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Adunarea de constituire
a Comitetului național

de solidaritate cu lupta
poporului vietnamez

Adevărata unitate de măsura a hărniciei oamenilor din 
această cetate industrială — 
Combinatul chimic din Tg. Mu
reș — se ailă pe ogoare, In 
sporul recoltelor de griu, de 
porumb. Nu mai puțin exactă 
e insă și aprecierea care se 
face prin importantele canti
tăți de Îngrășăminte azotoase 
ce se produc zilnic

Șantier. In accepția impusă de rea
litatea României moderne, expresia 
depășește de cele mai multe ori ca
drul evocînd o întindere de pămînt 
căreia prezența schelelor și a maca
ralelor i-au mutat centrul de interes 
de pe orizontală pe verticală. Cuvîn
tul a devenit un instrument de o 
rară precizie pentru măsurarea certi
tudinilor, determinîndu-le cu exacti
tate, intensitatea, stadiul la care au 
ajuns, materializîndu-se din simple 
proiecte ori din mari planuri de 
perspectivă. In acest sens, îl alătu
răm adeseori de numele patriei, ca 
un simbol al creației și emulației u- 
nanime, în acest sens, nu o dată, îl 
folosim vorbind despre propria noas
tră activitate.

Trăim un timp frenetic cînd, poate 
mai mult ca oricînd, între proiectele 
personale de viață și uriașele rampe 
de lansare spre viitor care sînt com
plexele planuri de dezvoltare ale 
economiei și culturii socialiste, s-a 
creat o deplină armonie. O eviden
țiază elocvent aprecierea tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu, subliniind că actualul plan cincinal este „opera întregului popor, a întregului partid, emanație a gîndirii și înțelepciunii

celor ce muncesc". El reprezintă e- 
fortul, abnegația și înflăcărarea cu 
care poporul nostru răspunde sarci
nii istorice de traducere în viață a 
obiectivelor grandiosului plan, con- 
fundîndu-se, pentru fiecare dintre 
noi, cu lupta continuă dedicată desă- 
virșirii propriului destin.

In acest context, noțiunea de fan
tier îfi mai apropie o funcție : pen
tru că pe catargul schelelor menite 
să dea viață unui obiectiv din planul 
cincinal, nu numai fiecare construc
tor, ci toți deopotrivă ne înălțăm 
steagul împlinirii personale, șantie
rul a devenit un sinonim poetic al 
înseși condiției noastre umane.

Nu-i aparțin reporterului aceste 
meditații. Ele sînt o transcriere fi
delă a gîndurilor exprimate de stu
dentul Ion Ștefănescu, din anul III 
al Facultății de metalurgie, Institu
tul Politehnic din București. L-am 
întâlnit, înainte de a pleca la Oțelul 
Roșu la practică, pe un șantier. Fi
rește, nu pe unul oarecare. Aseme
nea mărturisiri solicitau o anume 
ambianță fi aceasta ne-a fost ofe
rită cu generozitate de către unul din

GALAȚI

S-a terminat
recoltatul griului(De la corespondentul nostru). Ieri, In cooperativele agricole de producție și gospodăriile agricole de stat din raioanele Panciu, Bujoru, Tecuci și Focșani s-au terminat de recoltat ultimele suprafețe cultivate cu grîu. Cooperatorii și mecanizatorii din regiunea Galați au raportat că au efectuat această importantă lucrare pe întreaga suprafață de 154 832 ha.Succesul este urmarea bunei organizări a muncii, a folosirii, la întreaga capacitate, a celor 1217 combine repartizate în cooperativele agricole cu ajutorul cărora s-a realizat o viteză zilnică de 14—15 000 hectare.Pe ogoarele întregii regiuni se lucrează acum intens pentru urgentarea terminării treierișului, (de pe acele suprafețe unde grîul a fost recoltat manual), eliberarea terenurilor pentru a da posibilitate tractoarelor să execute din plin arăturile adînci pe cele 150 000 de hectare planificate.

..

kSpre magaziile cooperativei agricole și spre bazele de recepție. (Secerișul griului 
In comuna Furculești, raionul Alexandria)

Foto AGERPRES

ClNTEC PE MUNTELE GAINA

20 iulie 1966. In această zi avut loc la București adunarea de constituire a Comitetului național de solidaritate cu lupta poporului vietnamez — puternică și grăitoare reafirmare a hotărîrii ferme a poporului român de a da întregul său sprijin material, politic și moral eroicului popor vietnamez pînă la zdrobirea definitivă a agresorilor americani. La adunare au luat parte tovarășul Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., membri ai C.C. al P.C.R., reprezentanți ai conducerii Uniunii Generale a Sindicatelor, Uniunii Tineretului Comunist, Uniunii Asociațiilor Studenților, Consiliului Național al Femeilor, Comitetului Național pentru Apărarea Păcii, Ligii de prietenie cu popoarele din Africa și Asia, oameni ai muncii din întreprinderi și unități agricole, personalități ale vieții noastre științifice și culturale, stu- denți, ziariști.Au participat, ambasadorul R. D. Vietnam la București, Hoang Tu, membri ai ambasadei, tineri vietnamezi care studiază în țara noastră.Deschizind adunarea, acad. 
Huria Hulubei, vicepreședinte al Comitetului Național pentru Apărarea Păcii, a spus : Obiectivul adunării noastre, la care participă reprezentanți ai păturilor largi ale populației din toate regiunile țării noastre, ai organizațiilor de masă și obștești este înființarea unui comitet național de solidaritate cu lupta dreaptă și eroică a poporului vietnamez împotriva agresiunii barbare dezlănțuite de S.U.A.Doresc să relev că adunarea noastră are loc în cadrul Săptămînii de solidaritate cu poporul frate vietnamez și totodată, că ea coincide cu a Xll-a aniversare a semnării Acordurilor de la Geneva din 1954 cu privire la Vietnam.A luat apoi cuvîntul, prof, univ. Tudor D. Ionescu, membru corespondent al Academiei

a spus : Adunarea de prezența în această salăcare față, a exponenților opiniei publice din țara noastră, constituie o nouă manifestare grăitoare a interesului viu și simpatiei profunde cu care întregii popor român urmărește lupta eroică a poporului vietnamez. Sentimentele de adîncă solidaritate internaționalistă față de Vietnamul luptător ce ne animă pe noi toți și-au găsit din prima clipă expresia în poziția Partidului Comunist Român, a guvernului Republicii Socialiste România — de aspră condamnare a agresiunii americane, de sprijin activ și ajutor multilateral acordat poporului vietnamez. Vorbitorul a amintit documente în care este afirmată această poziție fermă și consecventă, subliniind expunerea pe care a făcut-o la 15 iulie în fața activului de partid, tovarășul Nicolae Ceaușeseu, secretar general al C.C. al P.C.R. Cuvîntul partidului dă glas gîndurilor noastre, ale tuturor, se bucură de adeziunea deplină a întregului nostru popor.Agresiunea americană, crimele săvîrșite — a spus vorbitorul — reprezintă o batjocorire a celor mai elementare norme de drept și de morală, de relații internaționale, un atentat la ființa națională a poporului vietnamez, o sfidare a conștiinței întregii omeniri. Sub presiunea valului de indignare și protest al popoarelor, conducătorii americani caută să-și ascundă planurile agresive sub paravanul vorbăriei despre „căutarea păcii". Dar cuvintele fățarnice nu mai pot induce pe în eroare.După ce a subliniat nătatea Declarației cu Ia agresiunea S.U.A. în Vietnam, adoptată la recenta Consfătuire de la București a Comitetului Politic Consultativ al Tratatului de la Varșovia, vorbitorul a spus : Por-

nimeniînsem- privire

de Ia considerentul că asupranind dreptul de a decide destinelor sale aparține exclusiv poporului vietnamez, poporul român sprijină întru totul poziția guvernului R. D. Vietnam și a F.N.E. din Vietnamul de sud.In continuare el a arătat că acum este mai necesar ca oricînd ca popoarele să intensifice acțiunile de solidaritate cu Vietnamul luptător, să facem tot ce stă în puterile noastre pentru a sprijini poporul vietnamez pînă la capăt, pînă la victoria deplină asupra agresorilor.în cuvîntul său, maistrul oțelar, Ștefan Tripșa, Erou al Muncii Socialiste, a spus: Noi, muncitorii români, am urmărit și urmărim cu adîn- că admirație munca plină de abnegație și avînt patriotic a tovarășilor noștri constructori de mașini din Hanoi și Hai- fong, metalurgiști din Thai Nguyen,' mineri din Hongay, chimiști din Viet Tri, a întregii clase muncitoare din R. D. Vietnam pentru a dobîndi noi realizări în producție, în condițiile deosebit de grele ale luptei împotriva agresorilor americani. Nutrim o profundă simpatie față de lupta dîrză, eroică, a patrioților sud-viet- namezi, conduși de Frontul Național de Eliberare, împotriva invadatorilor americani și a marionetelor politice sai- goneze, pentru dreptul de a-și hotărî singuri destinele, fără nici un amestec din afară. De aceea, condamnăm cu toată asprimea războiul agresiv dezlănțuit de imperialiștii americani împotriva Vietnamului, sîntem, din toată inima, alături de poporul vietnamez iubitor de pace și libertate.Prof. dr. docent în științe 
Mihail Ghelmegeanu a subliniat în cuvîntul său că intervenția americană în Vietnamul de sud, agresiunea împotriva R. D. Vietnam reprezintă cea mal gravă încălcare

(Continuare în pag. a V-a)

Vestit în toată țara, 
Muntele Găina este 
înconjurat de legende 
ca o pădure. Și toc
mai nenumăratele va
riante, nenumăratele 
povești legate de nu
mele lui fi de tradi
ționalul târg din mie
zul verii pierd, în se
cole, legătura imedia
tă cu realitatea pen
tru a face loc imagi
nației, fanteziei crea
toare a poporului. A- 
colo, aproape, sub 
munte, la Avram Iancu sau la Bulzești, 
moții povestesc o le
gendă unică, pe care 
și-o revendică ei ca pe 
cea mai adevărată. 
Apoi, o dată cu dis
tanța, numărul vari
antelor crește, fiecare 
sat avîndu-și optica 
sa specifică, legată de 
istoria lui, de tempe
ramentul oamenilor, 
de gîndurile lor. Un 
element rămîne însă 
comun tuturor: târ
gul de fete, vestitul, 
care însemna pen
tru neavizații din în
depărtate colțuri de 
țară, un târg autentic, 
în care fetele vin cu 
zestrea pentru a fi 
alese de flăcăi, este o 
legendă pe care lo
calnicii o resping cu 
hotărîre. Și bătrînii 
povestesc, știind de la 
moși, aceștia de la 
strămoși, momentul 
nașterii târgului de pe 
Găina, legat de speci
ficul regiunii: oie
rii se strîngeau — și 
se mai string anual 
pe întinsa pășune de 
pe Muntele Găina — fi cîntecul și dansul 
răsunau o zi și-o

noapte pe Muntele 
Găina. Veneau apoi 
la sărbătoare satele 
din prejur și petrece
rea era prilej de cu
noștință și de priete
nie.

Alte multe legende, 
adaugă episoade mai 
recente, legate de A- 
vram Iancu, de întâl
nirea care trebuia să 
aibă loc, pe vîrful 
Găina, cu împăratul 
Franz Iosef. Avram 
Iancu venise să se 
plîngă de necazurile 
moților, dar împăra
tul n-a venit, și pe 
munte există șl acum 
o piatră cu o inscrip
ție ștearsă de vreme, 
care marchează mo
mentul începerii re
voluției de la 1848. 
Avram Iancu și Ho- 
ria circulă în legende 
la tot pasul și dorul 
lor de libertate, lupta 
lor dreaptă le dă loc 
de mare cinstire.

In fiecare an, frumusețea fetelor de la marea 
Muntele

serbare populară Incintă pe cei veniți pe 
Găina Foto; O. PLEC AN I

'Apusenilor. Toată 
noaptea pădurile au 
răsunat de chiuituri 
fi cîntec, s-au încins.

LEGENDE

CONTEMPORANE

Sîmbătă, drumurile 
de la poalele Găinii 
erau pline de mașini. 
Spre seară, sus, în- 
cepînd de la vadul 
Crișului și pînă pe 
vîrful Găina s-au a- 
prins focurile. Mii de 
oameni, din toate păr
țile țării se adu
nau spre sărbătoarea

în jurul focurilor, ho
rele. Aici, la focuri, 
sub noaptea limpede 
și rece a acestor ți
nuturi, am ascultat 
poveștile munților.

Chiar și noaptea, 
culmile Apusenilor 
sînt primitoare și cal
me, liniile lor ondu
late, cu pădurile aco-

perindu-i ea o blană, 
au farmecul unor 
locuri de legendă. 
Toate satele își au 
povestea lor, pînă de
parte, spre cetățile 
Ponorului, unde fe
nomenele carstice, u- 
nice în țara noastră, 
au născut legende la 
fel de unice, îmbinări 
măiestre între istorie, 
natură și poezie. La 
Roșia Montana, la 
minele de aur, s-ar 
fi ascuns, de mult, de 
mult, găina de aur, 
fugită de pe vîrful 
ce-i poartă numele, de 
teama unui străin 
care voia s-o ducă în 
altă țară.

GALINA
BADULESCU

(Continuare 
tn pag. a V-a)
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O vizită pe care am între- prins-o cu vreo trei luni în urmă Ia căminul tineretului aparținînd de C.I.L.-Sighetul Marmației, ne adusese în fața ochilor scene de necrezut. Parchetul nu se deosebea la culoare de păturile azvîrlite la întîmplare în pa' iar păturile de cearșafuri. Ușile n-aveau clanțe, dulapurile n-aveau uși, despre coșuri d* gunoi nici nu putea fi vorba... Dezordinea era la ea acasă.Totul demonstra de la prima privire că tinerii care locuiau în cămin nu știau

Festivalul 
cîntecului, dansului 
și portului popular

Opt ansambluri folclorice de 
artiști amatori din regiunile 
Argeș, Crișana, Dobrogea, 
Galați, Maramureș, Mureș- 
Autonomă Maghiară, Oltenia fi Suceava se vor întîlni peste 
cîteva zile în cadrul tradițio
nalului Festival al cîntecului, 
dansului fi portului popular, 
care se va desfășura între 31 
iulie — 7 august pe litoral, 
Valea Prahovei și București.

Cel de-al III-lea Festival al 
cîntecului, dansului și portului 
popular se va desfășura în lo
calitățile : Mamaia, Eforie 
Nord și Eforie Sud, Constanța, 
Techirghiol, Mangalia, Sinaia, 
Predeal, precum și în Capi
tală.

*

La ștrandul tineretului 
Craiova

SUFICIENTA
ZUGRĂVEALAîncă Bă respecte cerințele unei vieți civilizate: ordinea și curățenia.Un lucru „ciudat" se petrecea, însă, într-o altă ocazie : cînd plecau în oraș, aceiași tineri pricepeau că au nevoie de o cravată frumoasă, de o cămașă călcată, că trebuie să-și lustruiască pantofii. Dar încă de pe vremea vizitei noastre se începuse zugrăvirea apartamentelor (la data aceea erau gata trei) și se părea că vor mai urma și alte schimbări.Iată-ne așadar din nou la a-

cest cămin al tineretului, la trei luni de la prima cunoștință. Am găsit blocul, în sfîrșit, gata în întregime.Mecanicul blocului era însă foarte sceptic în privința durabilității măsurilor luate. Și pe bună dreptate : la numai cîteva zile după terminarea tuturor lucrărilor enunțate mai
DUMITRU MATALA 

corespondentul 
„Scînteii tinerelului" pentru 

regiunea Maramureș

(Continuare tn pag. a V-a)



ÎNTREBARE : Cum este a- 
sigurată pregătirea politică. 
Ideologică a activului U.T.C. ?

