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tineretului
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

m început această a 
188-a zi a cincinalului 
pe șantierul viitorului 
combinat siderurgic o 
dată cu autorii săi. In 
lumina irizată a răsări
tului, razele piezișe ale 
soarelui desenau pe pă- 
mîntul argilos umbrele

lungi .ale constructorilor ce păreau a 
sugera astfel adevăratele dimensiuni 
ale oamenilor care asamblează, sudea
ză și înalță spre cer coloși în greutate 
de sute de tone.

Ora 8. Pentru citeva minute discul 
solar e în eclipsă. O macara de di
mensiuni uriașe ridică stîlpi de 56 to
ne, pendulîndu-i între pămînt și cer. 
E un moment spectaculos și după cum 
ne asigură inginerul șef al șantieru
lui, tovarășul Petre Corneliu, asistăm 
la o adevărată premieră tehnică. Doi 
constructori dirijează această mișcare 
complicată, comparabilă doar cu pre
cizia matematică a astrelor. Sînt vete
rani ai construcțiilor siderurgice, șeful 
de echipă Marosac Emil și maistrul 
Geană Filar, veniți de la Hunedoara.

Am văzut un om mărunt și negricios 
potrivind lentilele unui aparat. Părea 
a privi spre soarele ce se înalță peste 
stîlpii înalți de 85 metri ai 'viitoarei 
oțelării. Semăna cu un astronom ce 
măsoară cu religiozitate mișcarea eter
nă a astrului. în realitate, însă, șeful 
de brigadă Popa Matei verifica cu teo- 
dolitul verticalitatea celor 18 stîlpi ce 
au fiecare peste 50 .tone greutate. îm
preună cu cei 8 oameni ai săi, lăcătu-

șui Popa Matei corectează zilnic ver
ticalitatea a 2 stîlpi gigant.

Ora 9. în orele șantierului a inter
venit o noutate. Studenți ai politeh
nicilor și institutelor de construcții 
din București, Iași și Timișoara s-au 
prezentat în cea dintîi zi de practică. 
Urmărim un grup de studenți bucu- 
reșteni, care, fac cunoștință cu oțe- 
lăria. Inginerul Timofte N., șeful lo
tului oțelărie, le explică cu lux de a- 
mănunte complicata tehnologie a ge
nezei unei hale de dimensiuni gigan
tice, insistînd mai ales asupra situa
țiilor critice cînd constructorul tre
buie să dea dovadă de inițiativă pen
tru a completa, cu soluții ingenioase, 
ceea ce n-a fost prevăzut exact 
proiectarea pe planșetă.

Ora 10. Intr-o baracă de tablă 
dulată facem cunoștință cu alți 
veterani: Dierman Alexandru,
macaraua Derrick. Dierman Alexan
dru este montor de macarale. A mon
tat pentru prima oară macaraua Der
rick realizată în uzinele din Bocșa 
în anul 1951, pe vremea cînd Hune
doara era un șantier asemenea Gala- 
țiului. Acum, meșterul Dierman o va 
monta la Galați, iar macaraua își va 
face datoria așa cum și-a făcut-o la 
Hunedoara, Reșița, Calan, Borzești, 
Brazi și Chișcani. După 15 ani de 
muncă rodnică, bătrîna macara a tre-

MARII
12 IULIE 1966

Montorii care vor lega în chingi de metal scheletul noii oțelării a Combinatului siderurgic „Gheor
ghe Gheorghiu-Dej'-Galați debutează deocamdată printr-o lucrare de loc lipsită de spectaculos și răs

pundere i pregătirea vibrosonetelor care vor bate pilonii de beton ai fundațiilor
Foto: N. STELORIAN

ALE CINCINALULUI

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, al poporului român și al nostru personal, transmitem Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, Prezidiului Marelui Hural Popular și Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole, poporului mongol și dumneavoastră personal un "cald salut tovărășesc și cordiale felicitări cu prilejul celei de-a 45-a aniversări a victoriei Revoluției populare mongole.Poporul român se bucură sincer de suocesele însemnate obținute de poporul mongol, sub conducerea partidului său popular revoluționar, în opera de construire a socialismului în patria sa.Ne exprimăm convingerea că relațiile, de prietenie șl colaborare frățească statornicite între Partidul Comunist Român și Partidul Popular Revoluționar Mangal, între Republica Socialistă România și Republica Populată Mongolă, se vor dezvolta continuu, pe baza principiilor marxism-leninls- mului și internaționalismului socialist, în interesul ambelor popoare, al întăririi unității țărilor socialiste, al cauzei păcii în lume. De ziua marii dumneavoastră sărbători, vă urăm, dragi tovarăși, succes deplin în munca pentru traducerea în viață a hotărîrilor Congresului âl XV-lea al Partidului Popular Revoluționar Mongol, Populare Mongole și fericirea

Corespondență 
telefonică de la 
trimisul nostru 

special la Londra, 
FÂNUȘ NEAGU

PRACTICA
IN PRODUCȚIE

ZILE DUPĂ A STUDENȚILOR

BINE AE! VEN!E!“
Zilele trecute am fost oaspeții studenților care fac prac

tică ,1a Uzinele „23 August", Fabrica de mașini-unelte și 
agregate și Uzina „Semănătoarea" din București, în timpul 
celor dintîi ore ale confruntării anuale cu problemele 
și realitățile producției. La începutul unei noi lecții în „am
fiteatrele" producției, i-am însoțit pe viitorii ingineri și 
economiști de-a lungul primelor itinerarii prin secțiile și 
atelierele uzinelor, acolo unde, cu fiecare zi de practică 
parcursă, drumul lor spre competența specialistului se con
turează mai exact, devine mai larg.Eficacitatea timpului pe care studenții-practicanți îl petrec în uzine este anticipată în multe privințe de calitatea pregătirilor făcute încă înainte de a fi început practica.în întreprinderile amintite, discuțiile prealabile între inginerii care coordonează practica și reprezentanții facultăților au avut ca țel principal repartizarea judicioasă a studenților în secții, și pe baza studierii minuțioase a programelor analitice, întocmirea graficelor de rotație. în majoritatea cazurilor, programele analitice au fost trimise uzinelor din timp cu prilejul încheierii convențiilor de colaborare. în întreprinderi s-a putut astfel analiza atent măsura în care obiectivele cuprinse de acestea în programe pot fi r.ealizate integral, secțiile și atelierele unde, fără a crea dificultăți producției, studenții își pot însuși cunoștințele în condiții corespunzătoare. în acest context, remarcăm inițiativa Institutului politehnic din București de a-și

trimite delegații în întreprinderi, pentru discutarea aspectelor organizatorice și întocmirea graficelor, cu cel puțin o săptămină înainte de practică. Ea și-a demonstrat deplin utilitatea, ca, de altfel, și consfătuirea organizată la 22 iunie, de comisia de practică a Uzinelor „23 August" cu delegații tuturor facultăților, ai căror studenți fac practică în această întreprindere. S-au discutat atunci, cu fiecare delegat în parte, toate problemele organizatorice legate de venirea studenților, au fost făcute propuneri și recomandări prețioase cu privire la repartizarea lor în secții și ateliere.în prima zi, după tradiționalul „Bine ați venit", studenții au primit informații în legătură cu istoricul, specificul de producție și dotarea cu utilaje a uzinei în care fac
ION TRONAC 

ADRIAN VASILESCU

(Continuare în pag. a II-a)

Primire la președintele Consiliului de MiniștriPreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Sociar liste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit luni la amiază pe directorul general al U.N.E.S.C.O., dl. Rene Maheu, care se află în țara noastră la invitația Universității București.La întrevedere, care a decurs într-o atmosferă cordială, au participat Corneliu Mănes- cu, ministrul afacerilor externe, acad. Athanase Joja, președintele Comisiei naționale a

Republicii Socialiste România pentru U.N.E.S.C.O. și Valentin Lipatti, delegat permanent al Republicii Socialiste România pentru U.N.E.S.C.O.(Agerpres)
la

de săptămină

Duminică, în sala de festivități a 
Casei de cultură a tineretului din 
raionul Tudor Vladimirescu. Bucu
rești, a avut loc tragerea Ia sorți 
a celor cinci premii surpriză oferite 
de ziarul nostru în cadrul concursu
lui „Cunoașteți această imagine ?“

Citiți în PAGINA A V-a însem
narea cu același titlu.

BAIA 
corespondentul

Odată cu ultimele zile 
ale săptăminii trecute, 
autobuze O.N.T., purtînd 
numere de Maramureș 
au putut fi văzute îna- 
fara granițelor regiunii, 
în ele se aflau muncitori 
de Ia diferite Întreprin
deri maramureșene, tineri 
și vfrstnici porniți în 
excursie prin țară. Un 
grup de muncitori de Ia 
Fabrica de sticlă din 
Poiana Codrului va vizi
ta orașele Cluj, Tg. Mu
reș, Sibiu, Alba Iulia. tn 
drumul lor, excursioniștii 
vor vizita, dintr-o curio
zitate profesională fireas
că, și fabricile de sticlă 
de la Turda și Mediaș. 
Un alt grup de tineri, 
pornind din orizonturile 
și abatajele Săsatului au 
plecat pe un itinerar deo
sebit de atrăgător: Ca
zane, insula Ada-Kaleh și 
șantierul Porților de Fier.

MARE (de la 
nostru).

In construcție
o noua fabrică

de mănuși

r scrisori

L
DE PE 
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Bărăganul își trăiește zilele 
sale fierbinți die vară. Aici, în 
raionul Fetești, recoltatul ce
realelor este în plină desfășu
rare. Din cîmp, pe dr imuri 
străvechi de dropii, spre ma
gazii și silozuri a pornit noua 
recoltă de cereale păioase. 
Măsuri agrotehnici chibzuit 
aplicate au învins în multe 
locuri vitregia toamnei se
cetoase. La Țăndărei, Fetești

și Săveni primele tarlale re
coltate dau certitudinea unei 
producții medii de peste 2 000 
kg grîu la hectar. în seara zi
lei de 7 iulie era strînsă re
colta de pe toate cele 1454 
hectare cultivate cu orz. Ma
zărea, cultivată pe I 286 hec
tare, a dat o producție bună 
— 1 900 kg la hectar, față de 
1 500 kg planificate.

Bătălia cea mare — cum o

numesc oamenii de aici — a 
început însă de abia atunci 
cînd au intrat combinele în 
cele 29 314 hectare cu grîu. în 
ziua de 1 iu.ie, în lanurile de 
grîu se tăiau primele drumuri 
pentru combine. La o săptă
mână și ceva după începeri —

In noua zonă industrială a orașului Tg. Mureș, în apropierea combinatului de îngrășăminte azotoase, au început lucrările de organizare a șantierului noii unități a fabricii de mănuși din piele din localitate. Noul obiectiv industrial va dispune de o tăbăcărie minerală, înzestrată cu mașini și utilaje de înaltă tehnicitate care să asigure mecanizarea și în parte automatizarea pocesului tehnologic, de o spațioasă hală de confecții și de un pavilion adm mstrativ. (Agerpres)
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rul spectator simte nevoia (și I 
e lăudabil acest sentiment) să ’ se afle la curent cu producția I rtramaturpică de peste hotare, mai mim sad mai puțin re- I eehfă și mat ales cu acele pro- • 
ducții ce se situează pe poziții ■ 
avansate. Apoi, lucrurile tre- I-__ ___ ’Ajunși aici, se face necesa

ră o scurtă recapitulare.
în limitele spațiului și în 

propriile noastre limite, ne-am 
străduit pînă acum să arătăm 
importanța covîrșitoare pe 
care o au, pentru educația es
tetică a tînărului spectator, 
cele două instituții primor
diale : familia și școala. Din 
atmosfera familială, cum am 
văzut, din exemplele vii și 
concrete ale familiei, se naște 
primul impuls al interesului 
pentru spectacol, ca și primele 
noțiuni de comportare intr-o 
sală publică undr se face artă. 
Școala vine să adauge la aces
tea deprinderea de-a adinei 
sensurile literaturii dramatice, 
de-a dezbate valoarea inter
pretării textului intr-un anu
me spectacol, de-a crea acel 
„spirit colectiv", necesar și 
specific vizionării și înțelege
rii reprezentării artistice.

Aportul, atît de însemnat și 
atît de hotărîtor de cele mai 
multe ori. al celor două insti
tuții, nu este totuși totdeauna 
suficient. Nu este complet. 
Educația estetică a tînărului 
spectator fl-o Pa îndeplini de- 
cît teatrul însuși. Desăvîrșirea 
operei de educare o vor face 
fără doar și poate creatorii de 
spectacol.O i’ot face. Trebuie s-o facă. 
Dar o fac intr-adevăr întot
deauna ^...

Vorbifi.d despre marile greii- tați cu care se zbate teatrul 
occidental, greutăți nu numai 
de ordin material, dar și ar-

fistic, Jean Vîlar, directorul 
Teatrului Național Popular 
francez, ajunge în lucrarea sa De la tradition theatrale, să 
se întrebe : „Părăsi-vom tea
trul ca pe o artă inactuală Cum Jean Vîlar e un tempe
rament sănătos, un spirit lu
cid, o voință activă, deloc 
deznădăjduit, găsește eă exis
tă o soluție — „și singura va
labilă", zice el — de-a scoate 
teatrul occidental din impas și 
răspunde astfel întrebării: „E 
vorba deci de-a crea o socie-

toate acestea că teatrul nos
tru e scutit de unele probleme 
și unele carențe ? Dacă ar fi 
intr-adevăr artă decedată, ar 
fi scutită. Dar o artă vie, so
licitată, își reînnoiește mereu și mijloacele și țelurile.

In legătură cu ceea ce 
preocupă aici, trebuie 
amintim că primul mijloc 
care-l are teatrul, în afară 
realizarea scenică, de-a
plini educația artistică a spec
tatorului, este repertoriul. Așa 
cum am mai spus-o — și fără

ne 
să 
pe 
de 

îm-

Poate n-o găsim prezentă pe 
măsura dorințelor noastre, dar 
aceasta este altă latura, a lu
crului, pe care nu avem a o 
trata aici. Prin urmane, s-ar 
părea că sintem îndreptățiți 
să repetăm vorba veche a fi
lozofului Leibniz : „e cum. ntt se poate mai bine în cea luai 
bună dintre lumile posibile".

Și totuși...
Repertoriul, așa cum e alcă

tuit nu numai la fiecare teatru 
în parte, dar chiar tn ansam
blu, cum l-am enumerat noi,

DECALOGUL SPECTATORULUI (VI)
tate, după care vom face, 
poate și teatru bun".

La noi, societatea visată de 
Jean Vtlar, poporul nostru 
a creat-o și ea este din plin 
favorabilă afirmării și dezvol
tării teatrului, această artă 
care, in alte părți și în mo
mente de criză, poate părea o 
„artă inactuală". Dovada că, la 
noi, teatrul, nu numai că fiu este o artă depășită, decedată, ci că se află în plină vigoare, 
ne-o dau „cozile" la casele de 
bilele pe toată întinderea țării, care are *eci de teatre stabile.

