demisia lui 
Frank Cousins, minis
trul tehnologiei din ca
binetul britanic, este 
viu comentată în cercu
rile politice londoneze.

Personalitate marcantă a 
Partidului laburist și secretar 
general al sindicatelor trans
porturilor, cel mai important 
din Marea Britanie, Cousins, 
a fost înainte de intrarea sa 
în guvern unul din exponen- 
ții aripii laburiste de stînga. 
Din martie 1965, Cousins în 
general s-a situat pe poziția 
guvernului Wilson. Faptul că 
sindicatul transporturilor a

continuat însă să se opună 
politicii salariilor și venituri
lor a lui Wilson, l-a pus pe 
Cousins în situația de a alege 
între sprijinirea politicii gu
vernului cu privire la salarii și 
poziția sindicatului. Astfel, în 
ajunul publicării legii privind 
obligativitatea preavizului 
pentru orice cerere de sporire 
a salariilor, Cousins și-a pre
zentat demisia din funcția de 
ministru al tehnologiei. Obser
vatorii politici afirmă că în
tre Wilson și Cousins au exis
tat și alte dezacorduri, în 
special privind atitudinea 
Marii Britanii față de războ
iul din Vietnam.

D.S.F. Iugoslavia
BELGRAD 4. — Corespondentul 

Agerpres, N. Plopeanu, transmite: 
La 4 iulie, în R. S. F. Iugoslavia 
s-a sărbătorit „Ziua luptătorului'. 
In această zi, cu un sfert de secol 
în urmă, cînd Iugoslavia era 
ocupație nazistă, într-o vilă 
cartierul Dedinie din Belgrad, 
ținut ședința Biroului Politic 
C.C. al Partidului Comunist

sub 
din 
s-a 
al 

din 
Iugoslavia, care a chemat popoare
le Iugoslaviei Ia luptă împotriva 
cotropitorilor. In amintirea acestui 
eveniment s-a instituit „Ziua 
luptătorului".

Anul acesta, cînd se împlinesc 
25 de ani de la izbucnirea răscoa
lei populare împotriva fascismu
lui, în întreaga țară au avut loc 
intîlniri ale luptătorilor partizani, 
adunări festive, simpozioane și di
ferite manifestări cultural-artistice 
și sportive.

cii. Primii zece ani au fost 
ani de muncă intensă și cu 
rezultate mai puțin răsună
toare. Conducerea radiodi
fuziunii a acordat un spri
jin însemnat acestei for
malii Începătoare prin în
ființarea unei școli genera
le de muzică in care copiii 
nvață după metodele cu- 
roscutului compozitor un- 
iar, Zoltan Kodaly.

Pînă să devină titular al 
corului radiodiluziunii, un 
copil parcurge următoarele 
etape : la vlrsta de 6 ani 
frecventează (o perioadă 
ie un an) un curs special, 
ar cînd Împlinește 7 ani 

• »sle cooptat în „corul ce- 
'or mici', un fel de pepini
eră a corului de copii. Abia 
după 4 ani de învățătură 
asiduă — și dacă, bineînțe
les, se dovedește a fi ta
lentat — devine membru al 
corului de copii al radio
difuziunii, din care face 
parte pînă împlineșie virsta 
de 14 ani.

Corul copiilor are un re
pertoriu foalte bogat, for
mat din cîteva sute de cin- 
tece (muzică preclasica, 
clasică și modernă). Intr-un 
an repertoriul corului se

Îmbogățește cu circa 80 de 
noi cîntece.

Primul turneu important 
peste hotare a lost cel efec
tuat în Japonia. In vederea, 
acestui turneu copiii au 
pregătit 11 cîntece în limba 
japoneză. Timp de două 
luni corul a dat 46 concer
te în 38 de orașe în fața 
unui număr de circa 180 000 
spectatori. De o bună apre
ciere s-au bucurat membrii 
tinerei formații corale a ra
diodifuziunii ungare și în 
Cehoslovacia, R. D, Ger
mană și S.U.A.

Entuziaștii fondatori ți 
conducători ai acestui cor 
de copii se bucură de pre
țuirea publicului precum și 
a statului. Recent, cu prile
jul celei de-a 21 aniversări 
a eliberării Ungariei, lui 
Csanyi Laszlo și soției lui, 
Valeria Botka, li s-a acor
dat distincția „Liszt Fe
renc'. Corul de copii al ra
diodiluziunii ungare cuce
rește zi de zi tot mai mulți 
admiratori.

A. POP
Corespondentul Agerpres 

la Budapesta

Luni la Belgrad, ca și în alte 
orașe și sate din țară, au avut loc 
manifestări cultural-artistice și 
sportive. In aceeași zi la Topola 
s-a dezvelit monumentul ridicat 
in memoria eroinei populare Da- 
rinka Radovici.

Cu prilejul „Zilei luptătorului', 
președintele R. S. F. Iugoslavia, 
Iosip Broz Tito, a acordat amnistie 
unui număr de 776 persoane con
damnate la diferite pedepse.

Problema
Kurdă

BAGDAD 4 (Agerpres). — Citind 
curse irakiene, agenția M.E.N. 
menționează că la 4 iulie delega
ția kurdă, care a patricipat la tra
tative cu oficialitățile guverna
mentale de la Bagdad, a plecat 
spre regiunile din nord locuite de 
kurzi. Aceeași agenție relatează că 
în urma discuțiilor dintre cele 
două părți s-a stabilit ,,formarea 
unei comisii compusă din repre
zentanți ai Ministerului de Interne 
și ai apărării din guvernul central 
și un număr de lideri kurzi*. Sar
cina acestei comisii ar fi „reinsta- 
urarea unui climat de pace și sta
bilitate în nordul Irakului'. Ulti
mele informații sosite în Irak ates
tă că în regiunile locuite de kurzi 
,,situația este calmă".
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