RĂSPUNS : în acest an în- vătămîntul ideologic al activului a fost organizat mult mai bine. La baza studiului au stat Documentele celui de-al IX-lea Congres al partidului, au fost studiate și s-au făcut seminarii și în legătură cu celelalte documente de partid. Zilele destinate pregătirii activului U.T.C. coincid în momentul de fată, în toate orașele și raioanele, cu perioada de pregătire a activului de partid. Aceasta a permis ca și 
activiștii noștri să participe la consultațiile, expunerile tinute de membri ai biroului comitetului regional de partid, de lectori centrali, de tovarăși cu 
o înaltă pregătire din regiunea noastră. Mai am în vedere faptul că la marea majoritate a comitetelor orășenești sau raionale U.T.C., seminariile care au avut loc pe marginea problemelor ideologice studiate au fost conduse de tovarăși secretari ai comitetelor orășenești și raionale de partid. A- ceasta a asigurat un conținut corespunzător studiului politic : însușirea mai aprofundată a problemelor studiate; orientarea spre cunoașterea cît mai adîncă a sarcinilor ce rezultă din documentele studiate în funcție de specificul orașului sau raionului respectiv și, implicit, desprinderea unor concluzii pentru activitatea practică a organizațiilor U.T.C.

decît în alti ani, nu însă pa măsura sarcinilor deosebite trasate în această privință de cel de-al VIII-Iea Congres al U.T.C. Ne-am îngrijit într-a- devăr ca cel 51 de activiști, care urmează cursurile fără frecvență ale liceelor și institutelor de învătămînt superior, să aibă asigurate condiții cît mai bune de studiu. Este vor-

RĂSPUNS t La Indicația C.C. al U.T.C., la centrul de regiune a fost organizată o instruire cu întregul activ riat al U.T.C. Practica dovedit că am procedat organiztnd-o diferențiat: structorii teritoriali, secretarii comitetelor orășenești de subordonare raională, seoretarii organizațiilor U.T.C. din marl-
sala- ne-a bine in- VIATA OE ORGANIZAȚIE

bleme. Sigur că efectul se vede în întreaga activitate de organizație. Biroul comitetului regional consideră însă că în acest domeniu trebuie să per-
CUM PREGaTIM
ACTIVUL U

de timpul special acordatbaîn zilele de pregătire, de organizarea unor consultații colective la unele materii etc. Sîn- tem convinși însă că în această privință trebuie să facem mult mai mult. Trebuie să folosim mai bine condițiile bune pe care le avem, numărul mare de cadre de specialitate pentru a-i ajuta pe activiști să cunoască mult mai larg, mai cuprinzător istoria patriei, trecutul de luptă al poporului nostru, al partidului, să-i înarmăm cu mai multe cunoștințe cu privire Ia fenomenul științific și cultural artistic.

le întreprinderi etc. Obiectul instruirii : însușirea temeinică a tot ceea ce a adus nou Congresul, a spiritului său de a-
Azi, la rubrica noastră

ne răspunde tov,
RADU BĂLANprim secretar al Comitetului 

regional Banat al U.T.C.

în

laborioasă

ÎNTREBARE : Ce loc ocupă 
In programele de instruire a 
activului, pregătirea culturală 
a acestuia ?

RĂSPUNS : Mult mai mare
ÎNTREBARE : Ce măsuri a 

luat comitetul regional al 
U.T.C. pentru a asigura o cu
noaștere temeinică de către 
fiecare activist a documentelor 
Congresului al VIII-Iea al 
U.T.C. ?

bordare novatoare a întregii munci de organizație. Dezideratele propuse nu puteau fi atinse în 5 zil.e cît a durat Instruirea, de aceea studiul a continuat și continuă la orașe și raioane, însoțit de dezbateri pe pro-

severăm și încă cu multă sistentă. Este necesar să-i a- jutăm mai mult pe activiști, să-i obișnuim cu o muncă a- tentă, de prospectare a realităților, în spiritul și în lumina sarcinilor trasate de Congres, să dezvoltăm la ei acea atitudine creatoare,fată de muncă, fără de care nu se poate concepe o îndrumare eficientă a activității organizației de bază. Și la raionul Oravita, Timișoara, în orașul Reșița, se vorbește mult despre cerințele formulate de Congres cu privire la conținutul adunărilor generale, de pildă, dar continuă să se mai desfășoare adunări anoste, sau să se discute probleme ce intră în competenta altor foruri. S-au format cercuri turistice, comisii raionale, s-au întocmit planuri, dar... nu în toate părțile s-a trecut la o activitate

SCRISORI DE PE ȘANTIERELE
RECOLTEI 1966

Strînsul recoltelor de grîu și orz, depozitarea în condiții 
optime a furajelor nu sînt singurele munci de campanie ce 
solicită în fiecare unitate agricolă atenția țăranilor coo
peratori și a mecanizatorilor. Soarta recoltelor următoare îi 
preocupă deopotrivă. Ca atare, acum sint transportate în 
cîmp îngrășămintele ce se încorporează adine sub brazda 
arăturilor în miriște, se înmagazinează cu maximă grijă 
sămînța. în unitățile agricole așezate pe solurile cu reacție 
acidă, în actualitate se află și o altă lucrare : folosirea 
amendamentelor — pe care însăși producțiile obținute o re
comandă ca cea mai eficientă calc în acțiunea de îmbună
tățire a indicilor productivi ai acestui tip de sol.

Tocmai pentru că este vorba de o acțiune de mare impor
tanță pentru producție și la care tineretul participă activ, 
ne-am adresat tovarășului inginer NICOLAE BALAN, pre
ședintele Consiliului agricol regional Argeș (una din regiu
nile țării unde s-au folosit mari cantități de amendamente), 
pentru a ne relata cite ceva 
utilizrrea acestor adevărate 
acide.

din experiența acumulată in 
medicamente pentru solurile

concretă. Cred că aceasta se datorește și unor minusuri existente în programele de pregătire a activului. Mă gîndesc înainte de toate la acele dezbateri metodologice, la acele activități practice care ar fi trebuit organizate nu numai în unele raioane, cum ar fi Caransebeș, Sinnicolaul Mare, orașul Lugoj, ci în toate.
ÎNTREBARE : Putea biroul 

comitetului regional U.T.C. să 
evite aceste rămineri in ur
mă?

RĂSPUNS : Putea. Pentru aceasta însă era necesar să lichidăm mai din vreme o seamă de lipsuri existente în propria noastră activitate. Este vorba, printre altele, de lipsa de participare Ia programele de instruire a activului de la raioane și orașe, de acceptarea practicii unor comitete raionale, care, sub diferite motive nu respectau programul de pregătire a activului, de faptul că la unele raioane, insuficient controlate și ajutate de noi, ..pregătirea" se reducea doar la comunicarea unor sarcini curente etc. Despre toate aceste lucruri am discutat pe larg în ședința biroului comitetului regional în care am a- nalizat munca de selecționare, pregătire și promovare a cadrelor. Cu acest prilej am stabilit și o seamă de măsuri concrete care vizează în primul rind înlăturarea lipsurilor amintite, folosirea cu o maximă eficientă a timpului afectat bunei pregătiri a activului.

CONCURSUL NOSTRU

CUNOAȘTEȚI ACEASTĂ
IMAGINE?
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FESTIVALUL
TRECE,

articol re-

„Regiunea Argeș — ne-a declarat dinsul ■— dispune de 285 000 hectare terenuri arabile al căror potențial productiv e negativ influențat de aciditatea lor ridicată. Oamenii de știință și însăși producția au demonstrat că aceste terenuri pot produce de două și de trei ori mai mult I Ca metodă principală este reco-
COHECRRI

„PROBLEMELE"
Ptiblicind acest 

dacția adresează cineaștilor, 
criticilor de film, 
acestei arte cu largă audiență 
invitația de a-$i exprima pă
rerea asupra filmului româ
nesc inspirat din temele ac
tualității noastre socialiste.

In toate domeniile de acti
vitate, poporul nostru se află 
la stadiul maximei competen
țe. Amploarea nemaiîntîlnită 
a eforturilor și realizărilor 
oglindite în 
cumente de partid și de stat, 
sînt în acest sens o emoțio
nantă mărturie a geniului 
creator românesc. Panorami
cul vieții contemporane oferă 
astfel o diversitate care, de la 
general pînă la detalii, concu
ră la mersul înainte al socie
tății noastre.

Chemată să fie unul din 
fermenții acestui progres, arta 
românească se află și ea în 
pas cu viața pe care o reflectă 
și o stimulează. Și din acest 
punct de vedere analiza cri
tică a fenomenului artistic de
vine un imperativ. In ceea ce 
ne privește vrem să ne oprim 
asupra cinematografiei noas
tre, privind-o prin etalonul 
oferit de cea de a treia ediție 
a festivalului filmului național 
de la Mamaia, etalon pentru 
că el reprezintă de fapt, din
colo de aprecieri sau critici, 
nivelul real al filmului româ
nesc, sfera problematică — și 
tematică — asupra căreia se 
aplică.

Școala de film românească 
despre care se vorbește cu in
sistență în ultimul timp și a 
cărei realitate o dorim cu 
toții, nu-și poate cristaliza 
profilul — cum bine se știe — 
decît abordînd insistent și cu 
gravitate reală problemele 
contemporaneității. Deci, să 
vedem: care-i ponderea ac
tualității în filmul românesc ? 
Răspunsul l-am primit la cea 
de a treia ediție a „Pelicanu
lui alb": din opt filme doar 
unul cu temă și eroi contem
porani. Ne amintim că numai 
cu un an în urmă directorul 
Studioului „București" declara 
ofensiva actualității în planu
rile studioului și angajamentul 
ferm că filmul „Pădurea spîn- 
zuraților" va deveni media 
calitativă a cinematografiei 
românești. Desigur, este oare
cum mai comod să apelezi la 
„polița în alb" a ecranizărilor 
dar și în acest caz textele li
terare care trec pe ecran, ur- 
mînd modalitatea specifică fil
mului, nu aparțin volumelor 
inspirate din actualitate. Pro
fesiunii de scenarist, din pă
cate inexistente la noi (ca și cea de dialoghist), desigur, îi 
prinde bine exersarea pe tex
tele clasicilor dar... „Quousque 
tendem abutere" ?

Amestecul redacției de sce
narii este leit-motivul pe 
care-l amintesc și regizorii și 
autorii de scenariu. Dar dacă 
un compozitor lucrează direct 
cu textierul, fără nici un in-

iubitorilor

recentele do-

RAMIN
termediu, de ce n-ar avea 
acest privilegiu și regizorul de 
film ? Cuplurile regizor-scena- 
rist, verificate de practica ci
nematografiei mondiale sînt 
la noi excepții. E adevărat, 
avem 
Liviu 
povici.

Credem, apoi, că Studioul 
„București" nu poate crea, el 
singur o efervescentă compe
titivă în filmul românesc. Nu 
este oare momentul să se 
studieze organizarea unor 
microstudiouri (cu 2—3 re
gizori și tot atîția operatori) 
în centre culturale de tradiție 
ca Iași, Cluj, Timișoara, Cra
iova, centre care dispun de 
forțe actoricești, scriitoricești,

o excepție fericită : 
Ciulei — Titus Po-

W

festival a fost în primul rind 
un recital al operatorilor ceea 
ce nu poate să nu ne bucure), 
întrecerea, dacă se poate 
spune așa și vom vedea apoi 
în ce măsură nu, a cuprins 
pelicule cu valori apropiate. 
Ce-i drept, excluzînd „Duminica la ora 6“ și „Procesul alb", altitudinea acestor va
lori este de șes. Dar ceea ce 
a micșorat simțitor valoarea 
competiției a fost abundența 
premiilor, chiar o inflație a 
acestora. Orice festival care 
se respectă anunță de la bun 
început, dacă nu au devenit 
deja tradiționale, premiile. 
La Mamaia, an de an, stolul 
pelicanilor albi crește îngri
jorător prin dărnicie incit, la 
un moment dat, pare a nu 
mai fi vorba de o competiție 
ci de o mondenă festivitate 
de gratulări reciproce. Și 
chiar în această situație unul 
din cele mai bune filme ale 
festivalului, Cazul D (regia: 
Al. Boiangiu, scenariul: M. 
Stolan, operatori: S. Huzum 
și G. Herschdorfer) a rămas în afara atenției juriului, in- 
trînd în palmares numai da
torită unei salutare percepții 
a criticilor de film care i-au 
acordat premiul lor.

Se impune festivalului na
țional un mai amplu carac
ter de lucru îneît să devină 
o vie dezbatere de idei, con- 
stituindu-se într-un adevărat 
forum. Palmaresul urmînd să 
fie și un indicator de direcție 
în cinematografia noastră.

Confirmărilor pe care le așteptăm de la actualul front 
regizoral trebuie să li se ală
ture neapărat și surprizele a- 
devăratelor debuturi. Nu pu
tem uita că Eisenștein a fost 
arhitect, Pudovchin, ingineT, 
Antonioni, economist, Fellini și Godard ziariști, Bardem a- 
gronom, Tați acrobat-mim 
etc. Oare nu-i prea Închis cadrul celor cărora li se oferi 
posibilitatea realizării unui 
film ? Și oare uitatele cine- 
cluburi n-ar trebui să fie pe
piniere pentru selectarea viitoarelor cadre ?

încrederea pe care o avem 
în dezvoltarea cinematogra
fiei noastre, plecînd de la 
certele valori existente dar și de la cele pe care le aștep
tăm, și care vor veni, căci 
este imposibil ca filmul nos
tru să nu-și aibă echivalentul 
unui Eminescu, Enescu sau 
Brăncuși, obligă la discuții, 
dar mai ales la fapte.

capabile să diversifice preocu
pările tematice și chiar de stil 
ale cinematografiei noastre ?

In ceea ce privește investi
garea directă a realității coti
diene, cu aparatul de filmat 
socotim că înzerstrarea superi
oară de care dispun studiou
rile nu poate scuti pe realiza
torii filmelor noastre de o mai 
perseverentă muncă de docu
mentare pe terenul viu al ac
tualității. Să mai spunem că 
neorealismul italian — îl 
amintim doar întrucît a creat 
valori ce nu pot fi trecute cu 
vederea, — s-a născut nu între 
pereții capitonați ai studiouri
lor ci pe străzi și cîmpii, prin
tre oameni, alături de ei și 
problemele lor, și nu la lu
mina costisitoare a arcurilor 
voltaice, ci la generoasa lumi
nă solară, folosind simple apa
rate de mînă ? Nu pledăm 
pentru primitivism tehnic, ci 
doar exemplificăm posibilități pe care nu le valorificăm chiar 
în condițiile excelentei do
tări tehnice de la Buftea. 
(Ce rezultate ar da o analiză 
a modului cum sînt folosite 
platourile, a rentabilității 1 a numărului efectiv de ore 
filmare ?).