Dar dacă nu ducem lipsă de 
spectatori, dacă, interesul pen
tru teatru e mereu în Creștere, dacă statul socialist., spriji- 
nindu-1 a făcut din spectacol 
un mijloc al ridicării demni
tății omului, să însemneze

de Lascdr Sebastian

să avem pretenția de-a fi 
originali — fără text dramatic 
nimic nu e posibil. Oare avem 
motive să ne plîngem de re
pertoriul teatrelor noastre, cele 
din metropolă ca șt cele din 
regiuni ? Nu. Privit în ansam
blu, repertoriul acesta, de o 
mare varietate, nu se poate să 
nu ne satisfacă. Ni se repre
zintă deopotrivă și delaolaltă 
Euripide și O’Neill, Shakespeare și Giraudoux. Ibsen ți 
Labiche, Moliere și Tennessee 
Williams, Shale și Anouilh etc. 
Firește, dramaturgia noastră 
contemporană, dezimtînd pro
blemele actualității ce he stă 
la inimă, nn lipSns'te piei rn

nu poate fi mulțumitor din 
punctul de vedere al perfectă
rii gustului artistic, mai ales 
la un spectator tînăr. A repre
zenta, de pildă, în lanț și si
multan. pe cîteva scene, cinci 
— șase piese de Anouilh, cită 
vreme nu reprezinți de cit o 
piesă sau cel mult două de Ib.Sen; a fine afișul aproape 
permanent ocupat de Saroyan, 
Williams, Ionesco, cită vreme 
de mult nu s-a jucat Hamlet sau Macbeth, ori se joacă atît 
de rar O scrisoare pierdută — iată un lucru deloc entuzias
mau t. Să nu fim înțeleși gre
șit. N-adem toimie împotriva 
autorilor străini pomeniți. Ba 
chiar socotim, necesar ca ei să ne fie tăcuți ruhoscuți. Tînă-

buie cunoscute nu lăutăreș- 
te, după ureche, ci de visu. Numai că aceea ce urmea
ză a ni se înfățișa sub 
titlu de informare, de „punere 
în curent" sau chiar pentru a 
ne apropia partea cea mai interesantă a repertoriului mon
dial contemporan, nu poate 
veni înaintea repertoriului cla
sic, al nostru și al lumii. Mai 
totdeauna piesele cele mai re
cente sînt greșit înțelese de publicul tînăr, lipsit de cu
noașterea prealabilă a pieselor 
clasice, care constituiesc te
melia culturii teatrale gene
rale, care dau șlefuire gustu
lui artistic. Firește, nu e vorba 
aici de o ordine cronologică 
în alcătuirea repertoriului; 
adică : întîi să mi-l dai pe Racine și Vasile Alecsandri că 
sînt clasici și apoi pe Wilde si 
Davilla că sînt moderni. Așa 
ceva nu e posibil. Dar e posi
bil alteKva : echilibrarea re
pertoriului, care trebuie să se 
întemeieze pe acei autori de 
mult încercați ca avînd virtu
tea de-a forma și susține neal
terat gustul artistic. în această 
privință, experimentul are și 
efecte îndoielnice; în această 
privință, trebuie mers „la 
sigur", ca și gustul să devină 
sigur. Și sigur poți fi, în pri
mul rînd, cu clasicii.

Insă, numai repertoriul) chiar 
cel mai bine alcătuit-, concură 
la trezirea interesului pentru 
teatru și la dezvoltarea gus
tului artistic ? In articolul nostru urbiăio- rom vedea c" hu.

SĂRRĂTOARB

Un film

altminteri

FANTOMAS
1965

amuzant:

ediție

COLIBA UNCHIULUI TOM — film 
pentru ecran panoramic — 

rulează la Patria (orele Si 12i 
15; 18; 21).

Victoria lo
ll, 30; 13,45;

A-
L,a cercul de arta plastică din Lupem
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Primele zile după

„Bine ați venit!“
(Urinare (fin pag. I)praetiaa. Au făcut apoi cunoștință măi îndeaproape cu ea. într-o primă vizită. în aceeași zi au participat la instructajul general de protecția muncii și au luat contact cu secțiile și atelierele în care urmau să-și înceapă practica efectivă. Referindu-se la modul în care s-a realizat programul acestei zile, la întreg cadrul organizatoric în care se va desfășura practica studenților în acest an, toți cei cu care am stat de vorbă — cadre didactice, ingineri, studenți — au avut cuvinte elogioase. S-a subliniat totodată că la aceasta a contribuit substanțial legătura strînsă care s-a stabilit între facultăți și întreprinderi, colaborarea eficace a acestora înainte de’a fi început practica. Cit de importantă și necesară este a- ceastă colaborare o demonstrează și faptul că deficiențe organizatorice serioase apar tocmai datorită ignorării ei. Institutul politehnic din Cluj nu a trimis la timp programa de practică pentru studenții anului III electronică, astfel îneît abia după începerea stagiului s-a putut constata că realizarea obiectivelor ei nu este posibilă într-o întreprindere cu specific metalurgic.

*în ideea reliefării acelor aspecte și probleme de natură să influențeze valoarea fiecărei ore petrecute în uzină pentru edificiul cunoștințelor viitorului specialist am consemnat o serie de fapte asupra cărora socotim util să îndreptăm atenția tuturor celor care îndrumă practica studenților.Mai întîi ceva despre disciplină. în secția forjă a Uzinelor „23 August" am întîlnit într-una din zile un grup de studenți ai anului II, Institutul de construcții, care stăteau pur și simplu degeaba de mai bine de două ore. Și, în aceeași zi, mai mulți studenți avînd pe salopetă monograma Institutului politehnic din București discutau amuzați la umbra boschetelor din parcul uzinei — deși la ora aceea colegii lor se aflau în secții, lîngă mașini. Ing. Gavî’il Tor- nioș, șeful comisiei de practică a Uzinei, socotește asemenea abateri inerente, mai ales la începutul practicii și consideră că un control mai rigiuros din partea cadrelor didactice, dar. mai ales, mai multă răspundere din partea studenților, înțelegerea scopului pentru care se află în uzină, vor înlătura aceste abateri. Ing. Valeriu Petrovici afirmă că evitatea acestor situații depinde foarte mult și de maiștrii de atelier și că preocuparea și răspunderile a- cestora pentru locul de producție ar trebui să se extindă și asupra studenților. Tot dînsul s-a referit și la un alt aspect, arătînd că în unele cazuri trebuie înlăturate cauze obiective. (.Studenții anului III, Facultatea de mașini și utilaje pentru construcții au fost repartizați pe toată du-

rată practicii în hală de prelucrări mecanice pentru locomotive. Ar fi bine să se studieze posibilitatea de a-i trece și prin secția de mecanică grea. La cele spuse pînă acum am adăuga necesitatea ca toate cadrele didactice să respecte obligativitatea programului celor șase ore de îndrumare și control, fiind mai mult în ateliere și secții împreună cu studenții".Ajunși astfel la problema îndrumării, semnalăm faptul că în primele cinci zile de practică la Uzinele „23 August" studenții anului III, electromecanică din Cluj n-au beneficiat de îndrumările unui cadru didactic. Tot în această uzină lipsește și în prezent îndrumătorul grupei de studenți din anul II, Facultatea de energetică — București. De asemenea, nu credem că s-a ajuns la cea mai bună soluție în îndrumarea studenților Institutului de științe economice care se află în practică la Uzina „Semănătoarea". Un singur cadru didactic — tovarășa asistentă Crețu Steliana— îndrumă pe lîngă grupa din această întreprindere alte două grupe la Fabrica de mase plastice și la „Mecanica fină".Pentru stimularea interesului studenților către probleme ale producției, prin studierea cărora practica să devină mai atrăgătoare, mai rodnică, Ia Uzina „Semănătoarea" s-au dat în studiu unor grupuri mari de studenți probleme legate de tipizarea dispozitivelor mari de sudare și de optimizarea transportului pieselor și materialelor în uzină. Rezultatele vor constitui obiectul unor comunicări în cadrul simpozioanelor organizate de comisia inginerilor și tehnicienilor din uzină. Ar fi util, credem, ca în același scop, fiind vorba de studenții din anul TI, să li se recomande pentru studiu, în urma consultării cadrelor didactice cu inginerii uzinei, și teme și probleme mai simple, legate de aplicarea în producție a cunoștințelor însușite la materiile de cultură tehnică generală — chimie, fizică, matematică. O inițiativă asemănătoare, tradițională de-acum, există la Uzinele „23 August", unde, de doi ani, se organizează la sfîrșitul practicii sesiuni de referate ale studenților. Am- aflat că în acest an vor susține referate numai studenții din anul IV, întrucît ei au și cunoștințele de specialitate și răgazul — perioada lor de practică este de aproape două luni — de a aprofunda temele cercetate.nea nu constituie un obiect în sine, credem că și studenții din anii II și III pot prezenta referate pe baza cercetării unor probleme ale producției— fie chiar urmărirea unei tehnologii. Alese cu grijă, în funcție de cunoștințele, timpul și posibilitățile lor de documentare, teme sau probleme extraBe din planurile de măsuri tehnico-organîzatorice ale secțiilor, cercetate parțial acum în timpul practicii, pot deveni ulterior subiectul unor lucrări pentru cercurile știin
țifice studențești s»u chiar proiecte de diplomă.

Cum sesiu-

Clubul muncitoresc din orașul Victoria. Vedete exterioară
Foto: AGERPRF.S

' 'k - ‘LA

Dufiă patru sau cinci decenii, 
filmul serial revine la modă. 
Ecranele televizoarelor au fost 
inundate 
invizibil" 
ecranele 
poposit 
Stanislas 
este, 
cine a fost Fantomas ? începutul anului 1911 — scrie 
Georges Sadoul în cunoscuta 
sa istorie a filmului —- Franța a fost năpădită de afișe în care un om mascat, cu capă neagră de mătase ținea un picior pe Paris, amenințînd cu pumnalul. Timp de trei ani, în fiecare lună, Pierre Souvestre și Marcel Allain scriau și publicau 362 pagini consacrate eroului lor rocambolesc".

Atras de succesul 
lor foileton, studioul Gaumont 
îi încredințează în 
Feuillade, unul dintre cei mai 
talent ați regizori ai epocii fran
ceze mute — mort prematur 
în 1925 — sarcina de a realiza 
serialul cinematografic „Fan
tomas,", adaptînd pentru ecran 
cărțile cu același titlu. Succesul 
a fost răsunător, iar trei ani 
mai t.îrziu Feuillade va relua 
în film un alt subiect foileton 
de succes și anume „Judex". 
Cu „Judex" ediție modernă 
ne-am reîntîlnit recent în ex
celenta evocare a unei epoci 
apuse, realizată de regizorul, 
francez Georges Franju, film 
ce se constituie totodată în- 
tr-un pios omagiu adus artei 
și personnel lui Feuillade. Alta 
este calea lui Andre Hunebelle 
care a regizat „Fantomas" — 
ediție 1965. Cunoscut pînă 
aeum ca autor aproape exclu
siv al filmelor de mantie si 
spadă („Cocoșatul", „Misterele 
Parisului"; „Miracolul lupilor", 
„Cei trei mușchetari" etc.), 
francezul Hunebelle aruncă 
mănușa, laolaltă cu noul său 
personaj, „Fantomas" (alias 
Jean Marais), „amenințînd" cu

un serial a cărui întindere

de „Sfîntul", „Omul 
etc., în timp ce fie 

cinematografelor au 
Judex, și 

sau

Angelica,
Fantomas. Cine 
mai bine-zis bLa

romane-

1913 lui

PAGINI DIN ISTORIA PATRIEI

fh timp n-o putem încă presupu
ne. Sub pana a doi scenariști 
parizieni (Jean Halain și 
Pierre Faucoud) Fantomas a 
fost modernizat, punîndu-i-se 
la îndemînă întregul arsenal 
al tehnicii contemporane. Ei 
au păstrat identice numele 
eroilor: Fantomas, ziaristul 
Fandor, lady Beltham, Comi
sarul Juvet. In serialul lui 
Feuillade aceștia erau inter
pretați de Rene Navarre, Geor
ges Melchior, Renne Carl, și 
Breon. „Tempi passati" și iată-i acum în pielea acelorași 
personaje pe Jean Marais (în 
dublu rol: Fantomas — Fan
dor), Helene Arnaud, Louis de 
Funes, cărora li se mai adaugă 
un grațios personaj : fotografa 
(în interpretarea Mylenei De- 
mongeat). Calea lui Hunne- 
belle diferă de cea a lui 
Franju în Judex, unde inten
ția parodică avea o nuanță li
rică și unde era vizibilă stră
dania de a reconstitui universul lui Feuillade.

„Fantomas" — stil Hunne- 
belle — adoptă calea filmului 
distractiv modern : lejer, spu
mos, deconectant, parcă toc
mai potrivit pentru proiecții 
în grădinile răcoroase de vară. 
Aventura devine o gimnastică 
amuzantă, teribilele scene de 
groază de altădată provoacă 
hohote irezistibile de rîs. O 
remarcă pentru acest Jean 
Marais mereu tînăr și care la 
cincizeci de ani stabilește un 
profil nou de june prim, cu 
totul deosebit de rolurile an
terioare. Bărbatul modern 
(cum ar spune francezii: 
„l’age mur") seducător și în
treprinzător din seria „Sta
nislas", „Gentlemanul din Co- 
cody" și recent „Fantomas" 
acreditează un personaj cine
matografic de o concepție mo
dernă, lipsit de artificiile unei 
anumite epoci cinematografice 
în care aventura era luată 
prea mult în serios. Conven
țională, amuzantă, aventura în 
accepția ei actuală nu se mai 
străduiește să creeze „eroi" de 
celuloid infailibili, nu se mai 
vrea luată ca mit, ci vrea să 
ne amuze. Așadar, la acest film să ne amuzăm și atîta tot.

atanasie toma

Am în față un catalog al 
creației muzical-dramatice ro
mânești de la începuturile ei pînă în zilele noastre. O suc
cintă statistică demonstrează 
că libretul a 20 dintre ele se 
inspiră din desfășurarea unora 
dintre marile evenimente istorice ale țării.

Dar nu numai pentru crea
torii teatrului liric românesc 
istoria poporului român a fost 
un inepuizabil izvor de inspi
rație. Ner umărate alte lucrări 
muzicale românești, din cele 
mai diferite genuri, de la o- 
ratorii la poeme simfonice, 

. demonstrează dorința compo
zitorilor noștri de a surprinde 
în desenul portativelor ecoul 
unora dintre cele mai semni
ficative momente ale istoriei 
poporului român.

încheind prima parte a ciclului nostru menit a vă oferi 
printr-o suită de audiții spe
ciale „bagajul" de cunoștințe 
muzicale necesare înțelegerii 
unor noțiuni de „gramatică", 
de forme și de istorie a muzi
cii, vă propunem de astă dată 
să vă opriți asupra cîtorva lu
crări românești cu inspirație 
istorică.

La bibliografia consultată 
pînă în prezent trebuie să a- 
dăugați o lucrare absolut ne
cesară unei asemenea „investi
gații" : cele două volume ale 
lui Octavian I. Cosma „Opera 
românească" apărute în co
lecția „Muzica pentru toți", 
ce-și propun o amplă trecere 
în revistă a tuturor lucrărilor 
muzicale dramatice despre 
care vă vorbeam la început,

Fără îndoială că locul cen
tral într-o asemenea audiție 
trebuie să-l ocupe piesele 
compozitorului Gheorghe Du
mitrescu, care și-a propus în 
lucrările sale, elaborate în ul
timul deceniu, să contureze cî
teva din etapele esențiale ale 
istoriei poporului nostru. Por
nind de aici Gheorghe Dumi
trescu a scris o suită de lu
crări 
ciclu

lirice și oratorii, un eroic menit să contri
buie — după cum declara 
compozitorul — la edificarea

cu garoafe" (inspirată de un 
episod din lupta partidului) și 
oratoriul „Zorile de aur" — 
ultima treaptă a ciclului în
chinat de compozitor luptei 
poporului român și biruinței 
lui contemporane.

înzestrat cu un real tempe
rament dramaturgie, cu capa
citatea de a construi mari for
me vocal-simfonice și scenice, 
folosind un limbaj muzical 
strîns legat de frumusețile 
folclorului românesc și ale 
cîntecului revoluționar munci-

EDUCAȚIE MUZICALA

FĂRĂ PROFESOR (nil)

in muzica românească a unei 
epopei naționale.

Cea dinții treaptă o repre
zintă opera „Decebal" („în care încerc — spunea compo
zitorul — să redau curajul, 
mîndria, spiritul de jertfă și 
neaplecarea în fața dușmanu
lui — din care au crescut prin 
milenii, eroismul, dragostea de 
țară și demnitatea poporului 
nostru..."). Treptele următoare 
sînt opera „loan Vodă cel Cumplit" și oratoriul „Tudor Vladimirescu", opera „Răscoala" (inspirată de romanul lui 
Liviu Rebreanu), oratoriul Grivița noastră", opera „Fata

toresc, Gh. Dumitrescu a con
turat în suita sa de lucrări 
ample fresce muzicale ce-și propun să sublinieze semnifi
cațiile unor epocale eveni
mente, trăsăturile unora din
tre conducătorii poporului în 
lupta pentru libertate.