Reîntorcîndu-ne la ceea 
numeam și la ceea ce este 
fapt etalon (Mamaia ’66) 
preciem desigur maturitatea 
profesională a cineaștilor 
noștri — subliniind în primul 
rind calitatea imaginii (acest

f
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mandată folosirea amenda
mentelor, adică a pietrei de var măcinată, a spumei de defecație de la fabricile de zahăr, a carbonatului rezidual de la unele combinate chimice sau a prafului de clinker de la fabricile de ciment — între 3,5—5 tone la hectar.După cooperativizarea a- griculturii — și îndeosebi în ultimii ani — în regiunea Argeș s-a pornit o vastă acțiune de corectare a acidității solurilor podzolice. Peste trei sute de mii tone de diferite amendamente au fost transportate pe terenurile cu aciditate, circa 65 000 hectare, fiind astfel aduse la un potential productiv ridicat. Ca urmare, la cooperativele agricole din Căteasa, Făgețelu, Slobozia, Scornicești, Strîmbeni producțiile medii de porumb și de grîu au crescut în urma folosirii amendamentelor cu pînă la 65 Ia sută și, respectiv, 50 la sută.Foarte important pentru sporirea eficienței investițiilor făcute cu administrarea amendamentelor este cunoașterea cît mai exactă a acidității solului. în acest sens, ca urmare a contribuției aduse de Stațiunea experimentală agricolă Ștefănești, a specialiștilor de la laboratoarele agrochi- mice și din unitățile agricole, în fiecare cooperativă și gospodărie agricolă de stat s-au întocmit memorii și hărți agro- pedologice. Existența acestor hărți a dat posibilitatea întocmirii unor planuri concrete, pe ani, privind concretizarea acțiunii de corectare a acidității. în acest an vor fi transportate și încorporate în sol peste o sută de mii tone amendamente. (De altfel, pînă acum — mai ales în raioanele Slatina și Găiești — s-au transportat în cîmp peste 30 000 tone amendamente).Aici e cazul să arăt că, peste tot în regiune, tineretul mobi-

lizat de organizațiile U.T.C. a adus și aduce o importantă contribuție la transportul și împrăștierea amendamentelor. Deoarece transportul se face de la distanță mare — pe alocuri peste 200 km — organizațiile U.T.C. au propus ca, din rîndul tinerilor să se formeze echipe care să intervină la împrăștiatul direct din autovehicule a spumei de defeca- ție sau a carbonatului de calciu, a prafului de clinker. Experiența ne-a dovedit că pro- cedînd așa se ciștigă de două ori. Intîi, pentru că se dă posibilitatea efectuării mai multor transporturi pe zi, iar apoi, prin aceea că se reduce consumul de zile-muncă prin evitarea reîn-cărcării și a | descărcării amendamentelor, i Totodată, pot fi urgentate și lucrările de fertilizare, prin aceea că, în timp ce mașinile sînt plecate la un nou transport, cei ce sînt repartizați la această lucrare pot transporta și împrăștia îngrășămintele organice ori chimice pe terenurile care urmează a fi arate. Procedînd astfel cooperativele agricole din Scornicești, Căteasa și Făgețelu au realizat în anii trecuți consumuri mai mici cu 2-3 zile-muncă la fiecare hectar amendat, față de vecinele lor, un rulaj al mașinilor cu 31 la sută superior planificării inițiale și o îm- prăștiere mult mai uniformă a amendamentelor. Și mai ales acest ultim considerent a avut un mare efect asupra producțiilor. S-a realizat anul trecut un spor de 614 kg porumb boabe și de 415 kg grîu la hectar".
Prin efectuarea de la dis

tanțe mari a transporturilor 
de substanțe — și în canti
tăți însemnate — prin cerința 
de a se executa 
relativ scurt și 
cu alte lucrări, 
amendamentelor 
eforturi. Organizațiile U.T.C. 
pot și au datoria să asigure 
o largă participare a tinerilor 
la realizarea în bune condiții 
a acestei acțiuni. Sînt cunos
cute inițiativele uteciștilor la 
transportul în cîmp al îngră
șămintelor, la recoltatul fura
jelor etc. Este o importan
tă sarcină a comitetelor ra
ionale ale U.T.C. să asigure 
generalizarea acestei experi
ențe ; să o extindă și la tran
sportul amendamentelor. Ast
fel se conturează mai mult 
și mal concret contribuția ti
neretului la realizarea sarci
nilor de producție — îndato
rire puternic subliniată de că
tre Congresul al VIII-Iea al 
U.T.C.

într-un timp 
concomitent 

încorporarea 
solicită mari
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După acordarea „Premiilor surpriză" Concursul „Cunoaș
teți această imagine" inițiat de redacția ziarului nostru, con
tinuă — așa cum am anunțat — pînă Ia cuponul 15 inclusiv.

Reamintim că după încheierea concursului se vor atribui 
— prin tragere la sorți — premiile finale (5 excursii în stră
inătate, 15 excursii în țară, numeroase obiecte și abonamente 
la „Scînteia tineretului") participanților care întrunesc cele 
mai multe puncte rezultate din numărul cupoanelor trimise 
și calitatea răspunsurilor.

a 
pe

Imagine dinli-un oraș care 
dat literaturii românești 
unu! din cei mai mari poeți.

De aici pornesc pe ogoare tone 
de tonice
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întreprinderea minieră „Barza" din raionul Brad se situează pe un loc de frunte în privința înzestrării tehnice, cu mașini și utilaje dintre cele mai moderne. Aici s-a desfășurat un larg proces de pregătire profesională a minerilor, de ridicare a calificării cestora pentru ca utilajele fie mînuite cu pricepere, maximă eficientă. Anual număr de 800—1000 de mineri, îndeosebi tineri, urmează cursuri de îmbogățire a cunoștințelor și de calificare profesională, participă la conferințe tehnice de specialitate, la instruirile prilejuite de introducerea în producție a unor noi mașini sau adoptarea unor noi metode de exploatare a zăcă- mîntuluiCu opt luni în urmă a avut loc conferința organizației U.T.C. pe mină. Delegații la conferință au arătat că una din principalele surse de informare și pregătire profesională — literatura de specialitate — este insuficient folosită și au cerut comitetului U.T.C. să acționeze și în a- ceastă direcție.Am revenit acum la întreprinderea minieră Barza. Cum a răspuns comitetul U.T.C. observației făcută în conferință privind atragerea tinerilor la studiul literaturii de specialitate ?începem constatările de la biblioteca tehnică.

• a- să cu un
l

ftî filon trece
prin biblioteca minei

acesteia se aflăîn rafturile peste 10 000 de volume. Ultima statistică întocmită de cabinetul tehnic arată că numai 43 la sută dintre ingineri și tehnicieni și 3 la sută dintre maiștri sînt cititori ai cărții tehnice, iar procentul muncitorilor este și mai redus.Aceeași situație ca și în urmă cu 8 luni. Cerem explicații tovarășului NICOLAE PANTEA, secretarul comitetului U.T.C. pe întreprindere.
— Cea mai mare parte din

tre minerii noștri locuiesc în 
satele din jur, spune el. La ie
șirea din șut, fiecare se 
grăbește la autobuz, nu-i mai 
putem reține pentru anumite 
activități la club. De aceea, 
nici noi, nici sindicatul și nici 
conducerea tehnico - admini
strativă n-am găsit încă solu
ția organizării unor acțiuni 
mai interesante cu cartea teh
nică, în special în rîndul tine
rilor.

Autocritica, este justă. Dar cei aproape 1 800 de tineri așteaptă acțiuni concrete. La conferința pentru darea de seamă și alegeri, comitetul U.T.C. își făcea cam aceeași autocritică. Ea era însă însoțită de angajamentul „ne vom 
preocupa mai mult, vom de
pune mai multe eforturi" etc. De altfel, conferința stabilea ca o sarcină pentru comitetul U.T.C. îndrumarea atentă, diferențiată, pe categorii de pregătire a tinerilor, pentru citirea literaturii tehnice de specialitate. Hotărîrea a rămas pe hîrtie, fără ca comitetul U.T.C. să depună eforturi pentru traducerea ei în viață.întrebarea care se pune este următoarea : există posibilități ca tinerii să fie atrași la biblioteca tehnică ?Am adresat această întrebare mai multor tineri și specialiști.— Locul nostru de muncă

— precizează EMILI TĂTA- 
RU, secretarul organizației 
U.T.C. de la atelierul mecanic 
este la cîțiva kilometri de se
diul întreprinderii și de club. 
Tinerilor le vine greu, bine
înțeles, să alerge la bibliote
că după ieșirea din schimb. 
Am hotărît împreună cu sindicatul să înființăm o biblio
tecă volantă chiar în atelier. 
In pauza de prînz sau la ie
șirea 
mulți 
tecă, 
cîte o 
în organizație 
și aproape tot 
Dintre aceștia 
deja biblioteciExperiență există, așadar, chiar sub ochii comitetului U.T.C. Trebuie doar preluată și generalizată.Mai pot fi folosite și alte forme ale muncii cu cartea. Cu ani în urmă se organizau aici concursuri „Cine știe, ciștigă"

din schimb, tot mai 
tineri trec pe la biblio- 
întorcîndu-se 
carte în

acasă cu 
servietă. Avem 
127 de membri 
atîția cititori. 

25 și-au alcătuit 
personale.

care aveau ca scop tocmai stimularea lecturii cărților tehnice, dar la care s-a renunțat. Cîtiva tineri de la secția Valea Morii cu care stăteam de vorbă erau nedumeriți : „De ce comitetul U.T.C. nu 
reia aceste concursuri ? Pre
gătite cu grijă, avînd un con
ținut 
într-o 
s-ar bucura de 
noastră. Am 
„Scînteia tineretului" 
Piatra Neamț în legătură cu 
inițiativa tinerilor de la C.I.A.- 
organizarea unui concurs per
manent pentru citirea litera
turii tehnice. Inițiativa putea 
fi îmbrățișată și la noi. Exis
tă toate condițiile".Tinerii aveau dreptate. Numai că la comitetul U.T.C. inițiativa respectivă, popularizată in presă, nu este cunoscută, n-a fost încă „sesizată".Inginerul FLORIN LUPEI, responsabilul cabinetului teh-

interesant, prezentate 
formă atractivă, ele 

toată atenția 
citit apoi în 

despre

nic al întreprinderii, susține aceste idei.
— Găsesc utilă orice acțiune 

menită să dezvolte la tineri 
dragostea pentru tehnică, pen
tru literatura de specialitate, 
spunea el. In sprijinul nostru 
va trebui să vină însă și edi
tura tehnică, prin editarea mai 
multor cărți care să se adre
seze direct minerilor. In principal, ei solicită lucrări care să 
insiste asupra tehnologiei de 
lucru în industria minieră, ne
feroasă, asupra măsurilor de 
îmbunătățire a calității mine
reului și a cunoașterii minera
logiei, asupra metodelor noi de 
reducere a pierderilor de zăcă
mânt și utilizare a înlocuitori
lor lemnului de mină in sub
teran.Fără îndoială, completarea continuă a literaturii de specialitate cu lucrări originale sau traduceri, care să răspundă problemelor pe care le ridică actuala tehnică din industria minieră, este o necesitate trebuie să stea în atenția turii. Dar în același timp, tile existente deja, acesttios filon la îndemîna fiecărui miner, trehuie „exploatat" cu maximă eficientă.

care edi- căr- pre-
ROMULUS LAL
Corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea 

Hunedoara



Cînd păsările albe visează
E un cer albastru ca floarea de in,
un cer adine, fără nori. Florile răsfățate, gindesc cu un chip părăsit în 
umbră și cu brațele și ochii, umezi 
de fericire.
Izvoarele, cu glas frumos de fată
aduc in lutul brun, buchete de mărgăritare
Acum, păsările albe visează.
Pe cîmp, se aude un glas, ca un 
tremur de caval — glasul sevei 
fierbinți.
Miroase a pline și flăcări pînă 
în Galaxii. Vîntul s-a despletit, fluturind 
sute de steaguri.
Mi-am amintit de copilul care 
avea ochi foarte albaștri și care m-a 
întrebat ce •mioare are ploaia.
I-am spus să se uite la flori, la 
copaci, copilul a înțeles atunci și 
ini-a zimbit cu zîmbetul cel mai 
sincer din lume și i-a rămas fruntea 
limpede.
Cu orele împlinite sonor, cu mai multe 
înfloriri în ele, trec zilele.
Trece omul cu privirea largă, 
cu mersul drept, înalt, cu bucurie 
pe chip, trece omul cu drumul în ochi !

Trece și apele sînt pline de păstrăvi, 
oamenii sînt numai dragoste, fintinile se revarsă de atita 
rod peste buza 
aspră, ruguri albe vuiesc.
Omul merge spre răsărit ! E copilul care 
m-a întrebat ce culoare are ploaia.
Treziți din somnul lor de piatră, strămoșii 
se ridică în plopi și plopii își întind 
frunzișul nerăbdător spre cer
Lacrămile de emoție ale strămoșilor le are dimineața 
în palmele ei sobre.
Trebuie să plecăm ! șoptesc picătură de liniște 
speriate. Noi plecăm...
Omul cu drumul în ochi are frunziș
de lumină, întors spre Galaxii
Totul e atît de minunat, dar sînt tristă puțin pentru 
că undeva, în marea zilei, mistreții 
sapă rupînd rădăcini.

FĂȘTINARU reveca

DE LA 
ELEVI

„LA VlNAT“ a
TIBERZU ANDRUȘ — 5 ani— 

comuna Giogeni

Copiii desenează

„1 IUNIE"
CRISTINA HILOHI — 5 ani

Proiect de zbor
Port poteci la pălărie — coadă de păun —
Să moară ceasul mare un ac pe piept îmi pun ; 
La un capăt pămîntu-1 c-întăresc
Cu celălalt un coș de soare, lumesc.
Am zis într-o noapte că tăcerea strică la cuvînt 
Că izvoarele sînt umbre de stele-n pămînt

degetul l-am făcut cirlig și am tras tărie
de izvor

Aștept să-mi crească trei pene-n călcîie,
și zbor...

De trec peste creștet, încep cu potecile mele 
Și port în forme chipuri cioplite de stele

Acul cu piept cu tot va începe să se Invîrt-e 
Se va sprijini răsăritul pe o geană frântă 
Lumea va striga printre dinți
Strigătele taților se vor face bunici, 

ale născnților. părinți.

Acul meu pe suflet se ține
Soarele cu pămîntul se-ntretaie-n mine 
Iar universul se va înclina mereu 

tras de zborul meu...

DINU ClRPEAN
Anina

4

oțjțț niAao[O3 •

țjejd)i[ ouooț op jjuoțâoia •

(ijood ijouij.) : ovL'IVa HVZ33 •

(joțaluțiți 
ei-iojsi ușa) lou 
-pipota ayjnț 
-n d o o a j •

țABțO B[ 
op țizooj •

dvwns
**********

sdțqB — vdidnou ți vniz
1 IS5INIHVK VOlîlSVA

•Olțizodstp HI OJBțțZOJaUSS no osnd țsoj ne-aț aa ațBțjațBiu iS oțențț.tids ațuoiuoa ap uțțd uțp as-npui.manq ‘oa.tțad ‘osa -n.ițsuț os țjț*ou țiAața a.iea uț ‘eț -iiboba op opnmuiui ațțg țlțețraa ițo; op ță pnqojd oțj șs eo w. -ap tm bujSuj b edeeauț șs șpsj op BuțțBțsțjo oooa o eo sunțe ap o țâ aued uțp ojjoțe ad țjndnjg ‘undruS gquițțd os pup jaunțB oțBțiABjg no oțnasțp bs ‘oa țjțur aț uțp epu bs țăndsip ‘țâoutruj ‘joia ‘țțszuojq țujs 1 joțțțoaâ ațe osBOtțBds ariana uțp nes joțaies BauțS.xeui uțp țjods ap ațț.tnua.t -a; ad ‘aaețEa auațuțJds no joju -naeț ajade nnațnqn.tțs a.iea țoaț -a țnasouna uib ‘jjoibiub ț.topțd ea ‘BA9(j jnțnĂB.10 bouiSjbui uțp Bourțna ad ap Bțepnaj eațepo Bț țȚUțIJUț LUB-ț ‘țjBUOțSBd țțâunț eo înțnțțo ie ț= rnțniîojnjțț țnț -but ad țAața ad țțujțțuț urn-j i ș^uboba ap ațeunuțui ațțz•SfUOOBJ țnojBd uțp ep -BJțsa ad suep ap e.ieas gsBOum.ij o ednp ‘njzjțț. țțțoțod e-s .ioț ețS -°1°A 'PIoa ap țnuaaaț ad qouț ap țnuizBq uj ‘qes ap npțped o Bț ‘BJBoin râ BJBțndod Boțzntu puț -țpne ‘puțția lAOja ad țțseg ute-ț •Aiptods-țejnțțna njțuao un ță zaț -țZJA BS BSUI ȘBUUiapUJ nB-UI BO -ueq op pui JOțțupaA oțnțnosța•iția b mțuad țațe buia bs tținusțqo loop ț|țntu țnzBA uib iS -ațeuoțs -Bd țțanpaț BțțAțjțod nțuBțqure o Bjojo unajed uțp ațțaețoțjqțg ■soțoj ojbui un op uțjadoasap țou țnțnAap Bțuițț^uoo uț bzboz -ț.inezai ao ațjednao ‘ațegoq tjnj -oaț niiuod 3n4țaq uțp diurț eaajo

Ș4BA ap BlUBOB'A •pupai JOI opui -țțțn ajdsop a.iB.iBOBțjuț na nepro -sțp ojbo țue 9Ț—gț op ȚAop ȚOJț nBațețs auiui Bgtnț ‘ițaueq o ad ■;nțnăB.io ațe țjno.iBd sțațBunuțtu uțp țntm-jțrrț ‘»jfo1>țuiij, hi ■pdurejs b ințnsțjasnuBtu b ‘mynijueumoop b ațțsagns ap eaiațnd aud oțtjeț -uj ‘asBOițojd oțuțjâouno ezajotu -auiaj șs infațțjd uboab ‘BțjBJSou -ța țfi Bțjoțsi na sona ap ațajo Bț ap țțBZțJBțțțUlBJ ‘ț.tțâou țțAap ‘OJO BAOțța uj -joțțzțqS ațtțlBoțțdxa ațț -uațe no puțțțnase ‘ațeaoț jopaz -nui ațe ajueuotsajdutj ațițes uud ațățuțț uț neaoaji a.iBO țoap ap ațț.tndn.i§ BțjuațB țnuțpj ne-țui ■ui.iaAas-nu.inj, ‘nțqțs "BJBoSțunj, ea ț.ieiu țetu aăBJO baojio uj •țațpiSpajțț țnjnl'ajd -uup apțes uțp uațuoid na pap -ajj B[ -țăBi Bț ap tea na nțqțs Bț ‘AoSBjg eț ap țnțțe na BjBoSțuițj, Bț -țSBjBțBj Bț ap țAața ap drug un no țțqjoA uib uuaAas-nu.tnj, Bri '.toț Boțea uț ațțuțțțut ajBoțBț -uioui ațțjnaoț iS ițuauiBO ațăoțOA na ețnțBs ‘țnțnuoSBA ațajțsajaj e| ap țțioi ațBABJO lă oțsțteq puțjnț -nțj -ajBa iuțjui op ațțțui jnțnjoțBi •ea ațtJțAUd țuapuținpjd Sbjjv•ijțâou țțjețoaă bJuboba op ațțz asBouinjj ațseoB aajpd țâj axe a uț țnpotu na BjnțBgaț ui țjșuuias -uț BAația nț BțepuiBaoap țjajaj ioa bui 'nțțBds țțntu ee.id Btțisoa -au jb duițțsej țsaae ut asațnc joțțțsa.tdutr jojnțnț eejBmuasuoo țron.tțuj -țaAoqpjj BațeA ad sed -od un na BțuBAțțsuejj, ță țeuBfț uțjd nSunț țeut oțsjnaxa o-.tțuțp eațsaoe ațațțz țeiodem iub-jai
lustua .tosafoid
nsodOfj uo|

PTTALLS3
vttovmsia

IA313 OMiNHd „imniBasNii naiNios" iv ohiIniiiS - ivanimo iNawndn

UVNHl BHVdV
I31NV0VA 

indwn mi

S0

COTUS EMIL
14 ani 

„TABĂRĂ PIONIERE ASG A LA MARE"

QJL&tLe (Lab~^o-q,uL(L
Lacom, pămîntul suge bucăți de ploaie din cer, 
Trăgîndu-1 din ce în ce mai aproape 
La stînă din fluierul alb cintă un oier 
Și-l ascultă negre -neastîmpăratele cazne, 
Din cînd în cînd, cite un fulger auriu 
Plesnește luminos parcă de ciudă, 
Cerul coboară negru, greu, pe umed pămint 
Sprijinindu-se pe ziua mocirloasă și udă. 
Se sparg bășici spumoase -n băltoace, 
Cum pepenii răscopți crapă galbeni 
Sub rumenul soare,
Iar apele năvălesc in scocuri, clocotitoare, 
Cînd cerul se ridică de pe umerii zilei 
Totul aburește în rotocoale albicioase și calde, 
Și-ncepe natura în aer să se scalde 
Norii pufoși se înalță sus. tot mai sus, în văzduh. 
Dinspre baltă vine miros de umezeală și stuf, 
Visele le simt ureînd atîrnate de pulpele reci 

ale cerului 
In timp.

PROFIL

Ne sosesc, din mijlocul 
Bărăganului, de acolo, de 
unde se prevestește împă
răția Deltei și în apropiere 
Dunărea întîlnește marea, 
versurile timarului Ion Tu
tunea, ,versuri promițătoare 
sub raportul sentimentului, 
indicînd o imaginație bo
gată, o comunicare intimă 
cu peisajul și specificul 
locurilor.

Citindu-i versurile ai 
senzația autentică că poți 
■ecompune vizual peisajul 
Bărăganului, că poetul are

O-tLHLeJlCL

Tăcerile prea lungi și grave mă dor în adine, 
Focul nicicind să nu se oprească
Ca fiecare bărbat să mușc, să mănînc. 
Din piinea aburindă românească.

Mă zbat cînd e tăcere ca peștele în ape, 
Privesc vapoarele plutind catarg lingă catarg, 
înconjurat de oameni mă zbengui ca mieii prin 

otave 
Ca păstrăvul țișnind din ochiul de năvod, 

spre larg.

&uLtw nativi
Plămîn verde de țară, fraged ca o salcă, 
Iți definesc conturul în umedul nisip, 
Săruți piciorul ce-n pas vioi te saltă 
Plămîn verde al țării, plămîn îmi ești și mie 
In dar nestins de țărm al lupilor de mare, 
Fereastra mea deschisă spre necuprinsa zare...

Ploile dinții și-au oprit lacrimile
Și din cînd în cînd, scăpărindu-și amnarul 
Dau frîu liber, apelor, simțului...
Deseori ploile cad pe bulgării Bărăganului,
Sau se impletesc-clopot cu apele repezi ale riului 
Ori strecurîndu-se în pămint dospesc recolta 

bogată a anului.

ION TUTUNEAclasa a Xî-a Liceul din Tulcea. 
Dobrogea

**********

Ion Tutunea
darul de a se uimi în fața 
naturii, de a identifica geo
grafic locuri și fenomene 
singulare.

Desigur, sînt prezente în 
poeziile lui Ion Tutunea 
stilul declarativ, combinat 
cu o anumită dezordine a 
gîndurilor. destule meta
fore uzate ce țin de debitul 
verbal exagerat, dar înlă- 
turînd toate acestea cu 
discernămînt și curaj, se 
pot desprinde versuri dense, 
concentrate, căutînd relații

noi, neașteptate, o îndrăz
neală a imaginii, de răstur
nare și refacere a sensuri
lor, cum e aceea a ,,ploii", 
care se împletește „clopot" 
cu apele riurilor.

Pentru toate acestea, Ion 
Tutunea îndreptățește de
tașarea dintre numeroșii 
noștri corespondenți, cu 
invitația noastră spre o 
severă și maximă exigență 
față de el și versurile sale.
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DICȚIONAR
DE TEORIE LITERARĂ GENIU

Noțiunea de geniu a evoluat 
Daralei cu aceea de Inspirație, 
dai cu aspecte deosebite. De- 
patfe de a se simplifica, de a 
se concretiza, ea a dobindit In 
epoca rnode nq sensul ei ma
ior. cu q suaiâ de implicații 
qreu de definii

Avîndu-și originea Intr-un 
străvechi radical indoeuropean 
qen cu sensul de „a procrea, a 
da naștere*, care s-a păstrat în 
latinul gignere. cu același înțe
les. a dat în latină cuvîntul 
qenius, desemmnd un demon 
favorabil oamenilor, asistlnd la 
nașterea lor și contribuind la 
stabilirea destinului lot Tot cu 
sensul de demon milostiv 11 
întîlnim In vechea arabă, sub 
forma djin. Printr-un proces si
milar celui al cuvîntului inspi- 
rare, a produs In limba latină 
si cuvîniul inqenium. — adică 
ceea ce e născut bun In om : 
caracterul și, prin extensiune, 
talentul. La rîndul lui, cuvîntul 
Fngenium a influențat evoluția 
cuvlntului qenius In sensul de 
talent productiv, capacitate de 
a inventa. Cuvîntul a fost păs
trat — în limbile neolatine și 
In cele care l-au împrumutat — 
mai mult cu acest înțeles. A 
avea geniu însemna a avea o 
anumită predispoziție înăscutâ, 
o anumită facilitate și dibăcie 
de a realiza, în indiferent care 
domeniu. S-a mers pînă înlr- 
acolo, în conversația curentă, 
Incit s-a spus despre un perso
naj că „avea geniul minciunii*, 
adică dibăcia de a minți opor
tun. La Bolteau, de exemplu, 11

de 
Ovidiu Papadima

înlllnlm deopotrivă cu sensul 
de „inteligenta activă, facilita
te de a lucra' ca șl cu sensul 
ceva mal înalt de „om exceptio
nal dotat'. Platon punea în 
centrul noțiunii experiența de 
viată : „esența geniului e în
țelepciunea' i iar Button, cam 
în aceiași sens, spunea : „ge
niu) e răbdare'.

In secolul al XVIII-Iea, în fe
bra revoluționară a instaurării 
unei noi orîndulrl sociale — 
cuvîntul geniu îșl pierde ve
chiul înțeles de „homme de 
metier' și capătă unul nou; 
acela de om exceptional care 
tocmai prin neobișnuitele lui 
puteri creatoare ajunge în con
flict cu societatea vremii, care 
nu 11 înțelege, ÎI înăbușe. De
vine un simbol al omului supe
rior, al artistului înnăscut care 
trebuie să se realizeze pe sine 
Însuși, oriclt de potrivnice ar 
ti împrejurările. Însușirea pri
mordială a geniului ar ii ori
ginalitatea, unicitatea chiar. în 
acest sens Young vorbește în 
1759 despre un „Original Ge
nius', iar un deceniu mai tir- 
ziu, R. Wood 11 folosește chiar 
1n titlul unei lucrări: „Essay 
Original Genius'. Ideea in
compatibilități geniului cu so
cietatea burghezi conformistă 
a vremii iși lace loc curînd. 
M-me de Slael ajunge astfel 
să spună : „Geniul, în mijlocul 
societății, e o durere, o fe

bră interioară, de care ar 
trebui să se trateze ca de un 
rău, dacă recompensa gloriei 
n-ar Îndulci suferințele lui". 
Prin reactiunea împotriva cla
sicismului închistat în cultul 
„regulelor' și împotriva exce
sivului rationalism al iluminis
mului, prin influenta primatului 
naturii impus de J. J. Rousseau, 
geniul devine un simbol pro
meteic al omului superior ca 
întrupare a tortelor naturii, In 
conflict cu forjele de constrin- 
gere ale societății vremii. No
țiunea de geniu capălă asllel 
înțelesul de creator spontan, 
mai mult intuitiv, de o excep
țională originalitate, In viata 
căruia predomină mai mult a- 
fectivitatea cu corolarul el, 
fantezia. în sensul acesta 11 
văd, In tinerețea lor. Herder șl 
Goethe, și după el, romanticii. 
Geniul devine deci simbolul cel 
mai înalt al capacităților crea
toare ale omului ca artist. De 
aici pînă la înțelegerea ge
niului ca personalitate excep
țională care realizează, prin 
opera lui, însușirile cele mal 
înalte ale poporului său, nu mal 
era decît un pas. Geniul e prin 
urmare un fenomen organic 
prin care însușirile specifice ale 
omului ca artist nu numai că 
Iși află cea mai desăvîrșită șl 
mai puternică expresie, dar va
lorifică în gradul ce! mal înalt 
însușirile poporului său. Opera 
geniului e un bloc imens de 
granit din care nici o fărămi- 
tură nu e de prisos ori nelalo
cul el.

LA MASADE LUCRU
INTERVIU CU

■

TINERI POEȚI
CEZAR

BALTAG

„Peisaj"
I. GEORGESCU

— Liceul de artă 
plastică București

COLOCV/I <J

LiRÎC
Păștinaru Reveca — din Vatra Dornei — continuă să ne trimită poezii de o remarcabilă limpezime. Versurile ei vorbesc cu căldură despre mișcările în spații largi ale unei sensibilități feminine lucide.
Laur M. Puhoiu — din Timișoara — ne surprinde prin contradicțiile flagrante existente în schița sa de personalitate. Pe de o parte poeziile — care au frumoase intuiții lirice. De reținut „Pași de piatră", și-l rugăm pe tînărul Laur să ne creadă că epatarea cu citate din Baudelaire nu se poate produce atîta vreme cît el scrie numele marelui poet din care și alege două versuri ca motto : Bodelaire.O bună impresie ne-au făcut versurile lui Roman 

D. T. din Sibiu. Vom publica în viitor un ciclu din poeziile trimise și din cele pe care sperăm să le mai primim.
Cît privește corespondența lui Pîrvu Ștefan din Ogrezeni am avut iarăși senzația că descoperim un posibil poet. Inegal, dar sincer cu vocația sa, pro

babil, elevul Ștefan Pîrvu își va vedea tipărit numele sub poeziile sale.Scarlat Ștefan Codreanu — încearcă să rimeze. Poezia însă este cu totul altceva decît simpla declarație, fie ea oricît de adevărată.Neconvingătoare, încercările lui Berindei Octa
vian din București. Abstracțiuni și imperfecțiuni și un duh, nu se știe de unde venit, al generalităților.Nicolae Manea — din Tg. Jiu — are intenții bune dar nu realizează poezie din ele. Se vede cît de colo că n-a citit cum trebuie poezia clasică și contemporană românească.Elevul Szabo Ludovic din Timișoara — perseverează. De această dată am ales o poezie mai aproape de exigențele noastre. Ti dorim curaj.Pe Mihai Haison îl așteptăm în continuare.Lui Dinu Cirpean — din Anina — îi publicăm poezia „Proiect de zbor" și sperăm să primim poezii din ce în ce mai interesante.