Din seria acestor lucrări — 
de altfel cele mai reprezenta
tive pentru o audiție pe aceas
tă temă, vă propunem să ascultați partea întîi a oratoriu
lui „Tudor Vladimirescu" (pe 
care-l găsiți într-o excelentă 
impritnare pe discul Electre
cord" E.C.F.-035 realizat de Fi
larmonica bucureșteană sub 
conducerea lui George Geor-
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Un furnizor de materiale pentru construcțiile din regiune : balastiera de la Ghimbav, re' 
guinea Brașov Foto i AGERPRE3

gescu) și oratoriul „Grivița noastră".
în zămislirea uriașei fresce 

istorice, închinate lui Vladimi
rescu, Gh. Dumitrescu a folo
sit proclamațiile lui Tudor 
precum și „Cîntarea Româ
niei" a lui Alecu Russo, mate
rialul tematic muzical fiind în 
întregime creat de autor în spiritul muzicii noastre popu
lare, în afara temei marșului lui Tudor și unele motive au
tentic preluate direct din fol
clor.

Cu totul remarcabil în struc
tura generală a primei părți 
a oratoriului este scurtul pre
ludiu simfonic în care sînt ex
puse principalele motive mu
zicale care vor apare de-alun- 
gul oratoriului. Fără întreru
pere urmează șirul episoadelor 
primei părți ce ne dau chiar 
prin titulatura lor coordonate
le lucrării; „Cîntecul țăranu
lui băjenit", „Corul asupriți- 
lor", „Corul țăranilor înrobiți", „Cîntecul clăcașu- 
lui revoltat", „Cîntecul ma
mei lui Tudor", „Tropot de 
cal", „întoarcerea lui Tudor", 
„Marșul lui Tudor" (care va 
fi, de altfel, adeseori interca
lat între celelalte episoade), 
„Jalea lui Tudor pentru țară", 
„Proclamația lui Tudor către 
norod", „Răscoala", „Cîntecul 
pandurului călare", „Corul ol
tencelor", „Cavalcada pandu
rilor" și „Apoteoza lui Tudor".

Impresionant prin bogăția 
ideilor, prin forța mijloacelor 
folosite, este și oratoriul „Grivița noastră" scris în cinstea 
eroicelor lupte muncitorești 
din februarie 1933. Pornind de 
la poemul epico-dramatic al 
lui Cicerone Theodorescu, 
compozitorul a conceput ora
toriul ca o succesiune de scene 
dramatice legate între ele prin 
intervenția continuă a unui 
povestitor (personaj caracteris
tic al marilor oratorii precla
sice). Oratoriul este divizat în 
trei secțiuni, partea centrală, 
miezul acțiunii, fiind înca
drat între un prolog și un e- 
pilog a căror acțiune se petrece în Grivița de astăzi.

Creionînd o acțiune dinami
că, antrenantă, lucrările lui 
Gh. Dumitrescu ne vor dărui 
o audiție de maxim interes ar
tistic.

la ab-La numai cinci luni de 
solvirea Școlii profesionale, ti- 
năra Maria Stoica de la Fila
tura Românească de bumbac" 
din Capitală a intrat in rîndul 
evidențiatelor in Întrecerea so
cialistă, titlu pe care îl păstrea

ză de Ia începutul anului 
Foto : O. PLEC AN

MARȚI

ÎN FIECARE 7.1, 
cinemascop — 

rulează Ia 
rele 9,15 ; 
16; 18,30; 21), Completare : 
partamentul, Floreasca (orele 9; 
11,15; 13.30; 16. 18,30; 21),
Completare : Sandi, să asculți 
pe mămica I, Drumul Sării (o- 
rele 11; 15,30; 18; 20,30).

FĂRĂ PAȘAPORT 1N ȚARĂ 
STRĂINA

rulează la Republica (orele 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,15).
Completare ; Orizont științific 
nr. 3. .

COPLAN 1ȘI ASUMĂ RISCUL 
rulează lă Luceafărul (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Excelsior (orele 9; 11,30; 13,45; 
16,15; 18,30; 21), Completare ; 
Simfonie în alb.

MONEDA ANTICĂ. 
rulează la Capitol (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30), Gloria 
(orele 9; 11,30; 14; 16,30, 19;
21.30) , Completare : Stuf. Mo
dern (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21,15), Completare ; Vi
zita conducătorilor de partid șl 
de stat în regiunea Oltenia.

CELE DOUA ORFELINE.
rulează lă București (orele 8,30i 
11; 13,30; 16; 18,30; 21), Com
pletare : Vizita conducătorilor 
de partid și de stat în regiunea 
Argeș , Feroviar (orele 
15; 18; 21), Melodia 
8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 
Completare : Partidului

MHNE, MEXICUL I 
rulează la Festival, Completa
re : Vizita conducătorilor de 
partl'd și de stat în regiunea 
Oltenia (orele 8.30; 11; 13 70, 
16, 18,30; 21), Grivița (orele 3; 
11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21). 
Completare : Orizont științific 
nr. 3,

TOM JONES
rulează la Lumina (orele 8,45; 
11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,451. 
Completare : O zi din viata 
Tică.

EU S1NT CUBA 
rulează la Central (orele 
11,45; 14,45; 17,45; 29,45).

ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC 
TINE

rulează la 
18; 20,45). 

FANFAN LA 
rulează la 
13,45; 16;
tare : Stuf.- (Program 
copii
10,15), Popular 
18; 20,45).

INSULELE FERMECATE 
rulează la Timpuri Noi (orala 
9—21 în continuare).

DRAGOSTEA Șl MODA 
rulează la Giulești (orele 111 
14,15; 16; 18; 20).

GENTLEMANUL DIN COCODY 
riu^aza. .^„Înfrățirea (orele 14i 
16; 18,15; 20,30), Cosmos (otel* 

•15,30; 18, 20,45)), Completare i 
Lumea însetată.

LA PORȚILE PAM1NTULU1 — ci
nemascop —

rulează la Crîngași (orele 
15,80; 18,15; 20,45). Complet* 
re : Un bloc neobișnuit.

SERBĂRILE GALANTE 
rulează la Dacia (orele
14.45) , continuare (16,45;
21). Completare : Liniorii. Vol
ga (orele 9; 11,15, 13,30; 16; 
18,30; 21). Completare : Stuf i 
Lire (orele 15.30; 18; 20,30.i, 
Completare : Lucrările consfă
tuirii lucrătorilor din industry 
constructoare de mașini.

NOAPTEA 1GUANE1 
rulează la 
17,30; 20).

ACȚIUNEA 
mascop — 

rulează la 
15; 18; 21), Completare : Critn- 
ka ; Rahova (orele 15.30; 18i
20.45) .

FIII „MARII URSOAICE’ — cine
mascop —

rulează la Unirea (orele 15,30| 
18,15; 20,45). Completare ; Po
veste sentimentală.

FANTOMAS — cinemascop — 
rulează la Tomis (orele 9; 11 15; 
13,30; 16; 18,30; 21), Aurora 
(orele 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21), Completare : Simfo
nie în alb.

FIF1 ÎNARIPATUL
rulează la Flacăra (orele 15,30; 
18,45; 20,45,) duminică la ora 
10. Completare : Lucrările con
sfătuirii lucrătorilor din indus
tria constructoare de mașini. 

ȘAH LA REGE
rulează la Vitan (orele 16;
18.30) . Completare : Tractorul 
•66.

DRAGOSTEA ESTE INTERZISA 
rulează la Arta (orele 9; 
11,30; 15; 17,30; 20). Comple
tare ; Simfonie în alb

ANGELICA, MARCHIZA ' „ÎNGE
RILOR" — cinemascop —

rulează la Miorița (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21). 
pletare : Crimka ; Pacea 
11; 15,30; 18; 20,45).

INSPECTORUL 
rulează la Progresul 
15,30; 18; 20,45). Completare : 
Lucrările consfătuirii lucrători
lor din industria constructoare 
de mașini.

PREA T1RZIU 
rulează la Flamura (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45, 18,15; 20.451 
Completare : Sandi, să asculți 
pe mămica I

BARCAGIUL — cinemascop — 
rulează la Ferentari (orele 15,30 
18,15; 20,30), (duminică or* 10). 
Completare : Impresii nocturne.

FERICIREA 1N TRAISTA 
rulează la Colioceni (orele 
15,15; 18; 20,45). Completare : 
Apartamentul.

FAȚA PIERDUTĂ — cinemascop —- 
rulează la Munca (orele 15,30; 
18; 20,45), Completare : Vizita 
conducătorilor de partid și de 
stat In regiunea Crișana ; Co- 
lentina (orele 15,30; 17,45: 20). 
Completare : Vizita conducă
torilor de partid și de stat in 
regiunea Iași.

HAL FRANȚA 
rulează la Moșilor (orele 15.30; 
18; 20,30). Completare : Pavlik.

HAIDUCII — cinemascop — 
rulează la Viitorul (orele 15,30; 
18; 20,45). Completare ■ Linid- 
rii.

9; 12; 
(orele 

20,30), 
slavă I

lui

§;

LA

Union (orele 10; 15,

TUL1PE
Doina (orele 11,39; 
18,30; 21). Comple- 

' _ pentru
dimineața orele 9; 

(orele 15.30;

9 45; 
19;

Buzețti (orele 15i

ZIMBRUL — eine-

Bucegi (orele 9; 12;

Com- 
(orele

(orele
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18,00 : Pentru tineretul școlar. Muzeul etnografic al Moldovei. Transmisiune de la Iași; 18,25 : Compîohatul mondial de scrimă. Floretă — Finală (femei). Transmisiune de la Moscova ; 10,20 : Telejurnalul; 19,35 : Cronica discului;19,50 : Cineclub TV ; 20,10 : Parada vedetelor ; 20,25 : Campionatul mondial de fotbal — 1966. Bulgaria—Brazilia. Transmisiune de Ia Liverpool; 22,20 Varietăți pe peliculă ; 22,30 : Telejurnalul; 22,40 : Buletinul meteorologic ; 22,45 : închiderea emisiunii.



PRODUCȚIA
„Producerea mijloacelor tehnice moderne cerute de progresul continuu al 

producției industriale deschide cîrnp larg de manifestare a capacității oame

nilor de știință și specialiștilor din țara noastră".

(Din cuvîntarea rostită de tovarășul NICO LAE CEAUȘESCU la închiderea lucrărilor 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 27—28 iunie 1966).

I
J

SOLICITĂ
Industria României socialiste se află la începutul unei noi etape a înfloririi sale : planul cincinal 1966— 1970. Sînt ani de dezvoltare rapidă a ramurilor ho- tărîtoare, ani în care va crește gradul de complexitate și de diversificare a industriei.Ținînd seama de imperativul extinderii cercetării științifice proprii, „partidul și guvernul — a subliniat tovarășul Ion Gheorghe Maurer, în Expunerea făcută la recenta sesiune a Marii Adunări Naționale 

— orientează cercetarea științifică în primul rînd spre 
efectuarea de studii care să contribuie la progresul 
economiei naționale.în dorința de a-și aduce contribuția la intensificarea legării științei de practica construcției socialiste, redacția ziarului nostru a inițiat o nouă anchetă, în cadrul căreia specialiști ai cîtorva mari uzine bucu- reștene au răspuns la întrebarea : CARE SOCOTIȚI 
CĂ SÎNT PRINCIPALELE TEME DE CERCETARE 
PRIN A CĂROR REZOLVARE INSTITUTELE DE 
SPECIALITATE POT CONTRIBUI LA DEZVOLTA
REA PRODUCȚIEI ÎN ÎNTREPRINDEREA DV. ?Răspunsurile primite dovedesc cu prisosință că problemele legate de progresul tehnic în toate domeniile industriei oferă un cîmp vast de acțiune creatorilor în domeniul cercetării științifice.
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l;i o anchetă a
„sclintii 

îiwnoir
■ li specialiști 

din li mari 
întreprinderi, oferă 

sugestii
cercetătorilor 

științifici

Au acum cuvîntul:

SPRIJINUL STIINTEI
♦ 9

Ing. MIRCEA 
PUPĂZĂ

inginer șef de concepție 
la Fabrica de mașini- 

unelte și agregate 
Bucureștiîntreprinderea noastră' este una dintre fabricile construite în ultimii ani. 

Ea dă expresie vie politi
cii în temeiul căreia parti
dul promovează noul în industrie. Tehnica se află însă într-un neîntrerupt proces de perfecționare, un proces în esență vital. De aceea este cu totul firesc ca și o întreprindere cum 
e a noastră să simtă tot timpul nevoia progresului. Or, acest progres îl poate asigura cercetarea științifică de specialitate.La întrebarea pusă de ziar aș formula cîteva teme de cercetare, importante pentru noi într-o primă etapă.Iată, spre exemplu, problema ghidajelor la mași- nile-unelte. Uzura acestora, precum și materialele întrebuințate în construcția lor trebuie să formeze obiectul unei cercetări care să determine o calitate mai bună a materialelor folosite (fontă, mase plastice etc.) ceea ce influențează, în ultimă instanță, asupra calității mașinilor- unelte pe care le producem. De asemenea, soluții constructive avantajoase stabilite printr-un studiu științific, minuțios, pot fi incluse în proiectele noilor mașini-unelte.Același rezultat s-ar putea obține printr-un studiu asupra exploatării și comportării echipamentelor electro-tehnice al ma- șinilor-unelte. De reușita unui asemenea stadiu depind îmbunătățirea apara- tajului electrotehnic și stabilirea unor caracteristici superioare.Consider de mare însemnătate să se întreprindă cercetări privind partea electrică a sistemelor de comandă-program la mașinile-unelte și, mai precis, stabilirea celui mai avantajos sistem. Această cerință este nu numai importantă, ci și urgentă.In esență, ceea ce cerem instituțiilor de cercetare a fost sintetizat la recenta sesiune a Marii Adunări Naționale, cu prilejul căreia s-a subliniat că înnoirea gamei de mașini-u

nelte în actualul cincinal cere intensificarea preocupării de a ține pasul cu tot ceea ce este nou pe plan mondial, accentuarea muncii de cercetare pentru realizarea echipamentelor tehnice la nivelul celor mai bune produse similare fabricate în străinătate.
Ing. VASILE 
MOCANU

șeful sectorului 
de proiectare al uzinei 

„Vulcan"In îndeplinirea noului plan cincinal, după cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta Plenară a C.C. al P.C.R., creșterea productivității muncii, reducerea prețului de cost sînt probleme e- sențiale ale întregii activități economice, cărora trebuie să le acordăm o a- tenție permanentă.Această sarcină comportă îmbunătățirea activității de asimilare a produselor noi și de modernizare a celor din fabricația curentă. In acest sens, adică avînd în vedere, în primul rînd, aceste cerințe, aș vrea să sugerez cîteva teme concrete de cercetare a căror rezolvare ar însemna un sprijin pentru uzina noastră.Iată o temă : studiul coeficientului de slăbire la tamburii de cazane prevăzute cu găuri pentru țevi. Găsirea unui coeficient corect are ca efect micșorarea grosimilor și în ultimă instanță, un consum mai mic de metal. In aceeași ordine de idei aș situa și o altă temă, anume calculul recipientelor prevăzute cu un anumit tip de racord. Această temă are o dublă importanță. Pe de o parte, datele respective lipsesc din literatura de specialitate, iar pe de alta rezolvarea cercetării va duce la evitarea supradimensionării, cu efectele cunoscute.Aș mai cita un exemplu izvorît tot din preocupările colectivului nostru pentru a ridica nivelul economic al activității uzinei. Este vorba despre un studiu comparativ referitor la economicitatea utilizării preîncălzltoarelor de aer rotative de tip „Ltlng- strom“ față de preîncălzi- toarele tubulare, la caza- 

nele de abur care folosesc drept combustibil păcura. Nu intenționez să intru în detalii tehnice. Subliniez, însă, că un asemenea studiu încă nu s-a făcut, iar concluziile care s-ar trage de pe urma lui ar fi de mare utilitate producției de cazane care formează profilul uzinei noastre.
Ing. VICTOR 