A. B. Cedeu, din Tg. Cărbunești, adresează o epigramă tovarășei Lăcrămioara M. din Iași care la rîndul ei scrie o epigramă despre versul alb. Reproducem epigrama lui A. B. Cedeu (adică A.B.C.D.).
Cum să se vadă poezia
citind cu ochi-nchișl hîrtia ?

SÎNZIANA POP
Aflată în pragul volumului de debut, Sînziana Pop a 

trecut de mult și cu brio de această fază. Sînziana Pop 
are de pe acum o puternică originalitate stilistică, ceea ce 
pentru un tînăr scriitor nu-i deloc puțin chiar dacă e de
parte da a fi totul. Proza acestei tinere scriitoare neîm
păcată cu locurile comune, cu drumurile comode și bătă
torite, transcrie, cu ascuțime adeseori, stările personajelor, 
viața lor lăuntrică plină de surprize. Este o proză de^ su
gestie. Sînziana Pop a debutat în revista „Luceafărul cu 
schița intitulată „Ploaia*.

— Sînt pentru pagina care comunică dincolo de margi
nile ei. Volumul de schițe cu care debutez a însemnat o 
muncă acerbă, de loc spectaculoasă, pentru îmblînzirea 
cuvîntului, o confruntare hotărîtoare cu lumea ideilor, 
confruntare care nu admite facilul, echivocul. Am încer
cat să refac în acest volum universul meu biografic : copi
lăria și adolescența peste care au trecut războiul și rămă
șițele sale, bucuria de a trăi, dragostea.

— Se pare că sînteți tentată și de roman...
— Nu. Nu mi-am închipuit că voi scrie roman (de cu

rînd scriitoarea a terminat romanul „Serenadă la trom
peta de aur*). Am făcut-o în clipa cînd materialul de 
viață m-a obligat, n-a mai putut fi încorporat genului scurt, 
cînd experiența sa cerea consemnată într-un număr de 
pagini sporit.

— Cîteva cuvinte despre acest material.
— Este o carte de morală, sper să nu fie moralizator- 

didactică. O replică războiului, consecințelor sale — risi
pirea unor familii — asupririi morale, falselor trăiri, lamen
tărilor, o pledoarie pentru cinste, franchețe, pentru frumu

sețea relațiilor dintre oameni, pentru sinceritate.

earner
„TRANDAFIRUL ALB“

de Constantin Chirițâ

ADRIAN PAUNESCU

Scriitorul, cunoscut și 
apreciat pentru romanele 
sale adresate tineretului, 
abordează de data aceasta 
genul polițist, gen preferat 
mult și de maturi. Spre 
deosebire de majoritatea 
cărților de acest fel, roma
nul nu este compus dintr-o 
suită de întîmplări specta
culoase ci, apropiindu-se 
de genul romanului psiho
logic, își bazează acțiunea 
pe o serie de mărturisiri, 
de investigații în conștiin
ța eroilor săi.

Scriitorul obligă cititorul 
să participe iqtens la cer
cetările dr. Tudor, să ajun
gă el însuși, pe baza unor

raționamente logice ale că
ror premize ii sînt mereu 
puse în față. Ia rezolvarea 
cazului. Demnă de relevai 
este și figura luminoasă, 
profund umană a dr. Tudor, 
un adevărat Sherlock Hol
mes modern.

Datorită acestor calități, 
„Trandafirul alb* deși nu 
este propriu-zis un roman 
de acțiune, captivează pu
ternic atenția cititorului, 
producînd reale satisfacții 
amatorilor genului.

DOINA BÎRZEI 
elevă, Liceul „Dragoș-Vo- 
dă“ Cîmpulung-Moldovenesc
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Poetul „Comunei de 
aur" (titlul primului vo
lum, apărut în 1964) se 
arată de la început se
dus mal mult de „jocul 
ielelor", de lucirile tă
ioase ale ideilor decît 
de simpla descripție, fie 
ea și frumoasă. O con
statare generală, dealt
fel, privind pe toți cei 
mai buni dintre tinerii 
noștri poeți e aceea că 
oricît efort de originali
tate s-a consumat în 
primul — sau, uneori, 
chiar al doilea — volum 
publicat, ei intră în 
cîmpul poeziei românești 
contemporane cu o mare 
admirație, o admirație 
de emuli, pentru poezia 
traversată de patetice 
răscoliri interioare a lui 
Nicolae Labiș. Pînă să-și 
hotărească un profil de

tot original lor le-a su- 
rîs tăios efervescența vi
ziunilor acestuia, forțele 
încleștate la o înaltă 
temperatură în cîmpul 
magnetic al poetului 
„Primelor iubiri", dar nu 
atît adolescentul cît băr
batul matur năzuind 
„curatul sunet al perfec
țiunii".

Un dor de înalt, de 
fapt un permanent zbor 
(„Vis planetar" se va 
intitula cel de-al doilea 
volum) pe „coapsa caldă 
a pămîntului" e unul 
din cele dinții moduri de 
exstență lirică ale lui 
Cezar Baltag. Poetul e 
într-un „salt frenetic", 
își „încrustează" calea 
pe boltă, împlinind „me
nirea zborului meu fe

cund". In aceeași poezie (In mine-o lume nouă se înalță) „Viața-mi e vi
oaie tinzînd spre-nalturi, 
castă", pentru ca mai 
departe să întîlnim a- 
ceastă militantă profesie 
de credință, în spiritul 
lui Labiș : „Cei ce se-m- 
potrivesp și mai rezis
tă / Văpăile au să-i 
prefacă-n scrum / Căci 
drum să-ntoarcă timpul 
nu există. / Acesta e a- 
devăratul drum : / In
candescența noastră co
munistă".

Din unghiul acestui 
crez, temele poetului se 
scaldă într-o lumină so
lară, figurină certitudini. 
O naștere e în lucruri, 
în cîmpie, în copaci, în 
toată vegetația pămîntu
lui. Regimul imaginativ 
al poeziei creează un u- 
nivers consonant cu cre
zul poetului. Baltag e, 
poate, unul dintre acei 
poeți a căror „ars poeti
ca" se explică foarte 
exact în tot ceea ce 
scriu.

Mai departe, în al doi
lea volum (Vis planetar), 
concentrarea lirică e mal 
evidentă, tonul mai cu 
sinceritate grav, manie
ra e meditativă, versul 
vibrează de calmitate: 
„...Doi lei albaștri, / ve
cini, pupilele îmi sînt, / 
supraveghind pînă de
parte / orbita dulcelui 
pămînt". Chipul poetului 
împrumută relief pămîn- 
tean : „Îmi privesc chi
pul brăzdat de mature 
cărări / în rîul din copi
lărie răsfrînte. / Frîie 
pentru treptat învinsele 
zări / Sînt liniile săpate 
pe frunte". O îmbrățișa
re generoasă a univer
sului — figurină patima 
„desmărginirii" — e în
tr-o poezie ca Dimineață a simțurilor, un mira
col al prefacerilor. 
Poetul își apropriază 
materia. Gestul, roman
tic, se petrece însă în
tr-o limpezime clasică. 
Frenezia, jubilația fîlfîi- 
toare nu-l mai ispitesc 
pe acest Orfeu visînd.

C.S.
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dunarea de constituire
a Comitetului național 
de solidaritate cu lupta

ACTUALITATEA poporului vietnamezSEARĂDE FILMEAmbasadorul Republicai Socialiste Cehoslovace la București, Cestmir Cisar, a organizat miercuri o seară de filme. Au fost prezentate producțiile cu care cineaștii din R.S. Cehoslovacă au participat la Festivalul internațional al filmului de animație de la Mamaia.

Ultimele

rezultate
Turneul final al celui de-al 8-lea 

campionat mondial de fotbal a 
continuat ieri cu disputarea ultime
lor patru partide din cadrul gru
pelor preliminare. După ziua mari
lor surprize de marți, întîlnirile de 
ieri s-au soldat cu rezultate scon
tate, favoriții cîștigind pe toată 
linia. Pentru sferturile de finală 
s-au calificat următoarele formații : 
Anglia, Uruguay, R. F, Germană, 
Argentina, Portugalia, Ungaria, 
U.R.S.S. și R. P. D. Coreeană. 
Două dintre marile favorite Brazi
lia și Italia au .'ost eliminate.

Iată rezultatele înregistrate în 
meciurile de miercuri : Londra : 
ANGLIA — FRANȚA 2—0 (1—0). 
Fotbaliștii englezi au învins clar, 
terminind această etapă a campio
natului fără a primi niciun gol. 
A marcat Hunt (2).

Birmingham : R. F. GERMANĂ 
- SPANIA 2 1 (1 — 1). Conduși

cu 1—0, fotbaliștii vest-germani au 
preluat apoi inițiativa. Ei au cîști- 
gat totuși la mare luptă, în fața 
unei echipe spaniole complet re
maniate, deoarece antrenorul a re
nunțat la serviciile cunoscutilor 
internaționali Suarez, Del Sol și 
Peiro.

Au înscris Emmerich Seeler, res
pectiv Fuste.

Manchester : UNGARIA — BUL
GARIA 3—1 (2—1). Echipa bulga
ră a început puternic și a deschis 
scorul în minutul 15 prin Asparu- 
hov, dar în minutul 41 fundașul 
Davidov a trimis mingea în pro
pria poartă. Meszoly a adus echi
pa maghiară în avantaj iar Bene 
a realizat un nou gol în repriza 
secundă.

Sunderland : U.R.S.S. — CHILE 
2—1 (1—1). Superioară pe plan
tehnic echipa U.R.S.S. a dominat 
mai ales în repriza a doua și a 
obținut cea de a treia victorie con
secutivă de la începutul campio
natului. Scorul a fost deschis în 
minutul 29 de jucătorii sovietici 
prin Parkoian. La numai tre( mi
nute, chilienii au egalat prin Mar
cos. Golul victoriei a fost înscris 
de același Parkoian.

Campionatul mondial de fotbal 
se reia sîmbătă cu sferturile de fi
nală care programează următoarele 
meciuri : Anglia — Argentina ; 
R. P. Germană — Uruguay , Por
tugalia — R. P. D. Coreeană și 
U.R.S.S. — Ungaria.

Temelii 
de prestigiu 

șantierele care, prin obiec
tivul propus, poate dărui 
nemijlocit unui student 
sentimentul că între con
strucția respectivă și viața 
sa, drumul său, destinul 
său, societatea noastră a 
pus semnul indicînd o per
fectă egalitate, o întrepă
trundere generatoare de ar
monii : Șantierul viitorului 
Institut politehnic „Gh. 
Gheorghiu-Dej" din Bucu
rești.

Figurină în Directivele 
celui de-al IX-lea Congres 
al P.C.R. ca unul din prin
cipalele obiective universi
tare în construcție, asupra 
căruia se vor concentra în 
această perioadă o mare 
parte a eforturilor de in
vestiții destinate învăță
mântului, complexa con
strucție care va fi noul lo
cal al Institutului politeh
nic din București și-a săr
bătorit recent un an de la 
așezarea pietrei fundamen
tale. Șantierul care o înalță 
devine în tot acest timp nu 
numai cea mai însemnată 
sarcină a Trustului de con
strucții nr. 1, ci și un punct 
de maxim interes pentru 
zeci de mii de studenți care 
își dau întîlnire aici, fiind
— vorba lui Ion Ștefănescu— „tot atît de informați cu privire la mersul lucrărilor ca și... inginerul șef, coordonatori". Și ca dovadă, in
terlocutorul nostru student 
ne dă ample explicații.

Pe un teren întins între

Au luat parte Mihai Marin, adjunct al ministrului afacerilor externe, Mihnea Gheorghiu, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Octav Livezeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., funcționari superiori din M.A.E., oameni de artă și cultură, ziariști, ofițeri superiori.

Miercuri la amiază s-a înapoiat în Capitală delegați® de activiști ai Partidului Comunist Român, oondusă de Dumitru Popa, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului orășenesc București al P.C.R., care a făcut un schimb de experiență în R. P. Chineză.La sosire, pe aeroportul Băneasa, delegația a fost întîmpinată de tovarășii Mihai Da- lea, secretar al C.C. al P.C.R., Simion Bu- ghici, membru al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., Ian Teoreanu și Vasile Vlad, membri supleanți ai C.C al P.C.R., șefi de secție la C.C. al P.C.R., Ion Savu, membru supleant al C.C. al P.C.R., Petre Dănică și Constantin Vlad, adjuncți de șefi de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.Au fost de față Tzen Iun-oiuain, ambasadorul R. P. Chineze la București, și membri ai ambasadei.
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Senzaționalul s-a produs. 
Brazilia, de două ori încoro
nată ca regina fotbalului, a 
fost eliminată din optimile de 
finală. Ungurii și apoi portu
ghezii au ajutat-o să-și facă 
bagajele. Un ziarist brazilian 
întrebat de noi pe unde se va 
întoarce Feola în Brazilia în 
caz de infringere, ne-a răspuns: 
„va ateriza pe un aeroport ne
cunoscut nimănui". Aventura 
fără glorie a Braziliei a nău
cit pe toată lumea. Soția lui 
Pele, prezentă în tribunele 
stadionului de la Liverpool a 
plins, iar cei 10 000 de turiști 
care au străbătut 10 000 de 
kilometri ca să-și încurajeze 
idolii, la sfîrșitul meciului au 
rămas pe locurile lor într-o 
tăcere de moarte. Minute în 
șir nu a scos nimeni o vorbă. 
Iar azi noapte, 85 000 000 de 
brazilieni s-au transformat, 
cred, în procurori. Tristețe și 
mînie. Pregătirea echipei con
dusă de Feola a costat 800 000 
de dolari și totul, totul în 
vînt. Marele Pele, regele Pele, 
nădejdea tuturor, a fost scos 
din luptă de către portughezul 
Morais încă din primele mi
nute ale partidei, Pele lovit a 
gemut na atins de un glonț 
— și pînă la sfîrșit nu a mai 
făcut altceva decît să se uite 
la Eusebio și să-l admire. 
Soarta lui Pele mă întristea
ză : prezent la trei campionate 
mondiale el nu a putut să 
joace decît într-unul pînă la 
sfîrșit l Toți apărătorii din 
lume i-au vînat picioarele. De 
ani întregi, fundași obscuri 
nu fac altceva decît să se țină 
scai de el și să-l lovească. A- 
cest lucru e groaznic, » inad
misibil.

Nu spun că Brazilia ar fi 
cîștigat turneul dacă Pele era 
teafăr, și neatins (un singur 
om nu poate face totul!), dar 
oricum, altfel am fi discutat 
acum...

Deocamdată, marea vedetă 
a campionatelor mondiale e
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Splaiul Dîmboviței, Șoseaua 
Grozăvești, Bulevardul Ar
mata Poporului și cartierul 
de locuințe Militari, pînă la 
stăvilarul Ciurel, noul an
samblu cu o suprafață con
struită de 214 000 m.p. cu
prinde șase corpuri princi
pale de clădiri destinate 
funcționării a 12 facultăți. 
Numărul studenților depă
șește 10 000. Numărul spe
cialităților peste 50. Circa 
60 de catedre și mai bine 
de 1 000 de cadre didactice 
asigură viitorilor specialiști 
o pregătire la cel mai înalt 
nivel al științei și tehnicii 
contemporane. In mijlocul 
complexului de clădiri, se 
ridică, din marmoră și 
sticlă, marea aulă cu 1 500 
de locuri, zeci de labora
toare, de amfiteatre și cabinete, săli de bibliotecă și sport. Totul amplasat intr-un parc de șapte ori mai 
mare decît Cișmigiul...