MITROFANOVICH

inginer-șef adjunct 
al Fabricii de mase plastice 

BucureștiIndustria chimică, pîr- ghie importantă în revoluția tehnico - științifică contemporană, a cărei pondere este determinantă în ansamblul economiei țărilor înaintate, beneficiază, în țara noastră, de primul loc în cadrul investițiilor industriale, în actualul cincinal — circa 20 la sută din to Tal. Pentru o serie de produse chimice, între care masele plastice, firele și fibrele chimice, planul cincinal' prevede nivele de producție mai înalte chiar decît Directivele Congresului al IX-lea al P.C.R.De aceea, după cum s-a subliniat și la sesiunea Marii Adunări Naționale, este cu totul firesc ca cercetarea științifică în chimie să se plaseze pe firul marilor preocupări impuse de îndeplinirea exemplară a prevederilor planului cincinal.în ceea ce privește Industria maselor plastice consider că problema sprijinului pe care tehnologia chimică poate să-1 primească din partea științei are două aspecte.Primul privește sinteza unor noi polimeri.Al doilea — extinderea domeniilor de utilizare a maselor plastice și elaborarea unor noi metode de prelucrare.In ceea ce privește primul aspect, există lucrări în curs la institutele ICECHIM, CHIMIGAZ și PETROCHIM. Ar fi foarte util ca aceste lucrări să fie definitivate sub raportul caracterizării polimerilor sintetizați pînă în prezent, în vederea asimilării lor ■cît mai rapide. Tot odată, este necesară studierea u- nor noi polimeri și copoli- meri, îndeosebi pentru in
dustria constructoare de 

mașini, care solicită mereu produse cu însușiri mai valoroase.Aș vrea să subliniez și o altă latură a problemei și anume aceea a produselor auxiliare folosite la prelucrarea materialelor plastice. De exemplu, este necesară asimilarea în producție a plastifianților polimeri și plastifianților netoxici, asimilarea unor produse antistatice pentru polietilenă și polipropile- nă, precum și lărgirea gamei de stabilizatori produși în țară. Importanța cercetărilor în această direcție este ilustrata de faptul că realizarea produselor respective va permite lărgirea domeniilor de utilizare a maselor plastice, îndeosebi a poli- clorurii de vinii.Al doilea aspect privește necesitatea de a face o caracterizare cît mai completă a polimerilor folosiți în mod curent în industria de prelucrare a materialelor plastice.De un substanțial ajutor au fost lucrările întreprinse în această direcție de ICECHIM — în colaborare cu uzinele producătoare și prelucrătoare de materiale plastice. Pentru viitor, sugerăm continuarea acestor lucrări în direcția stabilirii unor metode rapide de caracterizare a polimerilor, metode care să poată fi aplicate cu eficacitate în uzinele prelucrătoare.De asemenea — sugestia privește policlorura de vinii, dar este valabilă și pentru alți polimeri — ar fi necesar să se pună accentul pe lucrări avînd ca obiectiv cunoașterea structurii intime a polimerilor (dispersie, grad de ramificare etc.).Masele plastice ocupă un loc din ce în cS mai important în economia națională. Aceasta explică faptul că cercetări în legătură cu ele se desfășoară atît în institutele științifice cît și în laboratoarele uzinale ale unor întreprinderi din ramuri industriale diferite. De aceea fiii se pare util ca, cel puțin odată pe an, factorii interesați să se întrunească, sub auspiciile Consiliului național al cercetării științifice, pentru a dezbate problemele de mare actualitate, pentru a coordona în mod eficient cercetările și pentru a stabili o legătură tot mal 

trainică între unitățile care se ocupă de aplicarea în producție a cercetărilor privind materialele plastice.
Ing. ION 

PRIA

director tehnic 
al uzinei de anvelope 

„Danubiana"Faptul că actualul cincinal situează ' industria chimică pe primul loc în ceea ce privește ritmul de creștere a producției ilustrează grăitor perspectivele de care se bucură a- ceastă ramură în România socialistă. Sînt perspective care se întemeiază pe politica științifică a partidului nostru, politică de valorificare rațională a bogățiilor naturale ale țării, care se transformă sub „bagheta magică" a chimiei în bunuri materiale. Această cale o urmează, de pildă, gazele naturale care se prefac în cauciuc, iar. cauciucul ia forma anvelopelor. Potrivit prevederilor planului cincinal România care produce în acest an 1 505 000 de anvelope, va produce în 1970 nu mai puțin de 2 150 000.în concepția noastră, a- ceastă creștere cantitativă 
o implică, o subînțelege și pe cea calitativă. Vom avea anvelope nu numai în număr sporit ci și mai bune. Așa trebuie să fie. Și va fi. Pentru aceasta avem însă nevoie de un sprijin tot mai susținut din partea cercetării științifice.Tehnologiile noi, cum este cea a uzinei noastre se pretează tot mereu la înnoiri, iar acestea izvorăsc dintr-o cercetare științifică dinamică, pătrunzătoare, bine ancorată în necesitățile producției.Pentru a răspunde la întrebarea pusă de redacția ziarului aș cita trei grupuri de teme de cercetare.Un prim grup privește sinteza unor tipuri diferite de cauciuc : cel poliizo- prenic, ale cărui proprietăți sînt similare cu cele ale cauciucului natural și care-1 poate înlocui pe a- cesta din urmă ; cauciucul așa-numit cis-polibutadie- nic, obținut din butan, care are o elasticitate mal mare decît cauciucul natural și care, intrînd în structura anvelopelor, le 
dă o rezistență mai mare 

la uzură; în sfîrșit, cauciucul poliuretanic, un cauciuc — ca să ne exprimăm astfel — foarte modern.Un al doilea grup de teme de cercetare ar comporta stabilirea unor procedee privind substanțe care intră în compoziția cauciucului pentru anvelope, ca de pildă : procedee pentru fabricarea negrului de fum, procedeu pentru sinteza unor anti- oxidanți, a unor substanțe cu acțiune antiozonantă, a unor acceleratori de vulcanizare cu anumite însușiri.în sfîrșit, un al treilea grup» ceva mai mic, are în vedere „căptușeala" anvelopelor și anume: obținerea țesăturii monofir din nylon pentru anvelope fără cameră și realizarea Cordului din nylon care mărește durata de exploatare a anvelopelor.Aș vrea să subliniez că toate aceste sugestii pe care le adresăm cercetării științifice au ca obiectiv ridicarea nivelului calitativ al producției noastre. „Asigu
rarea calității produselor la 
nivelul celor mai bune 
mărfuri similare din străi
nătate a relevat tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. — 
constitue o condiție de bază 

a eficienței pe plan intern și 
a competitivității pe piața 
externă a mărfurilor româ
nești". Iată, așa dar, și pentru cercetarea științifică un țel care răsplătește din plin efortul său creator.

VASILE. 
MIHAI

directorul întreprinderii 
Filatura Românească 

de BumbacPlanul cincinal 1966—1970 urmărește ca, prin volumul, varietatea și calitatea ei, producția industriei ușoare să satisfacă înțy-un grad cît mai înalt cerințele consumatorilor. Această idee a fost formulată de tovarășul Ion Gheorghe Maurer la sesiunea Marii Adunări Naționale și considerăm că ea definește sarcina fundamentală a ramurii în care lucrăm.Introducerea în procesul de producție a unor materii prime noi (actualul cincinal va crea practic baza chimică proprie a industriei ușoare), sarcinile sporite privind creșterea producției 
de fire, a productivității 

muncii ca și a calității produselor, solicită efectuarea unor noi cercetări, găsirea de soluții cu eficiență sporită în producție.încă din anul 1965 întreprinderea noastră, în colaborare cu Institutul de cercetări textile, a efectuat numeroase probe semiindu- striale cu mai multe fibre polinozice și poliesterice, în vederea stabilirii parametrilor tehnologici de filare și a caracteristicilor • fizico- mecanice ale firelor produ
se din aceste fibre.Cu toate că am produs o cantitate destul de mare de fire și fibre terilenă, considerăm ca o temă actuală de cercetare găsirea condițiilor optime de prelucrare a fibrelor polinozice și poliesterice. Se lucrează pe cale industrială terilenă, dar noi materii prime sînt experimentate semiindustrial. Ne referim la fibrele poliesterice diolen și trevira, la care facem în prezent probe.în legătură directă cu prelucrarea fibrelor poliesterice considerăm că este bine a fi cercetată și tema „Stabilirea celor mai bune bumbace pentru amestecul cu fibre poliesterice în vederea obținerii de fire din care să se producă țesături cu aspect plăcut și uniform". Propunem această temă deoarece, în prezent, lipsa unor date corespunzătoare influențează negativ asupra calității țesăturilor.O altă problemă care considerăm că va trebui cercetată în continuare este a- ceea a agentului de înmuiere a firelor în finisajul chimic. Pornind de la sarcina înlocuirii, în procesul tehnologic, a substanțelor toxice care degradau apele reziduale, colectivul nostru a experimentat noi produse de înmuiere. Industria chimică a realizat în ultimul timp un nou produs netoxic și biodegradabil. Rezultatele date de acest produs au fost bune. Totuși, ele pot și trebuie să fie mai bune, ceea ce impune Institutului de cercetări textile și Laboratorului central coloris- tic al Ministerului Industriei Chimice cercetarea în continuare a produsului realizat în țară, în vederea îmbunătățirii lui. De asemenea, este necesar să se găsească o metodă care să împiedice spumarea la stoarcere a firelor de bumbac, cît și efectuarea de determinări în ceea ce privește epuizarea produsului de înmuiere din soluțiile de 

tratare.

O altă temă de cercetare la care cred că e bine să colaboreze colectivul nostru cu Laboratorul central co- loristic și întreprinderea „Bumbacul" Timișoara o constituie influența variațiilor de torsiune din fir, privind nuanțele după vopsire. Această temă o propunem, deoarece apar unele striuri în țesături și se emit păreri că ele s-ar datora micilor diferențe de torsiune — de altfel inerente proceselor actuale de filare.Consider că sprijinul cercetării in direcțiile amintite va însemna o contribuție efectivă la îndeplinirea sarcinilor de loc ușoare care stau în fața industriei textile.
MIRCEA 

COSTESCU

director adjunct 
al Fabricii 

de produse lactate 
„București"S-a vorbit, la sesiunea Marii Adunări Naționale, despre sarcina industriei alimentare de a-și lărgi gama sortimentelor, mai ales cu produse de valoare nutritivă ridicată, în concordanță cu necesitatea de a asigura populației condiții pentru o alimentație mai rațională.In ce ne privește, considerăm că în afară de cercetări privind lărgirea gamei sortimentelor de produse lactate cu caracteristici îmbunătățite, studiile științifice care ne sînt de trebuință nu au un caracter strict tehnic, ci sînt mai degrabă un fel de anchete în rîndul specialiștilor și al consumatorilor.Un asemenea studiu ar trebui să definească caracteristicile produselor lactate preferate de consumatori și ar sugera îmbunătățirile care trebuie aduse. Un alt studiu ar putea trata conservarea și modul de deservire cu produse lactate, sub raportul menținerii calității acestora. Și, în sfîrșit, de- părtîndu-ne poate, întru cîtva, de sfera propriu-zisă a producției noastre, cred că ar fi util un studiu privitor la posibilitățile de prezentare și difuzare mai largă a produselor noastre.Sînt probleme pentru cercetătorii în domeniul industriei alimentare, dar și pentru economiști, poate și pentru sociologi și educatori sanitari.



Fotbal, Handbal, Volei, 
Scrimă, Canotaj, Baschet, 
Box, M'l"t 1T"3'| Oină. 
Șah, LuUiiU Popice, 
Natație, Box, Tir, Șah,

Ciclism, Polo, Tenis,

Prin telefon, de la trimisul nostru special 
la Londra, FĂNUȘ NEAGU

FEBRA

Orașul de pe majurile Someșului s-a dovedit cît se poate de nimerit ca gazdă a pasionantelor întreceri de baschet din cadrul campionatelor republicane universitare. Rolul favoritului a revenit Politehnicii din București, care prezintă în „5-ul“ de bază numai jucători divizionari din cunoscuta echipă antrenată de prof. Vasiie Popescu. Iar rolul de echipe — puse întotdeauna pe fapte mari — Politehnicii Cluj. Universității București, și Politehnicii Iași După acea finală pasionantă între echipele bucureș- tene, Politehnica și Universitatea — prima a ocupat locul întîi — putem sublinia frumoasele cunoștințe teh- nico-tactice, evidențiate, care reflectă bună lor pregătire.în turneul fetelor situația a fost puțin diferită. Chiar după prima zi s-a putut observa că Universitatea Cluj. I.C.F. și Universitatea București se detașează net de restul plutonului. Era sigur că acestea își vor împărți medaliile. în competiție au fost însă prezente și echipe extrem de slab pregătite, cum ar fi aceea a Institutului pedagogic din Constanța. De altfel, în general, întrecerii» feminine au trădat un nivel tehnic scăzut.

sini

La Londra, cetatea 
unde rar triumfă soa
rele și numai ploaia 
este stăpină, a început 
marea bătălie pentru ti
tlul suprem. Cupa de 
aur turnată in 1929, fp. 
rată, astă iarnă și gă
sită la citeva zile „gra
ție eforturilor poliției Și 
a unui dine îndrăgostit 
de fotbal", rum a re
marcat ca umor primul 
ministru al Mi ifr Rriia- 

■ nț, marină si chinu
iește imaginai ia tuturor. 
La Londra, vrei nu vrei, 
în metro, în autobuze, 
pe stradă, in holurile 
ho'ehrrilor, trebuie să 
discuți numai despre 
fotbal. Nimic nllceva : 
fotbal, și o întrebare 
este mereu in circula
ți" ■ Anglie sau Brazi
lia? lup/a. care allcfnd- 
va se purta intre Euro
pa și America I.atină, 
se poartă azi numai în
tre Europa și Brazilia. 
Celelalte țări din Ame
rica Latină nu 
luate în discuție.

Pele, Monsieur fotbal, 
stă undeva, în ceață, 
este păzit cu strășnicie. 
Antrenorul său, Feola, 
a spus că : „Pele va 
juca rolul unui turist în 
meciul cu misterioasa 
echipă a Bulgariei". Și 
toată lumea nu vorbeș
te acum decît despre 
călătorul Pele și toți ard 
de nerăbdare să vadă 
ce înseamnă asta : Pele 
turistul. Pele arc împo
triva lui toate fulgerele. 
Europei: pe Inimosul 
Greaves din echipa An
gliei, supranumit 'spai
ma blondă, pe uriașul 

. Tores din echipa Por
tugaliei, pe Albert, 
geata Ungariei și 
Săndrino Mazzola 
Rivera din echipa 
Hei, — ultimii 
după cum susțin 
ziariștii, formează 
mai periculos cuplu 
cite există aici. Și 
esle in calea iui , 
și portarul lașin, i 
pescuiește ore 
și a .declarat că se află 
în cea mai bună formă 
a carierei sale, far pînă 
la ei 
hov, 
încă 
fătă.
spune aici — stă 
inima lui Feola și zăî- 
rie". Ciudat personaj

sane și 
Ita- 
doi, 
toți 
cel 
din 
mai .

Peie 
care ■ 

întregi

toți, esle Aspaju- 
pe care ■ nimeni nu l-a văzut la 
„Asparuhov - se

fn

Timp de 9 zile, handbalul a fost în actuali
tate pe terenurile din orașul florilor. între
cerea celor mai bune formații studențești a 
adus zilnic suie și mii de iubitori ai sportu
lui din Timișoara, la terenurile de sport.

Turneul masculin a fost dominat de „7-le“ 
Institutului pedagogic din Bacău (alcătuit din 
jucătorii formației divizionare Dinamo) care 
a și cîștigat de altfel titlul de campioană 

universitară. Nu mai 
puțin 
fost și 
chipei viitorilor in
gineri de mine din 
Petroșani — clasată 

pe locul doi — sau ale formației gazdă, Insti
tutul Politehnic.

Situația a fost parcă ceva mai clară în 
disputa feminină, unde echipa locală Uni
versitatea și reprezentativa I.C.F. nu au 
gustat din cupa înfrîngerii. Ultima a cedat, 
la un punct diferență, in final, și astfel cele 
două protagoniste și-au împărțit medaliile de 
aur și argint. In rest însă...

Sîntem nsvoiți să subliniem nivelul slab 
la care s-au desfășurat, totuși, întrecerile 
studentelor, sărăcia elementelor tehnico- 
tactice folosite de multe participante la aces
te finale.