Așa cum nu este, azi, de
loc simplă opera construc
torilor, n-a fost ușoară nici 
cea a proiectanților. Ea a 
însumat mai bine de trei 
ani de căutări, de dezba
teri, de verificare a unor 
soluții care să mulțumească 
în egală măsură concepția 
arhitecturală și cea care s-a 
concretizat în lungi colocvii 
ale cadrelor didactice.

Șantier: loc de întîlnire 
între marile planuri de pro
gres și prosperitate ale pa

Eusebio, perla din Mozambic. 
Jucătorul numărul unu al Europei, el va fi, în curînd, 
— nu am nici o îndoială — 
jucătorul numărul unu al lu
mii... Iar echipa Portugaliei, 
ajunsă în maximum de formă, 
va cîștiga, cred, cupa Jules 
Rimet.

Ieri (marți n.r.) s-a produs 
la Middlesborough cea mai te
ribilă răsturnare : nordcoreenii 
i-au eliminat pe italieni. La 
ora cînd scriu aceste rîndui, 
la Royal Garden Hotel, mași
nile de scris clănțănesc ca 
niște mitraliere și toate tele
foanele sînt ocupate.

Ziarele de specialitate din 
cinci continente cer mereu noi și noi amănunte. Drama Brazi
liei trece în umbră. In primul

Prin telefon de la trimisul nostru special 
la Londra, FĂNUȘ NEAGUplan intră drama Italiei care a 

primit cea mai cumplită lovi
tură de la începuturile fotba
lului și pînă azi. „La scia- 
gura“ (nenorocirea) italienilor 
e comentată de toată lumea. 
Fabri a greșit de neiertat se 
spune (în treacăt fie zis, asta 
o susține Herrera de ani de 
zile). A greșit crezînd pe nord- 
coreeni victime sigure, și a 
greșit de două ori mai mult 
atunci cînd i-a scos din lot pe 
Corso, Domeghini și De Parii. Selecționerul unic al Italiei, 
cu contract pînă în 1970 stă în
chis în hotel și nu răspunde 
nimănui la nici o întrebare. Mă 
întreb și eu parafrazîndu-l pe 
ziaristul brazilian pomenit mai 
sus, prin ce punct de frontieră 
se va întoarce Fabri în Italia? 
li vor ierta vreodată compa- 
trioții săi această infringere ? 
înclin să cred că nu, și asta 
fiindcă îi cunosc bine pe ita
lieni și cunosc și marea lor pa
siune pentru fotbal.

Citeva amănunte: cînd Si- 

triei cu propriile noastre 
proiecte de împlinire.

Șantierul noului local al 
Institutului politehnic din 
București: confluență a
celui mai important obiec
tiv al cincinalului dedicat 
zestrei materiale a învăță
mântului nostru superior cu visul a zeci de mii de tineri 
de a deveni ingineri, spe
cialiști cu o înaltă califi
care, capabili să organizeze și să conducă vastele șan
tiere ale civilizației Româ
niei socialiste.

Cintec 
pe Muntele 

GăinaPe la ora 7, platoul este 
plin, oamenii continuă să vină, 
au început să se audă tulni
cele.

De „tîrg de fete", nici po
meneală. Dar sînt, mulți, 
foarte mulți tineri, băieți și 
fete din satele învecinate, de 
la parchetele forestiere, de pe 
șantiere, de la mine. își zîm- 
besc, fără să se cunoască.

Sosesc echipele de dansuri, 
tarafurile. Marea serbare or
ganizată de Comitetul raio
nal de cultură și artă din 
Cîmpeni începe. Au dansat 
aici pe platoul muntelui, echi
pele de dansuri din Almaș,

CLUJ. — Miercuri 
s-a deschis la Cluj tabăra-curs a profesorilor de biologie din întreaga țară, organizată de Societatea de științe naturale și geografie din Republica Socialistă România. Timp de 10 tile vor fi audiate prelegeri privind rezultatele noilor cer- :etărl în domeniile >otanicii, zoologiei, geneticii, biogeogra- fiei.

vori a sosit la Neapole, ve
nind de la Torino, l-au intim- 
pinat în gară 60 000 de tifosi; 
după meciul Inter-Benfica, în 
piața Domului din Milano s-au 
rotit o noapte întreagă vreo 
40 000 de mașini încărcate cu 
oameni care scandau numele 
lui Herrera și al elevilor săi. 
Nord coreenii au cîștigat, ori 
ce s-ar spune norocoși (italie
nii, din minutul 33 au jucat în 
10 oameni, Bulgarelli acciden- 
tindu-se) dar trebuie subli
niată marea lor putere de 
luptă, ambiția cu care s-au 
bătut pentru fiecare minge. 
Cei mai buni oameni ai lor au 
fost portarul și atacantul Pak 
Du Ik, autorul golului.

Surprizele, în fotbal, sînt 
ceva obișnuit. Totuși se pune

întrebarea: actuala formulă 
de disputare a campionatelor 
mondiale nu e oare depășită? 
Mulți ziariști și specialiști 
susțin că da... înscriu la acea
stă părere cu amândouă mâi
nile — și asta fiindcă am vă
zut cu ochii mei că în actua
lul turneu final, întâmplarea 
a jucat, în multe cazuri, un 
rol principal. Trebuie găsit 
ceva pentru a revigora o com
petiție atît de îndrăgită de 
public și care e amenințată 
să se înnămolească.

Sorții și scorurile nu pot stabili niciodată ordinea valo
rică. Nu se mai poate apela 
la sorți. Asta e adevărul și va 
trebui să se țină seamă de el, 
altfel, într-o bună zi, mari e- 
chipe vor refuza poate să 
mai ia parte la competiție. 
Pentru că cine a trecut odată 
prin umilință, nu mai încear
că și a doua oară I După zgu
duitoarele întâmplări de ieri, 
aproape 300 de ziariști bra
zilieni și italieni se pregătesc 
să plece acasă.

din Baia de Arieș, din "Vidra 
acompaniate de tarafurile din 
Roșia Montana, din Avram 
lancu. In acordurile legănate 
ale vestitului dans Țarina de 
la Abrud, tineri îmbrăcați în 
frumoase costume naționale își încep demonstrația de vir
tuozitate. Pe un alt tăpșan se 
aude muzica și strigătele .altor 
dansatori. De la Almaș, :\.io- 
nul Gurahonț, regiunea Cri- 
șana, a venit echipa căminu
lui cultural condusă de o 
aprigă și pricepută femeie, 
Elena Grigore.

Se povestește mult pe vîrful 
Găina. Cine cumpără un tulnic, 
o ploscă sau un butoiaș cu 
doage și cercuri de fier în 
miniatură, se întreabă cum au 
fost făcute, cum au ieșit flo
rile. încrustăturile pe lemn. Și 
moții atîta așteaptă; încep cu 
pădurile, cu căderea fagilor 
și a frasinilor și termină cu 
ecoul prelung, mai dens sau 
mai subțire, pe care îl scoate 
un tulnic de atîta sau atîta 
lungime.

Spre prînz, cei mai vîrstnici 
încep să coboare sau unii se 
retrag spre pădure, la odihnă. 
Echipa de dansuri a întreprin
derii miniere Baia de Arieș 
abia s-a încălzit.

De sus, din vîrf, de lîngă 
piatra însemnată de Avram 
lancu, platoul pare un furnicar 
imens. Tinerii se plimbă 
de-acum doi cîte doi, pornind 
spre sat împreună, ca în le
genda târgului de fete. Le

(Urmare din pag. I) a dreptului Internațional, a normelor elementare ale relațiilor dintre state, a Cartei Organizației Națiunilor Unite, a Acordurilor de la Geneva, că există o flagrantă incompatibilitate între prevederile acestor acorduri și faptele concrete ale politicii americane.Guvernul american, — a spus vorbitorul — deși nu a semnat Declarația de încheiere a Conferinței din 1954, s-a angajat solemn, sub presiunea opiniei publice mondiale că, citez textual, „se va abține de la amenințarea cu forța și de la folosirea forței pentru a modifica acordurile încheiate sau a împiedica realizarea lor". în întreaga perioadă care a trecut de atunci, Statele Unite au încălcat în mod deliberat, punct cu punct, prevederile Acordurilor de la Geneva. în acest sens, S.U.A. au înjghebat pactul militar S.E.A.T.O., incluzînd teritoriul Vietnamului de sud în raza de acțiune a acestui pact a- gresiv ; au sabotat sistematic clauza care prevedea in mod expres ca, în decurs de doi ani, atît în nord, cît și în sud să fie organizate alegeri generale libere pentru a se putea crea condițiile necesare care să ducă la unificarea țării. Articolul 16 din Acordurile de la Geneva prevăd : „Este interzisă introducerea în Vietnam a oricăror întăriri de trupe și personal militar". La rîndui lor articolele 18 și 19 stipulează : „Este interzisă crearea de noi baze militare pe teritoriul Vietnamului". S.U.A., încâlcind grosolan aceste clauze, au deplasat în Vietnamul de sud mari efective militare : de la 200 așa-ziși consilieri . în 1954, la circa 300 000 militari în prezent. Regiunile încă neeliberate din Vietnamul de sud nu sînt altceva decît un lanț de baze militare americane.Neputînd să îngenuncheze poporul din Vietnamul de sud, ca acte de răzbunare sălbatică pentru eșecurile suferite în sud, imperialiștii americani au trecut la atacuri barbare asupra R. D. Vietnam, stat socialist, independent și suveran.în încheiere. vorbitorul a subliniat că singura bază pentru reglementarea justă a problemei vietnameze o constituie poziția în patru puncte a guvernului R. D. Vietnam șl Declarația în cinci puncte a Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud. Acestea corespund pe deplin prevederilor Acordurilor de la Geneva din anul 1954.Luînd cuvîntul, în continuare, Mircea Angelescu. secretar al C.C. al U.T.C. și președintele U.A.S.R. a spus : Tînăra generație a Republicii Socialiste România, alături de întregul nostru popor, nutrește cea mai vie simpatie față de eroicul popor și tineret vietnamez care duc cu eroism și abnegație lupta împotriva a- gresorilor americani.Tinerii din patria noastră sînt gata, dacă poporul vietnamez o va cere, să meargă ca voluntari și să lupte umăr la umăr cu bravul și viteazul tineret vietnamez.Tineretul țării noastre vede în crearea Comitetului național de solidaritate cu lupta poporului Vietnamez o dovadă grăitoare a hotărîrii neclintite a poporului român de a acorda

genda contemporană a Apusenilor. Ziua în care muntele își primește, din patru colțuri de 
țară, oaspeții.

Nu-i suficientă 
doar zugrăveala sus, vechile obiceiuri ale locatarilor au început să-și facă din nou apariția : iarăși începuseră să dispară întrerupătoarele, becuri din camere șl mai ales de pe holuri.Cu alte cuvinte, zugrăveala, care se executase în interiorul blocului n-a izbutit să acopere și apucăturile mai vechi ale tinerilor locatari, golurile din educația lor. Acestea constituie de fapt, cauza tuturor stărilor de lucruri trecute și încă actuale.Cauzele sînt adîncl și se mențin încă, deoarece fiecare din factorii care ar trebui să răspundă direct, de ceea ce se întîmplă în „blocul tineretului" caută să-și uite partea care i se cuvine, aruncînd-o în spatele vecinului său: administrația dă vina pe slaba muncă de educație, comitetul orășenesc U.T.C. dă vina pe administrație. Adevărul este că vina o poartă, în egală măsură, și unii și alții...Există neajunsuri șl nereguli pe linie administrativă. 

tot ajutorul luptai drepte a eroicului popor vietnamez, pentru apărarea nordului, eliberarea sudului și unificarea patriei.Vicepreședinta Consiliului Național al Femeilor, Zoe Du. 
mitrescu-Bușulenga a subliniat în intervenția ei „Noi, femeile, mame, soții și surori, care știm ce înseamnă ororile unui război de cotropire, privim cu adîncă îngrijorare cum, intensificîndu-și agresiunea lor împotriva poporului vietnamez, imperialiștii americani săvîrșesc fărădelege după fărădelege.Riposta hotărîtă pe care poporul vietnamez o dă agresorilor este o mărturie nepieritoare a ceea ce poate realiza un popor care luptă pentru o cauză sfîntă — dreptul de a fi singur stăpîn în propria țară.Împreună cu întregul popor, femeile din România își exprimă din nou hotărîrea fermă de a ne aduce întreaga contribuție în sprijinul luptei eroice a poporului vietnamez.Membrii cooperativei agricole de producție „Prietenia româno-vietnameză" — a spus 
Alexandru Dobre, președintele cooperativei — nutresc o profundă admirație față de munca și realizările obținute de țăranii cooperatori vietnamezi. Cu adîncă mînie am aflat despre acțiunile criminale ale piraților americani care năpustesc forța lor militară asupra poporului pașnic a Vietnamului, distrug recoltele, folosesc substanțe toxice pentru desfrunzirea pădurilor, distrug locuințe și școli, poduri și șosele, mijloace de transport. Condamnăm cu toată hotărîrea barbaria agresorilor americani care trebuie să răspundă pentru aceste fărădelegi.Nu o dată tovarășii mei de muncă și-au exprimat revolta față de declarațiile guvernanților americani despre așa-zi- sele „intenții pașnice". Glasul care vorbește de „intențiile pașnice" este unul și același cu cel care ordonă uciderea bătrînilor, a femeilor, a copiilor. Lupii îmbrăcați în blană de oaie nu pot amăgi pe nimeni !Susținem din toată inima poziția partidului și guvernului nostru de a sprijini pînă la victoria finală lupta sfîntă a poporului vietnamez.Întîmpinat cu vii aplauze, expresie a admirației și simpatiei față de eroicii fii ai Vietnamului luptător, a luat cuvîntul Hoang Tu, ambasadorul R.D. Vietnam la București. Adresînd participanților la adunare salutul frățesc din partea poporului vietnamez, vorbitorul a relevat : în- . ființarea Comitetului național de solidaritate cu lupta poporului vietnamez are o semnificație deosebită, arată atenția specială pe care partidul, guvernul și poporul român o acordă evenimentelor din Vietnam. Aceasta este o expresie nouă și concretă a strîngerii continue a relațiilor prietenești existente între popoarele noastre, o manifestare puternică a internaționalismului proletar care leagă în mod fericit țările socialiste.După ce a subliniat că poporul vietnamez dă o înaltă prețuire eforturilor depuse de România pentru întărirea păcii în Europa și în întreaga lume, vorbitorul a spus : Partidul, guvernul și poporul român au acordat și continuă să acorde poporului vietnampz în lupta împotriva agresorilor americani întreg sprijinul material,