HANDBAL
strălucite au 
evoluțiile e- VOLEI

Mai bine de o săptămînă, pe terenurile Voința și 1 Mai din Iași, 24 de echipe masculine și feminina de volei și-au disputat titlurile de campioane republicane universitare pe 1966. Jocurile, cele mai multe de o bună valoare tehnică, au fost urmărite cu un interes deosebit de un public numeros. Așa a fost, de pildă, întrecerea dintre echipele masculine ale Institutului pedagogic din Oradea și Universității București, întîlnire pasionantă, cu răsturnări suprinzătoare de scor, pe care spectatorii nu o vor uitaprea ușor. Ambele formații au avut merite.Finalele, disputate sîmbătă și duminică, auavut loc în fața unui mare număr de spectatori, care n-au regretat deplasarea la teren, deoarece nivelul tehnic șl frumusețea partidelor a satisfăcut toate exigențele. în competiția feminină, echipa I.C.F. București, n-a cunoscut înfrîngerea, cîștigînd locul întîi.întrecerea masculină a fost dominată de formația Institutului politehnic din Brașov, care a întrecut cu 3—0 echipa Institutului politehnic Cluj și cu 3—1 pe cea a I.C.F. București.

vuiește

samba-Roock.

transmit, 
ceasuri

ci nd 
două 
începerea me-

SUPORTERILOR
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aăest băiat de sub VI- 
loșa. Atmosfera crefită 
în jurul numelui său 
mi l-a făcut simpatic și 
îl voi căuta să scriu ■ 
despre el.

Comerțul cu' obiecte 
sportive, vă imaginați, 
cunoaște perioada de
plinei prosperități. Se Vind fanioane, se vind 
sute de mii de fotogra
fii ale jucătorilor, se 
Vind ghete pe care le-a 
purtat mi știu cine, se 
vind mii dejtriconrl ru 
iscălituri, autografe (du
pă- părerea mea multe 
contrafăcute) și să 
vind... romanele poli
țiste pe care le citește 
Rudzinski din reprezen
tativa Franței, seara 
înainte de culcare ca 
să-și liniștească nervii. 
La Calais Martime, îna
inte de a traversa Ca
nalul Minecii, vameșii 
ne-au cerut să le adu
cem un album de foto
grafii cu golurile pe 
care le va marca Pele. 
Le-am făcut o promisiu
ne fn doi peri, și Nen- 
tun, care le este prie
ten, și le vede pe toa
te, a învolburat alît de 
mult apele Mării Incit 
și astăzi îmi 
capul.

Acum 
mar sînt 
pînă la
ciului Anglia-U ruguay. 
Sună sirenele, pe străzi 
este un ropot năpraz- 
nic cafenelele s-au 
transformat în cinema
tografe (rîndim, rînduri 
de microbiști nenoro
coși stau în fața unui 
ecran de televizor 
urlă ca din gură 
șarpe tind cineva 
cearcă să umble la 
toane), iar vinzătorii de 
ziare, căziiți și ei pradă 
încordării extraordina
re, strigă fluturînd foi
le : „GreaVes nu-i va 
lăsa pe uruguayeni să 
joace

Citiți in numerele vii
toare ale ziarului nostru

corespondențe din
Londra de la

principalele intîlniri din 
cadrul Campionatului
mondial de Mbal

lin rezultat neașteptat

Âllglîâ — UrugllcilJ: 0-0

LONDRA 11 (Agerpres). — 
Turneul final al celui de al 
8-lea Campionat mondial de 
fotbal s-a deschis luni după- 
amiază pe stadionul Wembley 
din Lo-ndra. Cu o oră înainte 
de începerea ceremoniei, in 
tribunele vechii arene londo
neze se aflau 100 000 de spec
tatori veniți să asiste la me
ciul inaugural dintre echipele 
Angliei și Uruguayuhil. Regina 
Angliei, EliSabeta a Il-ă. a de
clarat deschise întrecerile celui 
de al 8-lea Campionat mondial 
de fotbal.

Prima repriză a fost echili
brată. Englezii au dominat in 
repriza secundă, dar atacurile 
lor s-au dovedit sterile.

Campionatul mondial de fot
bal a început sub semnul sur
prizelor.

al Camplo- A la26-a,pteacă echipa
fbtBal.nu a marefaptulera cunoscută ; în clasamentului,se săvîrșise dejade

Duminică «earn, la orele 21,30 pe stadionul Republicii din Capitală, după fluierul final al arbitrului; s-a tras cortina ultimului act natului categorieiUltima etapă, a stîrnit un interes dat fiind campioană subsolul asemenea,acea amară departajare care invită pe ultimele două clasate, Siderurgistul și Crișul, „să mai învețe" un an în B. Pentru că nu se îndoia nimeni de faptul că studenții timișoreni își vor juca cu toată ardoarea ultima carte. Păcat, însă, că el au încheiat o competiție, ca și colegii lor de lă Iași de altfel, cu fețe crispate, cu amenințări polițe primite tru viitor.Nemaiavînd gistul a ținut virimentul deeste întîmplător și că doar , pentru un an își va părăsi partenerii din A. (Vor veni,

însă tare băieții lui Teașcă din Bacău). în schimb studenții craioveni țin cu orice preț să ne ’convingă de forma slabă pe care au arătat-d în acest final, de campionat și că acel 0—8 cu Dinamo este o

și lovituri, cu sau lăsate pen-emoții, Siderur- Să arate că re- ultimă oră nu

fotbaliștilor de 
la Institutul Po
litehnic Bucu
rești este nețăr

murită.

adio ; brașovenii; într-o reve- bir? de formă, i-au învins umjolind și mai mult cupa amărăciunii. La Arad s-au în- tîlnit dduă dintre echipele cele mai tehnice : Rapid și U.T.A. Ele au și- oferit un spectacol

•de joc, mai siguri în acțiuni .și rriiai deciși în luptă ca niciodată, au învins cu 5—0 în întîlnirea cu Petrolul.La București, meciuri moașe, dinamice, ca Ia o fl’U-mare
victoriepartideultima

Fluierul final
cifră dată fierbîntate calcule în orașul de pe malul Crișului, Oradea, ca săptămîna trecută. Dar, prea tîrziu: crișenii nu le-au oferit înfocaților suporteri nici măcar dulceața unei victorii de

fatidică. Poate că nicio- nu s-au făcut atîtea în fotbalistic agreabil și sportiv. Textiliștii au tranșat, pînă la urmă, victoria de partea lor. Și aveau, de fapt, mare nevoie de victorie.Dar să poposim și în Orașul de pe malurile Someșului. în Cluj studenții, în mare vervă

finală. Curios că tonul dat echipele oaspete : D.namo Pitești extrem de mobilă, cu acțiuni derutante și scheme tactice imprevizibile, s-a jucat pur și simplu cu Steaua ; con- stănțenii au marcat 4 goluri —■ ciudată situație — și au

l-au

plecat totuși invinși cu 4—3 de dinamoviști. Dinamo trebuie să treacă această la capitolul acelor cîștigate fără glorie.în mod neașteptat,etapă a furnizat destule surprize și, ce-i mai important, aproape toate partidele s-au desfășurat sub semnul unei lupte pline de ardoare și tenacitate pentru victorie. Cele 32 de goluri marcate sînt o dovadă elocventă. Menținerea acestui ritm al... eficacității și în ediția următoare a campionatului presupune muncă, eforturi și în apropiata vacanță fotbalistică.
VASILE CÂBULEA
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Pe pista Velodromului Dinamo: combatanții intr-o spectaculoasă proba sfnt ia iimțul metrilor

• Duminicd a avut loc., la Londra 
tragerea la sorți în coihpetițlîle 
internaționale de fotbal „Cupa 
campionilor europeni" *$i „Cupa 
Cupelor". Campioâfia Româtiidi, 
Petrolul Ploiești, va juca în prl- 
rnul tur cu renumita formație en
gleză Liverpool, primul joc dispu- 
tîndu-se în deplasare.

în „Cupa cupelor" vor părticipa 
31 de echipe. Cîștigătharea „Cupei 
României" va înfîlni în primul tur 
formația franceză R. C. Strasbourg.

Se prevede ca în ambele cupe 
întîlnirile din primul tur să se ter
mine pînă la 15 octombrie.

• Voleibaliștii români și-au con
tinuat tiirneul îri Franța susț’nînd 
o dublă întîlnire la Naibonne în

compania echipelor Franței (A *1

B). Sportivii -români au cîștigat am
bele meciuri cu același scor : 3—1.

® Cea de-a 5-a ediție a compe
tiției cicliste „Cursa Munților" or
ganizată de clubul sportiv Dinamo

FE SCURT

Buculești vă avea loc intre 19 și
22 iulie.

• Echipele de tenis de masă alte 
U.R.S S. au cîștigat „Criteriul eu
ropean de juniori" de la Szombat- 
hely. In finala masculină, U.R.S.S.

a întrecut cu 5—1 echipa R. P. 
Ungare, iar Iă felliinin reprezenta
tiva sovietică a dispus cu 3—1 de 
cea a R. D. Germane. Echipa mas
culina a Iugoslaviei a învins cu 
5—1 echipa României, La feminin, 
R. D. Germană a întrecut cu 3—0 
echipa României.

• Astăzi, la Oslo, are loc un 
mare concurs international de at
letism. La startul probei de 10 000 
m plat alături de recordmanul 
mondial Clarke (Australia) vor fi 
prezenți și alergătorii români N. 
Mustață și A. Rarabaș. în proba 
de 3 000 m obstacole participa Z. 
Vamoș (România), iar la triplu salt 
recordmanul României, Serban Cio
chină.

Cele 11 formații au aruncat în luptă toate 
cunoștințele fotbalistice, fiecare jucător făcî.nd 
risipă de energie. Și spectatorii n-au regretat 
că au asistat la. meciurile din sera. Multe 

partide au fost viu 
disputate, cu nenu
mărate faze spectacu
loase. Merite au re
prezentanții Institu
tului politehnic Ga- 
Mine Petroșani și ai

FOTBAL
lăți, ai Institutului de
Institutului politehnic București. A fost eli
minată din competiție echipa I.M.F. 
Tg. Mureș pentru faptul că a folo
sit jucători care nu sînt studenți la acest 
institut. în finală, reprezentanții Institutului 
politehnic' București s-au dovedit mai bine 
pregătiți decît colegii lor din Galați, între- 
Cîndu-i cu scorul de 3—0. Studenții bucu- 
reșteni au terminat astfel neînvinși turneul ți 
au îmbrăcat tricourile de campioni.

O EDIȚIE

REUȘITA
~iiția din acest an a finaleloj .. 

Campionatelor școlare de atletism,-' 
dlțjlu'ată, lâ Galati, a ieșit mat*' ■ 
nidlt în evidențj decît celelalte,’ 
datorită valorii performanțelor în
registrate. Ceea ce pare mai in
teresant este faptul că deși aceste 
finale s-au desfășurat doar la o 
săptămîna de finalele Campionate
lor de juniori, disputate la Bra
șov, în majoritatea probelor s-au 
înregistrat performanțe mai bune.

Am asistat cu surprindere la 
unele răsturnări mari de valori pe
trecute pe intervalul unei săptă- 
mîni. Astfel, proba de 100 m fets 
a fost cîștigată de Aura Petrescu 
cu 12,2 sec., deși eă se clasase cu 
o săptămîna înainte pe ultimul Ioc 
în finală cu 12,7 sec. Campionul 
de suliță juniori II, Virgil Muller 
din Arad, la campionatele școlare 
s-a clasat pe locul III. Putem re
marca, totuși, că la un moment 
dat Virgil a luat parte la 3 probe 
în același timp : aruncarea qreută- 
tii, aruncarea suliței și finala pro
bei de 90 m garduri.

Am reținut cîteva nume, care 
promit să urce cu repeziciune ie
rarhia atletismului nostru. Astfel, 
sibianca Angela Tîmal a cîstigat 
cu performanțe excelente 60 m 
Plat (7,8) și 500 m plat (1:19,0), De 

’ffel, cursa de 60 m a fost una 
dintre cele mai rapide curse desfă
șurate în țară : primele 3 clasate 
fT1mal, Anghe1 șl Adfna Popescu) 
au terminat la o zecime de recor
dul probei, iar următoarele două 
concurente cu q .zecime mai mult.

în fruntea băieților poate fi 
situat brăileanul Manole Mitilecis, 
că’e a trecut ștacheta înălțată la 
1,98 m, dovedind că

âCAMPIONATU^l

ȘCOLAR
ATLETISM

celor doi metri, he 
cuvine remarcat Re- 
(din Focșani), cîsti- 

probelor de 800 m Și 1 500

trece granița 
asemenea, se 
mus Stoleru 
gătorul 
m.

Păcat 
acestor 
de vedere tehnic, cît și organiza
toric (și aici se cuvine să amintim 
arbitrajul fără greșeală) nu a 
contribuit și un public spectator 
mai numeros. Aici se cuvine re
marcată inițiativa profesorului de 
educație fizică din BeiuȘ, Francisc 
Matei, care a organizat cu elevii 
dih școala sa o excursie în țară 
în circuit, fiind prezenți și la Ga
lați pentru a-și încuraja colegii 
participanți la finale. Oare dacă 
elevii 
tatea 
acest 
putea 
cel puțin elevii gălățeni să 
spectatori la acest concurs ?

că la reușita excelentă a 
campionate, atît din punct

din Beiuș au găsit posibili- 
să ajungă ia Galati să vadă 
reușit concurs Școlar, nu se 
găsi o modalitate pentru ca 

fie

oricînd poate

Grație 
și 

măiestrie
Surprinzător că 
finalele campio
natelor republi
cane de gimnas
tică seniori 
s-au desfășurat, 
in sala Dinamo, 
sub privirile a 
prea pu/ini 
spectatori. Este 
păcat. Gimnas
tica, prin multi
plele ei probe, 
Iți oferă un 
spectacol, unic 
în felul lui, un
de atributele nu 
mai țin, ca la 
jocurile sporti
ve de echipă, 
de frumusețea 
și ineditul unor 
acțiuni specta
culoase, ci de 
măiestria și ar
ta cu care exe
cuți, ceea ce es
te similar în 
această discipli
nă cu a inter
preta unele fi
guri impuse sau 
libere care cer 
o atenție $1 Q 
concentrare ma
ximă, o Încor
dare și o viteză 
mare în evolu
ție. Imani ițea a- 
lăturată atestă 
afirmația noa
stră.

SILVIU DUMITRESCU



Cn prilejul aniversării
Revoluției populare

COMUNICATUL
Comisiei Electorale Centrale asupra alegerii unu! deputat

In Marea Adunare Națională

ACTUALITATEA
„Premiile surpriză

Zilnic, 'sute de tineri își în
dreaptă pașii spre casele de 
cultură ale tineretului. Dumi
nică seară am fost oaspeții 
casei de cultură a tineretului 
din raionul Tudor Vladimi- 
rescu din București. Aci, am 
asistat la un program cultu
ral-artistic bogat, în care și-au 
dat întîlnire cîntecul, dansul 
ți voia bună.

In acest cadru, programul a 
inserat un „număr" 
atracție : tragerea la 
celor Cinci premii 
oferite de redacția
tineretului" participanților la 
concursul „Cunoașteți aceasiă 
imagine In sală se aflau cifiua din cei. peste 1 200 de tineri care au trimis redacției 
răspunsuri la imaginile publi
cate pînă acum.

Moment de atenție și emo-

este scos pri- 
participare. Se

de mare 
sorți a 
surpriză 
„Scînteii

*

ție... Din urnă 
mul cupon de 
anunță numele și... și surpri
za : eleva Virginia Rățoiu din 
com. Topoloveni, raionul 
Găiești, obține o excursie de 
3 zile în R. P. Bulgaria.

Celelalte 4 premii au fost 
obținute de : loan 
elev din orașul Mizil. str. De
mocrației nr. 2 — un ceas de 
mină.

— Nicolae Lucia — elevă, 
corn. Șerbăneștii de Jos, raio
nul Drăgănești-Olt — o ex
cursie de două zile pe litoral.

— Șerbănescu Ionel — elev, 
orașul Cîmpina, str. Nicolae 
Bălcescu nr. 45 — un stilou.

— Liviu Stăneșcu — elev, 
comuna Popești-Palangâ nr. 47 
raionul Costești — un abona
ment la ziarul „Scînteia tine
retului" pe un an.

Bendict»

de Sus■lu.japăia de copii de la Timișul
Foto : AGERPRES

în Tara Lăpușului
Două acțiuni, aparent com

plet deosebite, s-au împletit și 
contopit de curînd într-una 
singură, Pe organizatorii ei 
i-am întîlnit zilele acestea la 
Tg. Lăpuș, inima vestitei țări, 
al cărui nume a fost nu o dată 
rostit împreună cu cel al lui 
Pintea ViteaZu. Cei doi condu
cători ai acestei acținui comu
ne — Cornel Mir.escu, muzeo
graf la Muzeul Satului și Eca- 
terina Teodorescu, lector la 
Institutul de arte plastice din 
București — erau urmați de a- 
proape 20 de studenți ai Insti
tutului de arte plastice și lu
crători de la Muzeul Satului, 
cu toții nerăodători să înceapă 
o activitate febrilă, plină de 
căutări, de îndoieli și de reu
șite cu atît mai valoroase. In 
puține cuvinte, este vorba des
pre următoarele : Muzeul Sa
tului se va îmbogăți în scurt 
timp cu un nou exponat pro
venit din zona Lăpușului. Ca
racterul deosebit al acestui act 
cultural este dat de faptul că 
zona aceasta, atît de bogată în 
motive folclorice, ale unei arte cu tradiții nebănuite în timp, 
nu este încă reprezentată în 
cunoscuta așezare bucureștiep- 
nă. Cercetările care se desfă
șoară în prezent pe Valea Su
dului și pînă la Gorșii de la 
Poalele. Tibleșului. urmăresc 
să se achiziționeze un tip de 
casă specific zonei adesteia, o

casă cît mai veche, pe cit posi
bil tip inițial, precum și toate 
obiectele 
au locul 
podărie. 
cercetări 
în curînd la București.

La rîndul lor, 
cultății de artă 
la Institutul de 
au profitat de 
tătarilor de la Muzeul Satului 
pentru a poposi și ei tot aici în 
una din practicile de sfîrșit ele 
an. Și pentru ei această prac
tică are un interes deosebit 
pentru că este prima pe care o 
fac în această parte a țării și 
au credința că rezultatele stră
daniilor lor vor întrece cu 
mult așteptările. Colaborarea 
cu colectivul Muzeului Satului 
are un scop bine precizat : cu 
sprijinul specialiștilor, studen
ții vor veni în contact direct 
cu valorile autentice, cu ceea 
ce are mai reprezentativ arta 
decorativă locală. In felul a- 
cesta, lucrările studenților vor 
cîștiga elemente artistice pre
țioase care vor pune și mai 
mult în lumină eforturile lor 
la Viitoarea expoziție ce va 
încununa actuala perioadă de 
practică.

de uz casnic care își 
într-o asemenea gos- 
Rezultatele acestor 

vor putea fi văzute

studenții Fa- 
decorativă de 
arte plastice, 
venirea cerce-

D. MATALĂ

După cum se vede, sorții 
i-au „favorizat" pe elevi — 
toți din provincie. Șanse vor 
avea în continuare toți parti- 
cipanții la concursul nostru, 
care vor da răspunsuri bune 
și la celelalte imagini pe care 
le vom publica în numerele 
viitoare ale ziarului.

Pentru participanții la 
ra cultural-distractivă, 
de cultură a organizat 
concurs fulger pe aceeași temă, în cadrul căruia concurența 
trebuiau să recunoască imagi
nile din expoziția de fotogra
fii amenajată în hol. De astă 
dată, cîștigătorii au fost toți... 
bucureșteni și au primit 
premii cărți.

MARIA GHITUUCĂ 
VERA ENDERJEVSCHI

sea- 
casa 

un

Colocvii despre sc°Mă,

■a 45-a ani- 
pnpulare 

extraordi- 
R. P. Mon- 

Togoociin 
Ghenden, a rostit o ciivîntare la 
posturile de radio și televiziune.

PĂRINȚI. 
PROFESORI, 
EDUCATORI,

Ambasadorul R. P. Mongole la 
București, Togoociin Ghenden, a 
oferit luni seara o recepție 
prilejul celei de-a 45-a aniversări 
a victoriei Revoluției populare 
mongole.

Au participat Emil Bodnaraș, 
Mihai Dalea, Ilie Murgulescu, 
Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, Vasile Vlad, șef de 
secție la C.C. al P.C.R., miniștri, 
conducători ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, gene
rali si ofițeri superiori, oameni de 
știință si cultură, ziariști.

Au luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice acredintați la București 
si alți membri ai corpului diplo
matic.

cu

*
Cu prilejul celei de-a 45-a a- 

niversări a victoriei Revoluției 
Populare Mongole, ministrul a- 
facerilor externe al Republicii 
Socialiste România. Corneliu 
Mănescu, a transmis o telegra
mă de felicitare ministrului a- 
facerilor externe al Republicii 
Populare Mongole, Mangaliri 
Dughersuren.

★
Cu prilejul celei de-; 

versări a Revoluției 
mongole, ambasadorul 
nar și plenipotențiar al 
gole lâ București,

(Agerpres)

■

Constituirea consiliilor

regionale, raionale

și orășenești ale Organizației

pionierilor din Republica

Socialistă România

Cu cîtva timp In urmă, zia
rele au relatat despre ședința 
comisiei de pregătire în vede
rea constituirii Consiliului Na
tional al 
lor din 
România, 
totodată, 
unităților 
pionieri și proiectul 
lament al Consiliilor 
tiei pionierilor din 
Socialistă România.

Începînd de vineri, 
șoară în țară ședințele de con
stituire a consiliilor regionale, 
raionale și orășenești ale Orga
nizației pionierilor din Republi
ca Socialistă România.

La aceste ședințe participă : 
secretari ai comitetelor regio
nale de partid și alți activiști 
de partid, reprezentanți ai or
ganizațiilor U.T.C. și ai celor
lalte organizații obștești, ai or
ganelor locale ale puterii de 
stat, directori de școli, profe
sori, învățători și părinți. Con
siliile regionale cuprind 50— 
60 membri, iar consiliile 
orășenești și raionale 
40 membri: activiști 
partid, reprezentanți ai 
ganelor locale ale puterii 
stat, ai organizațiilor U.T.C. 
ai celorlalte organizații obștești, 
cadre didactice cu exneriență, 
părinți. Consiliile își aleg bi
rourile formate din 13—15 
membri, avînd în frunte un pre
ședinte și doi vicepreședinți.

Cu prilejul ședințelor de 
constituire a consiliilor regio
nale, raionale și orășenești ale 
Organizației pionierilor au loc 
dezbateri pe marginea proiecte
lor de Statut și de Regulament. 
In ședințele care au avut loc 
pînă acum, participanții au fă
cut propunerf valoroase in sco
pul îmbunătățirii acestor docu
mente, pentru îmbunătățirea 
activității Organizației pionie
rilor în general.

Organizației pionieri- 
Republica Socialistă
Au fost publicate, 

proiectul de Statut al 
și detașamentelor de 

de Regu- 
Orga-niza- 
Republica

se desfă-

35— 
de 
or
be 
și

Vernisajul Expoziției

de artă plastică 

din R. P. Chineză
Sub . auspiciile Comitetului de 

Stat pentru Cultură și Artă, s-a 
deschis luni, la sala Dalles din Ca
pitală, Expoziția de artg plastică 
din R. P. Chineza, organizată în 
cadrul schimburilor culturale din
tre cele două țări.

Jyft festivitatea de deschidere au 
asistat Virgil Florea, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, Eduard Mezincescu, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Alecu Costică, vicepreșe
dinte ai Institutului român pentru 
relațiile ..culturale cu străinătatea, 
reprezentanți ai vieții cultural- 
artistice bucureștene, artiști plas
tici, ziariști, precum și Un numeros 
public,

Au fost prezenți Tzen Iun- 
Ciuan ambasadorul R. P. Chineze 
la București, membri ai ambasadei, 
șefi ai unor misiuni diplomatice și 
alți rtifembri ai corpului diploma
tic, acreditați în Republica Socia
listă România.

Cu prilejul vernisajului expozi
ției, acad. I. Jalea, președintele 
Uniunii Artiștilor Plastici din Repu
blica Socialistă România, și am
basadorul R. P. Chineze, au rostit 
scurte cuvîntărl.

Asistența a vizitat apoi expozi
ția care cuprinde 132 lucrări din 
domeniul picturii, sculpturii și gra
ficii contemporane chineze.(AgerpresJ

Aspect de la festiv lalea celei de a 500-a
Mînăstirii Putna

aniversări a

Foto: AGERPRES

SERBAREA

DE LA PUTNA
Faima Putnei, faptele de vi

tejie și patriotism ale ctitoru
lui său, au depășit de mult 
hotarele Moldovei și ale țării. 
Sărbătoarea Putnei a fost în
scrisă în calendarul marilor a- 
niv.-rsări culturale recoman
date de U.N.E.S.C.O., în semn 
de recunoaștere și prețuire a istoriei și culturii noastre na
ționale. La festivitatea acestei 
sărbătoriri la care s-Uu adunat 
aproape 100 000 de oameni vte- 
niți din regiunea Suceava și 
celelalte regiuni ale țării, au 
fost prezenți Vasile Potop, 
membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
regional Suceava al' P.C.R., 
Emil Bobii, președintele sfa
tului popular regional, Iustin 
Moisescu, mitropolit al Mol
dovei și Sucevei, reprezen
tanți ai Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, 
ai Comisiei naționale pentru 
U.N.E.S.C.O., ai cultelor.

De dimineață, în fața miilor 
de oameni prezenți în curtea 
mînăstirii, s-a desfășurat un 
simpozion organizat de Comi
tetul regional pentru cultură și 
artă. Alexandru Vasilescu, 
prorector al Institutului peda
gogic din Suceava, a evocat 
figura lui Ștefan cel Mare, ca 
personalitate istorică, politică, 
militară și diplomatică, iar 
llectorul universitar Grigore 
Foit, șef de secție la Muzeul 
regional, a înfățișat rolul și 
activitatea voevodului moldo
vean în dezvoltarea culturii și 
artei.

In continuare, au fost vizi
tate muzeul și mînăstirea, ex
poziția de artă populară mol
dovenească și cea de carte în 
care se află peste 190 lucrări 
referitoare la epoca lui Ștefan 
cel Mare.

Pe o mare estradă, amena
jați 1b poalele muntelui, fn 
preajma pădurilor secidare de

brazi și stejari, a avut loc apoi 
un impresionant spectacol fol
cloric.

Păstrători ai datinilor și portului, ai jocului și cîntecului 
strămo»esc, peste 1 500 de ar- 

’ tiști amatori au acflls pe estradă marea bogăție a vieții 
spirituale a bucovinenilor. Bu
ciumul strămoșesc, a vestit 
deschiderea spectacolului. S-au 
împletit cîntecele de țară nouă 
cu vechile cîntece patriotic'*:. 
Corurile reunite ale căminelor 
culturale din raionul Rădăuți 
au interpretat „Te cînt partid" 
de Mircea Neagu, „înflorești 
pămînt al bucuriei" și „In țara 
fagilor" de Ciprian Porumbes- 
cu. Apoi, rînd pe rînd, formații 
artistice de amatori ale cămi
nelor culturale au prezentat 
cîntece și jocuri populare din 
regiune și din celelalte părți 
ale țării. Serbarea a continuat 
pînă tîrziu, cu o tradițională 
petrecere populară.

Pe culmile munților s-au a- 
prins cinci focuri uriașe, sim- 
bolizînd cele cinci secole care 
au trecut de la întemeierea 
Mînăstirii Putna. La lumina 
focului s-a gustat din bucatele 
specifice locului, s-au încins 
hore și jocuri în care și-au dat 
mîna bătrîni și tineri, bărbați 
și femei într-un nestăvilit val 
de bucurie și de încredere în 
viitor.

In timp ce la Putna nu s-au 
stins încă ecourile sărbătorii, 
la Suceava, pe ruinele Cetă
ții de scaun a Moldovei, în ca
drul natural, artiștii teatrului 
de stat „M. Eminescu" din Bo
toșani și artiști amațavi ai că
minelor culturale din comu
nele învecinate Sucevei, au 
prezentat luni seara, în fața 
miilor de spectatori, piesa „A- 
pus de Soare", omagiu adus de 
Barbu Ștefănescu Delavrancea 
lui Ștefan cel Mare și vitejilor 
săi.

familie și societate11
noi
a- 

zile, 
în-Și pa- nu- ca-

Este titlul unei publicații care va pare peste cîteva sub egida Ministerului vățămîntului.Părinții, profesorii educatorii vor găsi în ginile ei răspunsuri la meroasele întrebări pere Ie ridică opera de creștere și educație a copiilor. Spicuim din primul număr aflat sub tipar, cîteva titluri : „Ce trebuie să știe părinții despre educație", „Un educator colectiv: opinia publică", „O problemă la ordinea zilei : timpul liber", „4 întrebări despre idealul de viață", editorialul ministrului învățămîn- tului acad. prof. Ștefan Bălan, tableta maestrului Tudor Arghezi, schița lui N. Velea, „Jurnal într-o oră", studiile „Cunoașterea copilului — problemă deschisă" de U. Șchiopu, „Copilul ca premiză" de P. Dragoescu, articolul Luciei Demetrius „Scrisoare către părinți".Cereți peste cîteva zile la chioșcuri, revista „Co
locvii despre școală, fami
lie și societate".
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înaltele cote

«le cincinaluluicut de reparațiile capitale și 
se pregătește să înalțe furna
lele de 1 700 m3, cele mai mari 
din această zonă a Europei, 
cea mai grea și prețioasă lu
crare din cariera constructo
rului cu braț de oțel ce ridi
că 40 tone pînă la 80 metri 
înălțime.Ora 11. Facem cunoștință 
cu maistrul Ion Buc, condu
cătorul unei formații de gli
sare care va ridica pe șantier 
cota cea mai înaltă, coșul de 
fum ele la secția de aglome
rare, ultima cotă — 98 metri. 
Ion Buc este o celebritate a 
coșurilor înalte. (A realizat 
pînă acum 32 de coșuri în în
treaga țară, dintre care cel 
mai înalt avînd 140 m, nenu
mărate blocuri turn, castele 
de apă, turnuri de răcire). 
„Oamenii înălțimilor" i-a nu
mit pe el și oamenii săi nu tî- 
năr regizor de la studioul „Al. 
’Sahia", care le-a închinat în 
urmă cu trei ani un interesant

film documentar. Buc Ion a 
venit aici cu fiul său Zoltan, 
căruia i-a sădit de copil pa
siunea construcțiilor pe verti
cală și cu alți doi vechi co
laboratori apropiați: Stăncilă 
Nicolaie și Dărugă Constan
tin.Ora 12. Echipa de montori a 
lui Gheorghe Udroiu a înce
put lucrul la cea de-a treia 
grindă pentru susținerea ma
caralei consolă. De aproape o 
lună de zile cei 11 oameni 
urcă la cea mai înaltă cotă de 
sub acoperișul halei ș» mon
tează sau centrează grin
zile de oțel. Operație de 
ceasornicar executată cu 
piese de 3,5 tone! Căile de 
rulare ale macaralei sînt ros
tuite întîi la milimetru și a- 
poi la sutimile lui cu ajutorul 
unor șuruburi cu ghivent fin. 
Se lucrează cu minuție, foarte 
încet. Dar ritmul lent este nu
mai aparent. Montorii halei de 
turnătorie mixtă sînt la sta
diul de finisare a lucrărilor. 
Au început sub conducerea 
maistrului Dumitru Severin^ 
la sfîrșitul primăverii anului 
trecut, și iată că după un an 
de zile hala aceasta cit două 
stadioane are pereți de oțel și sticlă, acoperiș, iar în inte
rior toate grinzile și tronsoa
nele sînt la locul lor. S-au

montat 3 000 tone construcții 
metalice.Ora 14. Ghid în hala neo
bișnuit de lungă a laminoru
lui de tablă ne este tovarășul 
Ștefan Popescu, șef de echipă 
montaj utilaje. Ne explică cu 
gesturi largi, potrivit decoru
lui :

— Aici, la prima caje după 
cuptorul cu propulsie, a lu
crat echipa lui Arcadie Balint. 
Acum cîteva zile, potrivit unui 
plan de probe tehnologice 
s-au laminat cîteva blumuri. 
Băieții lui au demontat de di
mineață un lagăr, l-au revi
zuit și, vedeți, tocmai îl pun 
la loc. Dincolo, în fund, în 
zona de răsturnare a tablei, a 
lucrat echipa lui George Bor- 
deianu. La postul de răcire 
nr. 1 am lucrat noi (tovarășul 
Popescu este șef de echipă 
n.n.). In total s-au montat 
22 000 tonie utilaj mecanic.