Unele din ele destul de grave, chiar. Tinerii se plimbă și se mută de la o cameră la alta, de la un etaj la altul fără să-i împiedice nimeni, fiindcă nu-i leagă nimic de un anumit loc. Adeseori dorm în cămin persoane străine, oameni care vin și pleacă din cămin cînd vor. Administratorul nici nu mai are autoritate în fața muncitorilor, pentru că atitudinea sa este de cele mai multe ori tolerantă.La amănuntele de mai sus, se mal adaugă și altele.Preocuparea (citiți : lipsa de preocupare) din partea comitetului U.T.C. al C.I.L. și a comitetului orășenesc U.T.C. se armonizează întru totul cu neajunsurile administrației. La Comitetul orășenesc Sighetul Marmațiel al U.T.C., tov. ION POP era sincer frămîntat de această situație. Dar simpla bunăvoință sau intenție nu poate să înlăture o anumită stare de lucruri. La capitolul 
„acțiuni educative" nu ni se poate exemplifica decît cu un simpozion intitulat „familia 
noastră" și o întîlnire cu un medic. Atît.Pe lîngă aceasta, e drept, s-a mai luat o măsură bună : au mai fost numiți responsabili pe camere, pe etaj etc. oare să urmărească și să supravegheze buna conviețuire a tinerilor locatari. Rezolvă însă simpla stabilire a responsabilităților probleme multiple do 

politic și moral, care crește pe zi ce trece. In această ordine de idei, el a amintit că la 15 iulie, la adunarea activului de partid, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat încă o dată poziția fermă a României de a acorda întregul sprijin poporului vietnamez pînă la victoria finală.în continuare, ambasadorul a spus : Declarația din 6 iulie a participanților la Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ al țărilor Tratatului de la Varșovia cu privire la agresiunea americană în Vietnam, este un mare sprijin colectiv al țărilor socialiste acordat R.D. Vietnam și F.N.E. din Vietnamul de sud. Ea constituie un avertisment sever șl oportun la adresa celor care săvîrșesc un război criminal. Declarația de la București a reafirmat hotărîrea țărilor semnatare de a intensifica ajutorul multilateral și de a întreprinde toate măsurile necesare pentru a ajuta poporul vietnamez să înfrîngă agresiunea americană. Bazîndu-ne pe forțele noastre proprii, consi- derînd totodată ca foarte importantă solidaritatea și ajutorul crescînd al țărilor socialiste surori, al tuturor popoarelor iubitoare de pace și de dreptate, inclusiv al oamenilor muncii americani, poporul vietnamez este hotărît să-și intensifice avîntul revoluționar. să-i învingă pe agresorii americani, oricare ar fi situația, oricare ar fi efectivul trupelor lor din Vietnamul de sud, oricît de mare ar fi acțiunea lor de escaladare în nord.După ce a citit în acest sens apelul lansat de președintele Ho Și Min la 17 iulie, vorbitorul a reamintit poziția guvernului R. D. Vietnam și a F.N.E., subliniind că ea este în deplină concordanță cu clauzele fundamentale ale Acordurilor de la Geneva.Declarînd că nu există alternativă față de această poziție, ambasadorul a calificat refrenul președintelui Johnson despre „negocieri pașnice", drept o farsă, o înșelătorie menită să acopere noile acțiuni de intensificare și de extindere a războiului de agresiune a S.U.A. în Vietnam.In încheiere, după ce a mulțumit din nou partidului, guvernului și poporului român pentru sprijinul lor frățesc, Hoang Tu a spus : înființarea Comitetului național de solidaritate cu lupta poporului vietnamez împotriva agresorilor americani constituie o expresie strălucită a a- cestui sprijin deplin.în continuare, adunarea a trecut la alegerea Comitetului național de solidaritate cu lupta poporului vietnamez.Pe baza propunerilor făcute în numele prezidiului de acad. Zaharia Stancu, adunarea a votat în unanimitate pe cei 80 de membri ai comitetului, reprezentînd păturile largi ale populației din toate regiunile țării, organizațiile de masă și obștești din România.în prima sa ședință, Comitetul a ales Biroul său alcătuit din prof. univ. Tudor D. Ionescu, — președinte, Larisa Munteanu și C. Paraschives- cu-Bălăceanu — vicepreședinți, Simion Pop — secretar, acad. Horia Hulubei, Ligia Macovei, Mircea Angelescu, general colonel în rezervă Dumitru Dămăceanu, Ștefan Tripșa, Aurelian Nestor, Alexandru Dobre — membri.Mulțumind pentru cinstea 
care aminteam ? Nu de responsabili și de responsabilități este nevoie acum, ci de intervenții directe și cît mai des repetate din partea activiștilor U.T.C., a conducerii întreprinderii. Este nevoie, în primul rînd, de a crea o opinie colectivă împotriva atitudinilor necorespunzătoare, a lipsei de interes față de condițiile bune de trai care au fost create tinerilor muncitori de la Combinatul de industrializare a lemnului.Tovarășul MARIN VOINEA, administratorul căminului, spunea că nu sînt mulți cei care încalcă normele recunoscute ale conviețuirii în comun. Desigur, adevărat. Este oare aceasta o scuză ? Chiar puține fiind, asemenea manifestări sînt străine eticii tineretului nostru, ele trebuie combătute cu perseverență. Comitetului orășenesc al U.T.C. îi revine sarcina să organizeze în colaborare cu comitetul sindical, controlul obștesc, controale la căminul tinerilor, să inițieze discuții individuale cu cei care nu se încadrează în disciplina colectivului, să pună cazurile lor în dezbaterea adunărilor generale. Sînt necesare, de asemenea, mai multe acțiuni educative cu toți locatarii, iar administrația să manifeste mai mult spirit gospodăresc pentru completarea și întreținerea inventarului, să colaboreze mal strîns cu comitetul locatarilor în vederea înlăturării neajunsurilor care se semnalează, pentru crearea unei ambianțe cît mai plăcute în căminul tineretului. 

acordată, prof. univ. Tudor D. Ionescu a asigurat adunarea că cei aleși se vor strădui să fie la înălțimea sarcinei nobile ce le-a fost încredințată.în încheiere, adunarea a a- doptat, în unanimitate, într-o atmosferă de puternic entuziasm, o moțiune de solidaritate cu eroicul popor vietnamez.Noi, participanții la adunarea de constituire a Comitetului național de solidaritate cu lupta poporului vietnamez, reprezentanți ai opiniei publice, ai organizațiilor de masă și obștești din Republica Socialistă România — se spune în moțiune — adresăm un fierbinte salut eroicului popor vietnamez, care luptă dîrz și neînfricat împotriva agresiunii imperialiștilor a- mericani, pentru apărarea libertății și independenței naționale, pentru unitatea și integritatea patriei sale.în moțiune sînt condamnate cu indignare războiul de a- gresiune dezlănțuit de Statele Unite împotriva poporului vietnamez, afirmațiile înșelătoare făcute de cercurile conducătoare ale S.U.A. cu privire la „intențiile lor pașnice". După ce reafirmă profunda admirație și simpatie față de remarcabila dîrzenie, înaltul spirit de sacrificiu și combativitatea fiilor Vietnamului luptător, moțiunea arată : Sintem încredințați că Apelul adresat de președintele Ho Si Min poporului vietnamez, Comunicatul Consiliului Suprem al Apărării Naționale al R. D. Vietnam, apelul sesiunii extraordinare a C.C. al Frontului Patriei din Vietnam, Comunicatul cu privire la ședința extraordinară a Prezidiului C.C. al F.N.E. din Vietnamul de sud, măsurile prevăzute în aceste documente — vor contribui la unirea și mai strînsă, la mobilizarea și mai activă a tuturor forțelor poporului vietnamez împotriva agresiunii imperialiste americane.în continuare se arată că participanții la adunare sprijină pe deplin poziția partidului și guvernului nostru în problema vietnameză, precum și poziția în patru puncte a guvernului R. D. Vietnam și Declarația în cinci puncte a F. N. E. din Vietnamul de sud — unica bază justă pentru reglementarea politică a problemei vietnameze.în încheiere, în moțiune se spune : Comitetul național de solidaritate cu lupta poporului vietnamez, opinia publică din țara noastră sînt ferm convinse că agresiunea criminală a Statelor Unite în Vietnam va fi zdrobită. Lupta eroică a poporului vietnamez va trimfa I (Agerpres)
TelegrameCu prilejul celei de a 12-a aniversări a încheierii acordurilor de le Geneva, organizațiile de masă și obștești din țara noastră — Uniunea Generală a Sindicatelor, Uniunea Tineretului Comunist, Uniunea Asociațiilor Studenților, Consiliul Național al Femeilor, Comitetul Național pentru Apărarea Păcii, Liga de Prietenie cu popoarele din Asia șl Africa, Asociația Juriștilor, Uniunea Ziariștilor, au trimis organizațiilor similare din R.D. Vietnam și Vietnamul de sud telegrame de salut în care exprimă solidaritatea lor frățească cu lupta eroică a poporului vietnamez împotriva agresorilor imperialiști americani, pentru apărarea nordului, eliberarea sudului și reu- nificarea patriei sale.

Arteziene. Aspect din cen
trul orașului Galați

Foto: I. BODEA
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Mitingul de la Hanoi
ani de la semnarea acordurilor

de la Geneva cu privire la Indochina
HANOI 20 (Agerpres). — Cu prilejul împli

nirii a 12 ani de 
Geneva din 1954, 
miting.

la semnarea acordurilor de la 
la Hanoi a avut loc un mareDuc Thang, președin-Tontele Prezidiului C.C. al Frontului Patriei, a spus în cuvântul său că în cei 12 ani care s-au scurs de la semnarea a- cordurilor, imperialiștii americani au încălcat în mod grav și sistematic acordurile de la Geneva. Cei 31 de milioane de vietnamezi din nord și din sud duc însă o luptă curajoasă pentru salvarea națională și obțin mari victorii.Hoang Quoc Viet, președintele Federației Sindicatelor din Vietnam, a arătat că actuala situație extrem de gravă din Vietnam a fost creată

S.U.A. „Singura cale justă rezolvare a problemeide de vietnameze, a spus el, este recunoașterea de către S.U.A. a propunerilor în patru puncte ale guvernului R. D. Vietnam. Vorbitorul a subliniat că, în recenta Declarație cu privire la agresiunea S.U.A. în Vietnam, statele participante la Consfătuirea de la București au exprimat în mod clar hoi.ă- rîrea popoarelor acestor țări de a acorda poporului vietnamez tot ajutorul de care are nevoie. în încheiere, el a exprimat hotărîrea poporului vietnamez de a infringe agresiunea americană.
★ ★

Agresorii vor fi învinși N. A. T. O

ROMA 20 (Agerpres). — în ultimele zile. în numeroase o- rașe și sate ale Italiei au avut loc mitinguri și demonstrații de protest împotriva agresiunii americane din Vietnam ai căror participant au cerut guvernului italian să se disocieze de politica de agresiune a S.U.A.. în Asia de sud-est.O demonstrație de mare amploare a avut loc marți la Genova, la care au luat parte,

printre alții. Pietro Ingrao. membru al Biroului Politic al Partidului Comunist Italian, și Lucio Luzzatto, membru al Direcțiunii Partidului Socialist Italian al Unității Proletare.La Roma, poliția a înconjurat marți sediul secției din acest oraș a Comitetului italian pentru pace și libertate în Vietnam.
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R. D. VIETNAM. „Agresorii vor fi învinși!“ Sub această 
lozincă pe întregul cuprins al țării au Ioc manifestări, de
monstrații. în fotografie : într-un sat, tineretul își exprimă 

hotărîrea de a lupta pentru apărarea patriei

Succese ale forțelor

patriotice sud-vietnameze

Nici cu un maldăr de do
lari înalt cit monumentul 
lui George Washington 
(555 picioare) n-ai putea 
cumpăra un singur bom
bardier cu reacție de ulti
mul tip.

— Un bombardier 
tipul „Intruder" costă 
milioane dolari, adică

Măsuri deflaționiste 
în Anglia

Un aranjament nedorit
Agenția REUTER, citind cercuri informate din Paris, 

relatează că guvernul francez se opune unui aranja
ment, în baza căruia S.U.A. ar fi autorizate să se fo
losească, în caz de conflict, de bazele militare aflate pe 
teritoriul Franței care urmează să fie evacuate pină la 
1 aprilie 1967.

ambasadorul S.U.A. Charles Bohlen, mi- francez al afacerilor Maurice Couve de
Această poziție a fost exprimată marți, după ce președintele de Gaulle a examinat propunerile în acest sens înaintate de la Paris, nistrului externe,Murville. Referindu-se la ultima propunere a S.U.A., a- genția Reuter scrie, din aceleași surse autorizate, că guvernul francez consideră că în utilizarea bazelor americane de pe teritoriul Franței au fost săvîrșite abuzuri. Se precizează că Franța dorește să e- vite orice eventuală încercare

a S.U.A. de a folosi aceste baze în legătură cu agresiunea lor în Vietnam.Pe de altă parte, agenția A- ssociated Press informează că guvernul francez a respins marți o propunere a aliaților săi atlantici cu privire la rolul pe care trupele franceze staționate în R.F.G. ar urma să-1 joace în cooperare cu celelalte forțe ale N.A.T.O. Propunerea, al cărei conținut nu a fost dezvăluit, a fost respinsă de reprezentantul permanent al Franței la N.A.T.O., Pierre de Leusse, în cadrul unei întruniri a Consiliului N.A.T.O.
Documente de însemnătate

Agenția de presă Eliberarea a anunțat că în prima jumă
tate a anului forțele armate de eliberare care acționează 
în regiunea Saigon — Giadinh și în provinciile Tan An 
și Cholon, situate în apropiere de capitala sud-vietnameză, 
au susținut 2 600 de bătălii în cursul 
rănit sau au capturat 26 301

cărora au ucis, au 
militari inamici.au350Dintre aceștia. 12 684 fost agresori americani și mercenari sud-coreeni. Pierderile provocate inamicului reprezintă o șesime din totalul forțelor acestuia ce participau la acțiuni de luptă pe teritoriul sud-vietnamez. Comunicatul precizează că forțele armate populare din regiunile respective au doborit

sau incendiat 262 avioane, au distrus sau avariat 380 vehicule militare, au scufundat sau avariat 16 ambarcațiuni cu motor și au capturat 1 042 arme de foc.Agenția de presă Eliberarea a anunțat totodată că mișcarea de partizani s-a dezvoltat puternic în întreg Vietnamul de sud și a contribuit la zdrobirea multor forte inamice. într-o singură bată-

lie, desfășurată la nord Cu Chi, partizanii au din acțiune aproximativ 100 de vehicule militare ale inamicului. S-a înregistrat și un mare număr de dezertări, aproximativ 3 500 militari părăsind rîndurile armatei sai- goneze. în primele trei luni ale anului, în regiunea Saigon — Giadinh au dezertat 2 300 soldați inamici. Potrivit comunicatului, cifre incomplete arată că în prima jumătate a anului peste 1 300 000 de sud- vietnamezi din regiunile menționate au participat activ la lupta împotriva agresorilor S.U.A. și a juntei militare Thieu-Ky.
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..După părerea mea, în întreaga lume nu există o altă țară a cărei industrie să fie controlată de străini intr-o măsură atîtdemare". 
Așa se exprima nu de mult 
fostul ministru de finanțe 
al Canadei, Walter Gordon, 
referindu-se la dominația 
monopolurilor americane în 
economia țării sale. De alt
fel, Gordon a fost înlăturat 
tocmai pentru că a dezvă
luit această dominație și 
s-a pronunțat pentru înlă
turarea ei.

Unele date, publicate de 
presa americană sînt edifi
catoare. Potrivit ziarului 
„WALL-STREET JOUR
NAL", dacă în timpul 
celui de al doilea război 
mondial Statele Unite con
trolau numai 20 la sută din 
industria canadiană, după 
zece ani procentul era de 
35 la sută, iar astăzi de 
circa 70 la sută. Ca urmare, 
Canada este obligată să 
plătească în fiecare an 
Statelor Unite, sub formă 
de dividende și dopînzi, 
peste 700 milioane de do
lari. Mai bine de jumătate 
din cele 500 de mari cor
porații canadiene se află 
sub control american.„Dacă vom rămine inactivi — spunea Gordon — dacă nu vom înțelege în mod just situația, țara noastră se va transforma într-o anexă a S. U. A., într-o victimă lipsită de apărare". Anexă ? — și-au 
zis unii. De ce nu ? In 
definitiv am putea deveni 
al 51-lea stat al S.U.A. și 
atunci vom trage și foloa
sele, nu numai ponoasele. 
Răspunzînd acestora, „CA
NADIAN TRIBUNE" scria : ..Adevărul este că în cazul aderării la S.U.A., Canada ar deveni o parte a periferiei economice americane. Ea ar fi o regiune care ar aproviziona pe americani cu ceea ce aceștia au mare nevoie, adică materii prime : gaze, petrol, minereuri, cherestea, hîrtie. Noi am fi pentru americani doar tăietori de lemne și sacagii, am furniza materii prime pentru a sătura pofta nesățioasă a mașinii lor industriale".

Ziarul conchide că posi
bilități foarte mari pentru 
înflorirea țării, pentru ocu
parea mîinii de lucru și ri
dicarea nivelului de trai se 
deschid numai pe calea 
dezvoltării unei economii 
naționale independente.
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Cifrele interesante 
foarte sugestive citate 
sus le-am extras din 
cursul rostit la 14 iulie, la
Philadelphia, de unul din 
conducătorii Pentagonului, 
Perkins Mc. Guire.

N-am fi putut decît 
salutăm o metodă atît
pregnantă și convingătoare 
dc a arăta cit de dăună
toare este cursa înarmări
lor pentru milioanele de 
americani, dacă oratorul 
n-ar fi tras din aceste ci
fre o concluzie originală 
(de altfel, deloc surprinză
toare la un reprezentant al 
Pentagonului). Mc. Guire 
și-a încredințat cu toată 
seriozitatea auditorii că 
povara grea a impozitelor 
care iau calea safe-urilor 
monopolurilor din indus
tria armamentului, au a- 
runcat-o în spinarea ame
ricanilor „vietnamezii care au impus Statelor Unite războiul".

Biata Americă, provoca
tă la război de vietnamezi ! 
Chiar și atunci cînd spui 
anecdote trebuie să ai o 
măsură. Așa se face că ab
surditățile înaltului func
ționar au enervat pînă 
și De redactorii ziarului 
„CHICAGO TRIBUNE", 
obișnuiți cu multe. „Stupiditățile d-lui Mc. Guire 
— notează ziarul — le fac să te . gindești la actualitatea unui vechi proverb latin despre valoarea tăcerii" (aluzie di
plomatică la zicala „Dacă 
tăceai, filozof rămîneai"). 
Concluzie care, aplicată la 
concluziile oratorului de 
la Philadelphia, este, s-o 
recunoaștem, total justifi
cată.

Miercuri dimineață, guvernul englez s-a întrunit din nou pentru a pune la punct măsurile de austeritate, destinate să salveze lira sterlină și să soluționeze dificultățile economice britanice.în după-amiaza aceleiași zile, primul ministru, Harold Wilson, a expus în Camera Comunelor „măsurile ționiste energice" adoptate de guvern. Cabinetul — a anunțat Wilson — a hotărît reglementarea vânzărilor în rate a unor mărfuri de folosință îndelungată la care plata inițială va fi de 40 la sută din valoarea obiectelor. Taxa de import va crește cu 10 la sută, iar pentru alcool, băuturi și hidrocarburi se va fixa o taxă suplimentară de 10 la sută. De asemenea, vor crește tarifele în sectorul poștei și telecomunicațiilor.Harold Wilson a adresat un apel populației pentru o înghețare voluntară a salariilor și pentru o blocare a prețurilor pe o durată de șase luni, urmată de o perioadă suplimentară de încă șase luni în care creșterea salariilor și prețurilor va fi limitată.După ce va avea loc o consultare cu conducătorii sindicali si cu reprezentanții patronatului britanic, a declarat Wilson, va fi dată publicității o „carte albă" cu privire la înghețarea voluntară a salariilor, blocarea prețurilor, și a altor surse de venituri. în ce privește chel-
Politica britanică „la est de Suez", niobil.- zează aproximativ60 000 militari britanici în această regiune a lumii și costă 255 milioane lire sterline anual. 

„Fapt cu totul neîngă
duit — afirmă „THL GUARDIAN" — pentru 
o tară care are datorii 
externe de peste 990 
milioane lire". De altfel, adversarii acestei politici au subliniat în nenumărate redresarea țării e de fără o retragere de la est de Suez.Guvernul englez

rîndurî că finanțelor neconceput

EM. RUCAR

a promis mai de mult că își va reduce angajamentele militare în Asia consemnînd în „Cartea alba" asupra apărării intenția sa de a realiza unele economii prin renunțarea la construirea de port-avioane destinate să navigheze în apele Extremului Orient. Măsura în speță a fost considerată ca o lovitură dată marinei si a

defla-

aletuielile militare și civile Angliei în străinătate, acestea vor fi reduse cu aproximativ 100 milioane de lire.

VARȘOVIA 20 (Agerpres). — Agenția P.A.P. anunță că _ _ - ajP.M.U.P. și Consiliul de Miniștri al R. P. Polone au ascultat darea de seamă a delegației R. P. Polone asupra desfășurării și rezultatelor Consfătuirii Comitetului Politic Consultativ al statelor parti-

Biroul Politic al C.C.

Actualități poloneze
în cinstea zilei de 22 iulie, sărbătoarea națională a 

poporului polonez, au intrat în funcțiune noi obiective 
industriale. Un important obiectiv industrial, care și-a 
început activitatea în aceste zile, este uzina de aluminiu 
de la Konin. încă în acest an, uzina va produce 10 000 
tone aluminiu, iar în 1967, cînd vor fi terminate ambele 
hale de electroliză și uzina va lucra cu întreaga capaci
tate. producția anuală va fi de 47 200 tone. împreună cu 
uzina de aluminiu de Ia Shawina, noul obiectiv dă posi
bilitatea să se dubleze producția de aluminiu a Poloniei.

Anul acesta, tonajul flotei comerciale poloneze va crește 
cu peste 130 000 tone, cifră care depășește tonajul între
gii flote poloneze dinainte de eliberare.

Flota de pescuit se va completa cu trei traulere pentru 
congelare. în porturile maritime se desfășoară importante 
lucrări de reconstrucție. La Swinoujscic se amenajează 
un port pentru încărcarea cărbunelui, la Gdansk se vor 
încărca materii prime pentru producția îngrășămintelor 
minerale.

Flota fluvială va transporta 5 700 000 tone de mărfuri 
cu 22 Ia sută mai mult decît anul trecut.

Silezia superioară, voievodatul Katowice (R. P. Polonă), 
care în perioada dinainte de eliberare nu dispunea de 
nici un institut de învățămînt superior, este în prezent 
nu numai un centru industrial dar și științific. în această 
regiune funcționează 10 institute de învățămînt superior, 
în care învață 10 Ia sută din studenții din întreaga țară. 
De asemenea, în voievodatul Katowice își desfășoară ac
tivitatea 30 de institute și instituții de cercetări științi
fice, cu peste 2 580 de lucrători științifici.

cipante la Tratatul de la Varșovia, care a avut loc fntre 4 și 7 iulie la București, și în- tîlnirii conducătorilor partidelor comuniste și muncitorești și șefilor de guverne ale statelor membre ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc.Biroul Politic al C.C. al P.M.U.P. și Consiliul de Miniștri al R. P. Polone constată că documentele adoptate la Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia corespund pe deplin principiilor fundamentale ale politicii Republicii Populare Polone și intereselor poporului polonez. Aceste documente au o însemnătate deosebită pentru cauza întăririi continue a unității statelor participante la Tratatul de la Varșovia, a întregii comunități a țărilor socialiste, precum și pentru colaborarea strînsă a tuturor forțelor progresului în lupta pentru pace.Declarația cu privire la problemele europene a fost apreciată ca un program constructiv al luptei pentru întărirea păcii și securității în Europa, în lupta împotriva politicii de adîncire a scindării Europei și intensificarea cursei înarmărilor duse de imperialismul a- merican și cercurile revanșarde vest-germane. Declarația în problema Vietnamului constituie o reafirmare a hotărârii statelor socialiste de a acorda și pe viitor poporului vietnamez sprijinul și ajutorul necesar pentru respingerea victorioasă a agresiunii a- mericane, ținîndu-se seama de necesitățile pe care le comportă noua fază a războiului.

U.R.S.S. Intr-o tabără pio
nierească, în apropiere de 

Tașkent

„Gemini—10"
CAPE KENNEDY 20 (Agerpres). 

— Nava spațială „Gemim-lO”, la 
bordul căreia se află cosmonauții 
americani John Young și Michael 
Collins, continua zborul în jurul 
Pămîntului pe o orbită apropiată 
de cea a rachetei „Agena-8", lan
sată acum patru luni. Cei doi cos
monaut! au fost treziți la orele 
13,00 (G.M.T.), după cele nouă ore 
de somn prevăzute în program. Di
rectorul zborului, Glynn Lunney, 
a declarat că s-a transmis cosmo- 
nautilor comanda de a folosi cel 
de-al doilea sistem de propulsie 
pentru a modifica orbita navei în 
așa fel încît să se poată realiza 
o întâlnire cu racheta „Agena-8".

PE
SCURT
Miercuri seara, ministrul a- 

facerilor externe al Bulgariei, 
Ivan Bașev, a oferit un dineu 
în cinstea lui Corneliu Mănes- 
cu, ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste Ro
mânia, aflat in Bulgaria la 
odihnă.

Cu prilejul Împlinirii a 30 de ani 
de la începerea războiului civil 
din Spania, la Berlin a avui Ioc 
un mare miting, ia care au parti
cipat numeroși foști luptători din 
brigăzile internaționale, germani și 
din alte țări. Tn prezidiul adunării 
au luat loc Kurt Hager. Alfred

provocat demisia ministrului marinei, Cristo- plier Mayhew, aparți- nînd aripei drepte a partidului laburist. Aripa de stingă însă, ca și cea de centru, presează guvernul să-și țină promisiunea de a reduce forțele militare stațio-

tuala reducere a contingentelor britanice din Asia să se opereze în așa fel încît guvernul de la Londra să nu piardă posibilitatea de-a interveni în acele zone, „dacă va considera necesar". Ministrul apărării Healy a declarat, nu

gat de aceasta, presiunile stîngii laburiste de a reduce bugetul militar, s-au întețit.
„Dacă guvernul nu 

va înceta să mai îngreu
neze economia cu obli
gațiile sale militare, el 
va pierde și mai mult 
sprijinul în tară", a de

nate în Malayezia, Singapore, Golful Persic, Australia, cu scopul de a realiza pe această cale o economie de 25 milioane lire pînă în anul 1970.Dar guvernul britanic ezită: el ar vrea să plece cu je, d'e că
de la est de Suez, arme, dar fără baga- adică i-ar fi extrem convenabil să redu- cheltuielile militare, pastrîndu-și însă intactă influența politică în această parte a lumii. Deci, în practică, even-

insuportabilă
acest caz s-ar putea Denis Healy, actua- ministru al apărării, se țină de cuvînt și demisioneze. Nu se dacă acest

Neumann, Albert Norden șl Paul 
Verner, membri ai Biroului Politic 
al C.C. al P.S.U.G. reprezentanți 
ai delegațiilor străine, printre care 
si general-colonel Mihai Burcă, 
conducătorul delegației Comitetu
lui foștilor deținuți antifasciști din 
România.

Au luat cuvrntul Paul Verner șl 
reprezentanți ai delegațiilor străi
ne din Spania, U.R.S.S., Italia, Po
lonia, Cehoslovacia, S.U.A. și 
România.

guvernului S.U.A. o sporire a cotei de zahăr din Republica Dominicană importată pe piața nord-americană.
La 20 iulie, în Uniunea Sovietică 

a fost lansat satelitul artificial al 
Pămîntului „Cosmos-125" în cadrul 
programului de explorare a spa
țiului cosmic anunțat de agenția 
T.A.S.S. la 16 martie 1962. Sateli
tul a fost plasat pe o orbită circu
lară la distanța de circa 250 km 
de suprafața Pămîntului.Guvernul dominican a a- nunțat numirea președintelui fostului guvern provizoriu, Hector Garcia Godoy, în postul de ambasador al Republicii Dominicane Ia Washington. Cercuri apropiate de palatul prezidențial au indicat că una dintre cele mai Importante sarcini ale lui Godoy va consta în a obține din partea

La Brazzaville a avut loc o șe
dință lărgită a guvernului Repu
blicii Congo (Brazzaville), la care 
au luat parte și membri ai Birou
lui Politic al Partidului Mișcarea 
Națională Revoluționară.

Cu acest prilej au fost aprobate 
hotărîri privind publicarea mate
rialelor tuturor proceselor inten
tate persoanelor ce activează pe 
tărîm administrativ care au dela
pidat din fondurile militare, au 
săvîrșit escrocherii și alte fapte 
pasibile de pedeapsă.

de mult în Camera Comunelor că retragerea de la est de Suez’ ar putea avea loc numai în condițiile „respectului total al obligațiilor Marii Britanii în această regiune", iar într-o discuție particulară, premierul Wilson a declarat categoric că dacă politica „la est de Suez" ar fi abandonată el își va prezenta demisia.In ultima vreme însă, dificultățile economice ale Marii Britanii s-au înăsprit si, le

clarat recent Konny Zil- liacus, membru laburist al Parlamentului britanic, în cadru] unui miting al tineretului socialist. „Mișcarea labu
ristă și alegătorii nu 
vor suporta refuzul gu
vernului de a-și înde
plini promisiunile eco
nomice și sociale de 
dragul politicii „Ia est 
de Suez". Drept care, premierul britanic s-a văzut obligat recent să anunțe că preconizează reducerea cheltuielilor militare cu 10 la sută

*în vederea înlăturării actualei crize economice și financiare a Angliei, reducere realizată între altele prin repatrierea unei mari părți a trupelor engleze din Hong Kong și Malaye- zia. Cotidianul londonez „DAILY EXPRESS" opinia acum cîteva zile că în ca Iul să săștie însăgest l-ar putea determina pe primul ministru să mai ezite în privința controversatei politici „la est de Suez". Căci situația lirei e îngrijorătoare. Primul ministru — presupune DAILY EXPRESS — va depune 
toate eforturile pentru 
a evita alte demisii, cu 
toate acestea el preferă 
să-l sacrifice și pe Hea
ly pentru a evita deva
lorizarea lirei".

VIORICA
TANĂSESCU

La Palatul Justiției din Paris s-a 
deschis cel de-al Vll-lea congres 
al Asociației internaționale a ma
gistralilor pentru minori, Ia care 
participă 500 de magistrali din 40 
de țări, specializați în problemele 
adolescenților inadaptați și delic- 
venți. Delegația de juriști din Re
publica Socialistă România este 
alcătuită din Emil ian Nucescu, 
vicepreședinte al Tribunalului Su
prem, și Emanuel Chiricescu, con
silier în Ministerul Justiției. Tema 
congresului este ,,Protecția judi
ciară a minorilor din întreaga lu
me prin magistralii pentru mi
nori'.

SUEDIA. în curînd acest vas. 
reactualizând vechile corăbii a'.e 
vikingilor, construit la Neg.'an- 
ga va pluti de la Saltajobaden 
spre S.U.A., uimind sa c'-'-’c- 
re de-a lungul fluviului Missi
ssippi spre St. Louis avi nd ia 

bord 12 vikingi moderni.
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