— In aceste 22 milioane de 
kg intră și greutatea camerei 
de televiziune pe care o ve
dem prinsă lîngă rolele de 
presare ? întrebăm noi.

Tovarășul Popescu ride.
— Camera aceea este foar

te ușoară, cîteva kg. Dar, bi
neînțeles, face parte și ea din 
utilajul electric.

După ce traversăm lungi
mea și lățimea halei ne con

La 10 iulie 1966 au avut loc alegeri pentru locul de deputat în Marea Adunare Națională devenit vacant în circumscripția electorală nr. 10 Tei din orașul București.Comisia Electorală Centrală a verificat lucrările Comisiei electorale de circumscripție și ale comisiilor secțiilor de votare și a constatat că alegerea s-a desfășurat în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 9/1952 pentru deputaților în Marea Națională.Candidatul propus nit 99.94 la
aiegerea Adunare

sută din a întru- numărul

total al voturilor exprimate de alegători.Comisia Electorală Centrală a hotărît înregistrarea și confirmarea rezultatului alegerii " ca deputat în Marea Adunare Națională a tovarășului prof. univ. Miron Nicolescu, președintele Academiei Republicii Socialiste România în circumscripția electorală nr. 10 Tei, din București.Lucrările referitoare ceasta alegere aii fost de validare a Naționale.mise Comisiei Marii Adunări
orașulla a- trans-

al
Maheu-doctor honoris causa
Universității

general al UNESCO, 
i-a fost înmînat tit-

Directorului
Rene Maheu, 
lui de doctor honoris causa al Uni
versității din București. La so
lemnitatea care a avut loc cu a- 
cest prilej, luni la amiază, în aula 
Universității, au participat acad. 
Athanase Joja, președintele Comi
siei naționale pentru UNESCO, 
acad. Miron Nicolescu, președin
tele Academiei, Jean Livescu, ad
junct al ministrului învățămîntu- 
lui. Valentin Lipatti, delegat per
manent al Republicii Socialiste 
România pe lingă UNESCO, aca
demicieni, profesori universitari, in
vitați, studenți.

Salutîndu-1 călduros pe oaspete, 
acad. Gheorghe Mihoc, rectorul 
Universității din București, a spus: 
Sîritem fericiți de a vă întîmpina 
în această clădire, moștenitoarea 
unui întreg trecut de învățămînt și 
cultură, mărturie vie a vieții spiri
tuale a poporului român de-a lun
gul istoriei sale. Rectorul a rele
vat apoi experiența multilaterală a 
directorului general al UNESCO, 
ca gînditor și om de acțiune, a că
rui viață și operă sînt 
marii cauze a educației, 
culturii în lume.

PiOf. univ. Constantin

dedicate 
științei și

Nicuță, 
decanul facultății de filozofie, a 
prezentat raportul Comisiei de re- 
fereUțl a Consiliului științific al 
Universității cu privire la acor
darea înaltului titlu.

în aplauzele călduroase ^le celor 
prezenți, rectorul Universității a 
înmînat diploma d-lui Rene Maheu.

Directorul general al UNESCO 
a rostit apoi o cuvîntare în care, 
printre altele, a 
mese din toată 
din partea mea 
ales în numele 
acest gest prin 
manifestați, 
tamentul dv. față de opera de co
llaborate internațională în domeniul 
spiritual.

Vorbitorul a relevat apoi înal
tele țeluri în care UNESCO se 
află angajat, faptul că ea a știut 
să pună vocația umanistă a orga
nizației în contact 
iitatea condițiilor 
umanității timpului 
actuală — a spus 
lansează către vîrsta expansiunii 
în spațiul extraterestru, în timp ca 
alții rămîn în preistorie. Acest 
anacronism fundamental este ilu
strat, în modul cel mai dramatic, 
de analfabetismul a 45 Ia sută din 
populația de pe glob. Și, pentru 
acest motiv, UNESCO a lansat un 
apel lumii întregi să se unească 
pentru a elimina, în mod radical, 
această plagă dezonoranta,

spus : Vă 
inima nu 
personal, 
UNESCO, 
care ați ținut să 

la adresa mea, devo-

din BucureștiJ

după cum ați reușit la dv. in țară, 
cu atlta succes.

Am ținut să amintesc virtuțile 
acestui umanism realist și țealiza- 
tor, care este de aici înainte cre
dință și lege pentru UNESCO, în 
această țară, preocupată în egală 
măsură să păstreze tot ceea ce 
reprezintă bogăția istorică și posi
bilitățile viitoare ale personalității 
sale naționale, și să se achite de 
obligațiile sale față de comunita
tea umană în perspectiva ei. Tara 
dv, se află angajată în mod activ, 
pe toate căile cooperării interna
ționale, începînd cu perspectivele 
cele mai apropiate, cum este co
laborarea culturală balcanică, lan
sată în cadrul UNESCO din iniția
tiva României și care a dat un 
exemplu remarcabil.

Totodată, am ținut să amintesc 
toate acestea într-o universitate cu 
rădăcinile în căle mai autentice 
trarP'-i naționale, deschisă întregii 
națiuni, cu un număr de studenți 
care, într-un sfert de secol, s-a îm
pătrit.

în încheiere, Rene Maheu a ex
primat mulțumirile sale și felicită
rile UNESCO profesorilor univer
sitari și autorităților române pen
tru contribuția Ia activitatea orga
nizației și urări pentru dezvoltarea 
acestei colaborări fecunde în anii 
ce vor urma.

★
In aceeași zi, rectorul Universi

tății din București a oferit un dejun 
în onoarea directorului general al 
UNESCO.

mulțu- 
numai 

cl mai 
pentru

direct cu rea- 
concrete ale 

nostru. La ora 
el — unii se

★
Directorul general al UNESCO, 

dl. Rene Maheu, a fost primit luni 
după amiază de Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, cu care 
a avut o convorbire.

Au luat parte Mircea Malița, ad
junct al ministrului, Constantin 
Oancea, directorul Direcției Cul
turale din M.A.E. și Valentin 
Lipatti, delegat permanent al Re
publicii Socialiste România pe lin
gă UNESCO.

★
In aceeași zi, dl. Rene Maheu a 

făcut o vizită Ia Ministerul Invă- 
țămintului, unde a avut loc o con
vorbire cu Jean Livescu, adjunct 
al ministrului. Au asistat acad. 
Gh. Mihoc, rectorul Universității 
din București, Valentin Lipatti, 
Aurel Pop, director general al Di
recției invățămîntului universitar 
și Ion Dragomir, director al Direc
ției relații

In seara 
vescu â 
„Pescăruș* 
oaspetelui.

externe.
★

aceleiași zile, Jean LI- 
oferi* la restaurantul 
un dineu cinstea

(Agerpresj
In vacanță iot mal mulți elevi vizitează grădina botanică din Cluj.

N. STELORIAN
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sultăm ceasurile: se apropie 
ora terminării schimbului. In 
capătul de început al unei li
nii tehnologice a laminorului 
cîțiva tineri întind o panglică 
roșie. încep probele de rulare. 
In cabina cu bord larg de sti
clă a postului D 3 facem cu
noștință cu operatorul N. A- 
lexandru. Este venit de la Re
șița. A participat la montarea 
utilajelor, iar acum, cînd to
tul este strîhs în șuruburi, a 
început să execute comenzi în 
gol. Are de executat circa 10 
comenzi manuale. îl suprave
ghează un inginer electronist, 
Sebastian Stavăr.

—■ Manevrează manual nu
mai acum, pentru a învăța 
comenzile — ne spune ingine
rul. Cînd laminorul va , lucra 
în flux continuu, operatorul 
nu are de apăsat decît pe un 
buton pe care scrie „lectura 
cartelei". O mașină electroni
că de calcul va da pentru în
tregul laminor toate comenzi
le la parametrii cei mai buni. 
Operatorului nu-i va rămîne 
decît să supravegheze cadra
nul aparatului de măsuri și 
ecranele televizoarelor. Și 
pînă atunci nu mai este mult.

...Cînd am plecat spre acest 
șantier un confrate ne-a su
gerat : atenție la metafore. Ei 
bine, aici unde totul este la 
dimensiuni inimaginabile au

greu mai poți găsi comparații. 
Cu atît mai greu comparații 
în care cel de-al doilea ter
men să-l întreacă pe primul. 
Dacă vreți, aici, sub cupola 
incandescentă a acestui soane 
de iulie, metafora este sudoa
rea bărbătească a constructo
rilor, dîrzenia cu care înde
plinesc hotărîrile partidului, 
împingînd orele șantierului la 
momentul producției. Iar ore
le marelui șantier sînt ore din 
planul cincinal.

Absențe neinotivate 
din lanul de grîu răstimp în care 3 zile au fost 

complet improprii desfășură
rii lucrărilor — a fost strînsă 
recolta de pe 8 634 hectare. 
Suprafețe mai mari — între 
400—500 hectare — au fost e- 
liberate pînă în seara zilei de 
7 iulie în cooperativele agri
cole de producție din Progre
sul, Mihail Kogălniceanu, Să- 
veni, Unirea și Borcea.

Campania a fost pregătită 
cu multă grijă. Din numeroa
sele măsuri menite să asigu
re buna ei desfășurare vom 
nota aci doar două cu valoa
re de generalizare. In flecare

cooperativă, după o cercetare 
atentă a stării de coacere a 
griului de pe fiecare solă s-a 
întocmit o schiță sumară. In 
schiță este înscrisă ordinea în 
care se va desfășura recolta
tul pe sole, care dintre meca
nizatori și cooperatori vor lu
cra într-un loc sau altul, dru
murile pe care se deplasează 
combinele de la o tarla la 
alta, ca și cele pe care se 
transportă recolta. Schița, din 
cane un exemplar se află la 
brigada de tractoare, are me
nirea să contribuie la redu
cerea deplasărilor inutile, la 
utilizarea maximă a capacită
ții de lucru a combinelor și a 
forței proprii de muncă.

Avînd în vedere că circa 
35—40 la sută din cultura vii
toare de grîu va urma tot 
după grîu anul I, s-a stabilit 
ca, pe cît este posibil, mai în
tîi să fie strînsă recolta de pe 
aceste sole. Se oferă astfel 
posibilitatea pregătirii unui 
bun pat germinativ.

Dar, cu toate eforturile fă
cute, abia în ziua de 7 iulie 
s-a reușit să se realizeze vi
teza medie de lucru planifica
tă, de 2 500 hectare. Dacă în 
primele zile realizarea acestei 
viteze a fost condiționată de 
organizarea muncii tn lan, de 
stadiul de coacere a griului,

acum starea tehnică a mașini
lor a devenit factorul hotărî- 
tor. După o săptămînă de 
funcționare unele combine au 
început să „cadă". In ziua de 
7 iulie, de pildă, 104 din cele 
446 combine, au stat din cau
za defecțiunilor. In multe u- 
nități funcționarea combinelor 
ridică problems importante. 
La Cegani, pe data de 7 iu
lie au stat defecte 6 din cele 
14 combine ale S.M.T. Făcă- 
eni care lucrează aici. Ace
eași situație și în raza S.M.T. 
Țăndărei.

In principal sînt defecțiuni 
care necesită un număr în
semnat de piese de schimb. 
In fiecare zi mașinile S.M.T. 
aleargă între bazele de apro
vizionare de la București și 
Slobozia în căutarea repere
lor necesare. Lipsesc rulmenți 
de diferite dimensiuni, carda- 
ne. In fața acestei situații, 
s-au luat măsuri pentru spo
rirea numărului de ateliere 
mobile, ca să se poată inter
veni măi operativ, dar se pare 
că eforturile nu sînt încă su
ficiente. Se impun măsuri ho- 
tărîte pentru aprovizionarea 
urgentă cu piesele necesare, 
pentru ca recoltarea griului 
să se desfășoare tn ritm nor
mal, la timp și fără pierderi.



Ecoul internațional a! declarațiilor Aniversarea revoluției populare mongole

din Burundi
PE

adoptate la Consfătuirea de la București

MoscovaMOSCOVA 11 (Agerpres). — Ziarele sovietice „Pravda" și „Izvestia" consacră în numere lor de luni editoriale Declarației adoptate la Consfătuirea de la București a statelor participante la Tratatul de la Varșovia. Subliniind că poporul sovietic, alături de popoarele tuturor celorlalte țări socialiste, de clasa muncitoare internațională și de opinia publică din lumea întreagă, condamnă agresiunea americană în Vietnam, ziarul „Pravda" scrie : „Statele participante la Tratatul de la Varșovia, reprezentate la Consfătuirea de la București a Comitetului Politic Consultativ, au calificat în Declarația eu privire la agresiunea S.U.A. în Vietnam aceste acte barbare drept o crimă împotriva păcii și omenirii"..Referindu-se la Declarația cu privire la agresiunea S.U.A. în Vietnam, ziarul „Izvestia" scrie : „Intr-un moment greu pentru poporul frate vietnamez, statele socialiste au adresat un avertisment solemn guvernului de la Washington, subliniind că acesta își asumă în fața întregii omeniri, con- tinuînd și extinzînd acest război, răspunderea pentru urmările care nu pot fi prevăzute ale acestei agresiuni, urmări care pot avea efecte asupra Statelor Unite".

comenteze declarațiile adoptate 
de statele participante la Con
sfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ. Ziarul „Zemedel- 
ske Noviny" publică articolul 
„Pentru securitate în Europa 
și în întreaga lume", iar zia
rul „Prace“ articolul „In inte
resul nostru și al tuturor". Se 
subliniază că documentele a- 
doptate la Consfătuire formu
lează un program eficace pen
tru țările socialiste europene.

HAVANA II (Agerpres). — 
Comentînd declarația cu pri
vire la agresiunea S.U.A. în 
Vietnam, adoptată la Consfă
tuirea de la București a Co
mitetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Trata
tul de la Varșovia, ziarul cuban 
„El Mundo" subliniază că '„de
clarația de la București arată 
limpede că țările socialiste vor 
acorda poporului vietnamez 
tot ajutorul necesar pțentru 
lupta împotriva agresorilor 
americani".

Ziarul publică extrase din 
declarație în care se arată că 
agresorii americani nu trebuie 
să uite că nu vor putea scăpa 
de răspunderea pentru fără
delegile lor în Vietnam. Po
poarele lumii sînt însuflețite 
de această declarație, subli
niază „El Mundo". •

părerea, citind Declarația de la București a statelor participante la Tratatul de la Varșovia". Războiul din Vietnam are un caracter din ce în ce mai periculos. El amenință în mod serios pacea lumii, scrie în continuare ziarul. Trebuie să sperăm că avertismentul dat de statele participante la Tratatul de la Varșovia va fi luat de astă dată în serios. In articol se arată că țările socialiste nu pot rămîne indiferente față de soarta altei țări socialiste.

editorialului său documentelor adoptate de statele reprezentate la Consfătuirea de la București. Intre altele ziarul remarcă distincția ce se face în Declarația cu privire la întărirea păcii și securității în Europa între alianțele și organizațiile militare, acestea din urmă puțind fi dizolvate înainte de alianțele propriu- zise. Desigur, constată ziarul, Declarația precizează că atîta vreme cit blocul Atlanticului de nord există și cit cercurile agresive prejudiciază pacea în lumea întreagă, țările semnatare ale Declarației își vor păstra trează vigilența, fiind hotărîte să-și întărească potențialul și capacitatea lor defensivă.

BUJUMBURA 11 (Agerpres). — Prințul Charles Ndizeye, noul șef al statului Burundi, a făcut o declarație în care a reamintit că își asumă singur funcțiile de șef al statului. Un purtător de cuvînt al palatului regal a confirmat, de asemenea, că Michel Micombero, fost ministru de stat pentru problemele apărării, a fost desemnat să formeze noul guvern. El a adăugat că la Bujumbura și restul țării „domnește calmul".După cum s-a mai anunțat, Charles Ndizeye, în vîrstă de 19 ani, este fiul și prințul moștenitor al regelui Mwambutsa IV, care de mai multe luni se află la Geneva la tratament. Cu o lună în urmă, după încheierea studiilor în Elveția, fiul său, Charles, s-a întors la Bujumbura, unde săptămîna trecută a preluat funcțiile tatălui sau.

Festivitățile de la Ulan-Bator
ULAN-BATOR 11 (Agerpres). —La 11 iulie, 

in piața Suhe Bator din Ulan-Bator, capitala 
R. P. Mongole, a avut loc parada militară și de
monstrația oamenilor muncii, cu prilejul celei 
de a 45-a aniversări a revoluției populare din 
Mongolia.In tribuna centrală se aflau conducătorii de partid și de stat ai R. P. Mongole, în frunte cu J. Țedenbal, prim-secretar al C.C. al P.P.R.M., președintele Consiliului de Miniștri al R. P .Mongole, delegațiile străine sosite aici cu acest prilej, reprezentanți ai vieții obștești din capitală, membri ai corpului diplomatic acreditați la Ulan-Bator.Parada militară a fost primită de general-colonel J. Lhagvasuren, ministrul pentru problemele armatei populare al R. P. Mongole, care a rostit apoi o cuvîntare de la tribuna

centrală. După defilarea unităților Armatei Populare Mongole, prin fața tribunei au trecut, timp de aproape două ore, coloane de oameni ai muncii care au raportat despre succesele obținute în cinstea marii sărbători.în aceeași zi, J. Sambu, președintele Prezidiului Marelui Hural Popular al R. P. Mongole, a deschis pe central festivitățile sportive naționale.Seara, PrezidiulHural Popular și Consiliul de Miniștri al R. P. Mongole oferit o mare recepție.
stadionul sărbătoriiMarelui

SCURTLa Karlovy Vary continuă Festivalul cinematografic deschis săptămîna trecută. Pînă în prezent au fost prezentate 10 filme din concurs, printre care și filmul românesc „Procesul alb". Duminică seara, la festivalul cinematografic a avut loc o conferință de presă consacrată realizărilor cinematografiei din țara noastră.
Autoritățile braziliene limitează 

activitatea organizațiilor demo
cratice. Potrivit ziarului „Corr’eio 
da Manha“ procurorul general al 
Braziliei, Alsindo Salazar, a inter
zis la 10 iulie 
28-lea Congres 
nii studenților

ținerea celui de-al 
național al Uniu- 

din Brazilia.

Gata pentru a riposta agresorilor!

O subunitate a miliției popu
lare din provincia Haicionr 
(R. D. Vietnam) stă de veghe, 
pregătită pentru a riposta a- 

vioanelor agresoare

PRAGA 11 (Agerpres). — 
Presa cehoslovacă continuă să

Și

Proteste împotriva acțiunilor agresive 1 Fanfani despre politica externă
ale S. II. 1 in Vietnam a Italiei

în Vietnam".

TURCIA. Vedere din Ankara

străzile orașului 
loc manifestații

stîrnit emoție în întreaga

In orașul italian Napoli a avut 
loc o demonstrație de protest în 
fața Consulatului Statelor Unite 
împotriva bombardamentelor ame
ricane asupra orașelor Hanoi și 
Haifong.

damnat cu asprime războiul cri
minal dus de Statele Unite împo
triva poporului vietnamez. Lumd 
cuvmtul duminică, în cadrul unui 
miting organizat la Mogadiscio, el 
a demascat bombardamentele bar
bare ale aviației americane in 
Vietnam și a declarat că poporul 
somalez protestează împotriva a- 
cestor acțiuni aie imperialiștilor

Președintele partidului Uniunea 
democrată din Somalia, Hadji 
Mohammed Husein Hamud, a con-

americani și sprijină cu fermitate 
poporul vietnamez în lupta sa 
justă pentru eliberarea țării.

HELSINKI 11 (Agerpres). — Ziarul ,,Kansan Uutiset" scrie că „dacă cineva considera pînă acum că agresiunea Statelor Unite în Vietnam este un conflict local și departe de Europa, el va trebui să-și schimbe

PARIS 11 (Agerpres).— Sub titlul „Europa și pacea", ziarul „L’Humanite" de luni scrie că importanța documentelor a- doptate la București de reprezentanții țărilor participante la Tratatul de la Varșovia este evidentă pentru toată lumea. „După Declarația cu privire la agresiunea S.U.A. în Vietnam, care constituie un avertisment solemn dat agresorilor americani — scrie ziarul — Declarația cu privire la întărirea păcii și securității în Europa exprimă hotărîrea unanimă a țărilor socialiste de a depune toate eforturile pentru a lichida rămășițele celui de-al doilea război mondial și a crea un sistem de securitate colectivă pe continentul nostru. E greu de văzut, constată ziarul, ce obiecțiuni serioase ar putea fi făcute unor propuneri care, dacă sînt acceptate, nu pot decît să îmbunătățească considerabil climatul între națiunile continentului, indiferent de orînduirea lor socială".Ziarul „Le Monde" consacră

Comisia permanentă a Conferin
ței parlamentare a N.A.T.O. s-a 
reunit luni la Istanbul pentru a 
proceda la o dezbatere generată a 
situației internaționale, și în spe
cia! a problemelor N.A.T.O. Co
misia va examina, de asemenea, 
relațiile Est-Vest. Pe ordinea de zi 
mai figurează problema colaboră
rii vest-europene în domeniul cer
cetării spațiului cosmic, chestiuni 
financiare și altele. Lucrările co
misiei vor dura două zile. După 
cum se știe, comisia permanentă 
se compune din cîte un reprezen
tant ai parlamentelor din fiecare 
țară membră a N.A.T.O.

Ministrul apărării al Irakului, 
generalul-maior Shaker Mahmoud 
Shukri, întreprinde în prezent o 
călătorie în provinciile din nordul 
țării, locuite de kurzi. El va lua 
parte la lucrările Comitetului pen
tru restaurarea condițiilor normale 
de activitate în nordul Irakului, 
la care va fi discutată coordona
rea planurilor și formarea de sub
comitete, în conformitate cu re
centa declarație a guvernului și 
cu planul în 12 puncte anunțat 
nu de mult de primul ministru, 
Bazzaz,

Ministrul grec al comerțului, 
Emmanoil Kothris, a sosit luni la 
IBruxelles, într-o vizită de trei zile. 
;ln cursul șederii sale în capitala 
(Belgiei, Kothris va avea întreve
deri cu ministrul belgian al comer
țului exterior, de Winter, precum 
și cu alți membri ai guvernului 
belgian asupra relațiilor economi
ce dintre cele două țări.

a lui Aleksandr
Rudakov

HANOI 11 (Agerpres). — în zilele de 9 și 10 iulie a.c., 
anunță agenția V.N.A., numeroase avioane militare ameri
cane, decolînd de pe navele portavioan ale flotei a 7-a și 
de pe bazele americane din Vietnamul de sud și Tailanda, 
au pătruns în repetate rînduri în spațiul aerian al R. D. 
Vietnam, au bombardat și mitraliat mai multe regiuni 
populate și obiective economice din provinciile Quăng Binh, 
Ninh Binh, Thai Binh și Hai Duong.

Intr-o scrisoare de protest adresată Comisiei internațio
nale de supraveghere și control din Vietnam, Misiunea de 
legătură a înaltului comandament al Armatei Populare 
Vietnameze subliniază că aceste acțiuni constituie o încăl
care grosolană a suveranității teritoriului și securității R. D. 
Vietnam, o violare insolentă a acordurilor de la Geneva 
din 1954 cu privire la Vietnam și a dreptului internațional.

Confederația Generală a Munci
torilor din Costa Rica a dat pu
blicității o declarație în care pro
testează împotriva bombardamen
telor efectuate de .către aviația a- 
mericană asupra Republicii De
mocrate Vietnam. „Acțiunile agre
sive ale imperialismului american, 
subliniază declarația, constituie o 
amenințare a păcii în întreaga 
lume. Lupta patriotică a poporului 
vietnamez împotriva agresorilor a- 
mericani se bilcură de sprijinul 
întregii omeniri progresiste care 
protestează cu hotărîre împotriva 
noilor acțiuni provocatoare la 
adresa păcii și cere încetarea agre
siunii americane

Duminică pe 
Caraci au avut 
antiamericane organizate de Fede
rația studenților pakistanezi, de 
organizațiile muncitorești, precum 
și de partidul Awami. La apelul 
Asociației pakistaneze pentru Viet
nam manifestații similare s-au des- 
iășurat și în orașul Lahore și alte 
localități din vestul Pakistanului.

ROMA 11. — Corespondentul Agerpres, I. Mărgineanu, transmite : Ministrul de externe italian, Fanfani, a vorbit luni seara la Palatul Montecittorio în fața Comisiei externe a parlamentului despre poziția guvernului față de problemele actuale ale situației internaționale. Relatarea sa era așteptată cu viu interes tocmâi în lumina extinderii agresiunii americane în Vietnam și a recentelor discuții avute la Roma de reprezentantul S.U.A. la O.N.U., Goldberg, cu înalte oficialități italiene. Fanfani a arătat că în cadrul întrevederilor cu diplomatul american, acestuia i-au fost înfățișate reacțiile suscitate în rîndul opiniei publice și a parlamentului de bombardarea Hanoiului și Haifongului,

acțiune care a și preocupări lume. El a reafirmat poziția guvernului italian pentru rezolvarea conflictului din Vietnam pe baza acordurilor de la Geneva, subliniind apoi că Italia este decisă să-și dea întreaga colaborare în acest sens. Fanfani a spus că situația actuală din Vietnam constituie un pericol pentru pacea lumii.

C.C. al P.C.U.S., Prezidiul So
vietului Suprem și Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. au anunțat că, 
după o îndelungată și grea boală, 
a încetat din viață în vîrstâ de 
56 ani, Aleksandr Rudakov, mem
bru al C.C. și secretar al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Biroului 
C.C. al P.C.U.S. pentru industrie 
și construcții, deputat al Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S.

A fost instituită o comisie gu
vernamentală condusă de Ivan 
Kapitonov, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., în vederea organizării 
funeraliilor. Aleksandr Rudakov 
va fi înmormîntat în Piața Roșie, 
lingă zidurile Kremlinului. Necro
logul publicat la Moscova a fost 
semnat de Leonid Brejnev, Aleksei 
Kosîghin, Nikolai Podgomîi 
alți conducători de partid și 
stat din U.R.S.S.

Convorbiri iugoslavo-

si 
de

Referindu-se la valul de critici la adresa actualului curs al politicii Statelor Unite în Vietnam. NEW YORK HERALD TRIBUNE notează : „Intervenția ame
ricană în Vietnam este 
războiul cel mai nepopu
lar din cîte își amin
tesc americanii". Asemenea aprecieri sînt confirmate de rezultatele sondajelor de opinie publică. Un ultim sondaj Gallup relevă că 52 la sută din persoanele anchetate apreciază că Statele Unite ar trebui să se retragă din Vietnam. Numai 26 la sută din cei anchetați consideră contrariul. Numărul celor care dezaproba deschis politica actualei administrații în Vietnam a crescut în numai o lună de zile de la 31 la sută la 42 la sută. 
„Sondajele de opinie 
publică și alegerile pre
liminare din California —conchide NEWSWEEK 
— arată, incontestabil, 
că popularitatea admi
nistrației în rîndul ale
gătorilor americani a a- 
tins cel mai scăzut ni
vel de la venirea lui 
Johnson la Casa Albă".Există, fără îndoială, o legătură directă între

curba descrisă de cifrele sondajelor amintite și curba ascendentă a pierderilor forțelor in- tervenționiste americane. La aceasta se referă revista PARADE cînd scrie : „Criza de încre
dere care depărtează 
guvernul de cetățeni se 
adîncește o dată cu cer
titudinea lipsei de per
spectivă a aventurii din 
Vietnam, o dată cu lun
gile liste de tineri ame-

mai mulți americani încep să manifeste îndoieli în legătură cu rațiunea și deznodămîntul aventurii vietnameze. Barajul criticilor a depășit brusc limitele u- niversităților, ale marșurilor de protest, declarațiile unor oameni politici izolați. Și, ceea ce este mai semnificativ încă, aceste critici abandonează terenul pur moral deplasîndu-se pe cel

nergiile și resursele, în 
principal, pentru rezol
varea problemelor noas
tre interne. Președintele 
a procedat însă exact 
invers. In prezent țara 
se află antrenată în- 
tr-un război fără sens 
pentru un obiectiv de 
neatins. Atîta timp cit 
războiul acesta va con
tinua, starea de spirit a 
țării se va caracteriza 
prin creșterea nemulțu
mirilor". La rîndul său,

Neliniștea americanilor
ricani morți fără justi
ficare. Americanii sînt 
din ce în ce mai neli
niștiți pentru că războ
iul îi costă, pentru fie
care oră o jumătate de 
milion de dolari și în 
fiecare săptămînă sînt 
jertfiți sute de soldați 
americani".Pentru ce toate a- cestea ? — iată întrebarea care frămîntă mereu mai insistent pe a- mericanii de rînd. Tot

mult mai profund al însuși interesului Statelor Unite just înțeles. Ex- primînd esența unei a- semenea poziții critice, cunoscutul comentator Walter Lippman scrie : 
„Există părerea unani
mă că, după două mari 
războaie purtate în pri
ma jumătate a acestui 
secol, precum și după 
războiul rece, a sosit 
vremea ca noi america
nii Să ne consacrăm e-

președintele Comitetului senatorial pentru relațiile externe, William Fulbright constată : „Cu 
cît va dura mai mult 
intervenția în Vietnam 
cu atît va urca mai sus 
febra războiului. In a- 
ceste condiții Statele U- 
nite cad în mod fatal 
pradă aroganței genera
tă de putere care își gă
sește expresia în ames
tecul excesiv în trebu
rile altor țări și care nu

o dată a dus la eșec 
imperii puternice".Fapt este că senatori ca McGowern, Morse, Russel, congresmeni, intelectuali de vază, specialiști .în probleme internaționale ca prof. Galbraith și Georges Kennan, critică din diferite unghiuri politica S.U.A. în Vietnam, cer „reevaluarea" acestei politici.Desigur, remareînd notele lucide, punctele de vedere raționale ca- re-și fac loc în viața politică americană nu putem ignora, decît cu riscul promovării unor iluzii nepermise, că cercuri foarte influente împing spre intensificarea politicii de „escaladare". Aceste cercuri au, după cum au dovedit-o și noile atacuri barbare asupra Hanoiului și Haifongului, un rol prepon-. derent în politica administrației americane. Tocmai în această lumină simptomele care a- testă creșterea nemulțumirii opiniei publice americane față de intervenția în Vietnam, capătă adevărata semnificație.

EM. RUCĂR

Atacuri aie patrioților 
sud-vietnamezi

In ultimele două zile, în provinciile situate în sudul 
țării a fost înregistrată o intensificare a acțiunilor 
patrioților sud-vietnamezi, relatează din Saigon cores
pondentul agenției France Presse.In mai puțin de 24 de ore, patrioții au doborît patru eli- --------------coptere americane. Primul e- licopter a fost silit să aterizeze forțat în apropierea bazei de Ia Chu Lai, iar alte două, care au încercat ,să-i dea ajutor, au fost atinse de tirul patrioților și s-au prăbușit la 50 de kilometri de aceeași bază. In zorii zilți de luni un al patrulea elicopter a fost doborît la 30 kilometri de Camau, în delta fluviului Mekong.Corespondentul agenției citate menționează că unități ale forțelor patriotice au reușit să pătrundă într-o serie de orașe din Sudul țării unde sînt staționate puternice trupe americane și unde există garnizoane întărite ale armatei saigoneze. La Phan Thiet (154 kilometri de Saigon) o mină a fost lansată asupra marelui hotel Anh Dao, destinat ofițerilor americani, iar mai multe grenade au fost aruncate împotriva comisariatului de poliție.

BRIONI 11 (Agerpres). — Agenția Taniug informează că la 10 iunie au început convorbirile dintre președintele R. S. F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, și primul ministru al Indiei, Indira Gandhi, care face o vizită de prietenie de trei zile în această țară. Din partea iugoslavă, la convorbiri participă Petar Stambolici, președintele Vecei Executive Federale, Marko Nikezici, secretar de stat pentru afacerile

externe, șl alți conducători ai R.S.F.I., iar din partea indiană participă Swaran Singh, ministrul afacerilor externe, Di- nesh Singh, ministru de stat în Ministerul Afacerilor Externe, și alte personalități.Agenția Taniug precizează că în cursul convorbirilor sînt abordate numeroase aspecte ale situației internaționale, „de la situația din Europa pînă la evenimentele din Asia".
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