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Combinatul chimic Tg. Mureș. Elemer Toth și Albert Torok sini 

doi dintre tinerii care conduc cu pricepere procesul tehnologic
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La Ploiești a 
ceput să producă 
noua fabrică de bio
xid de carbon. Aceas
ta este dotată cu in
stalații perfecționate, 
In cea mai mare parte 
realizate în tară. în
tregul proces de pro
ducție este dirijat de 
la un tablou de co
mandă. Noua unitate 
are o capacitate de 
producție de 1 600 kg 
pe zi, reprezentînd o 
cantitate triplă fală 
de aceea a vechii fa
brici de acest fel din 
localitate. Materia pri
mă a fabricii o consti
tuie gazele arse rezi
duale de la centrala 
termică a combinatului 
industrial „Progresul'.

Foîo ; O. PLECAN

VINERI

22 IULIE 1966

în cadrul unei întîlniri cu cîțiva tineri de la Uzinele „Electroputere"-Craiova, i-am invitat pe aceștia să-șl spună părerea în legătură cu cercurile de ridicarea calificării pe care le frecventează.Tinerii au evidențiat, pe lingă aspecte pozitive ale organizării cursurilor și o serie de lucruri negative, care înlăturate le-ar permite să-și perfecționeze într-o măsură mai înaltă pregătirea profesională.— Se întîmplă, nu o dată, spunea ing. Vasile Barbu, ca sala în care este programat să se țină cursul să fie ocupată. In această situație sîntem o- bligați fie să-1 aminăm, fie să-l ținem, în condiții necorespunzătoare.— Fiind la liceul seral — a Intervenit sudorul Petre Mitu nu mi se impune să particip la cursuri. O fac însă pentru că îmi sînt și mie la fel de necesare. Cum însă orele cursului de ridicarea calificării nu țin seama de programul nostru, mai totdeauna trebuie să plec la școală înaintea terminării lecției tehnice.Un aspect asemănător sesiza lăcătușul Augustin Gaiță privitor la cei din schimbul III, nevoiți să piardă lecțiile predate cînd lucrează în tura de noapte.
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în aceste zile, pe tarlalele 
cooperativelor agricole de 
producție și ale gospodăriilor 
agricole de stat se da bătălia 
pentru strîngerea recoltei ia 
timp și fără pierderi. Un loc 
principal în această acțiune î! 
ocupă mecanizatorii. Azi vă 
prezentăm dtiva fruntași care 
prin activitatea lor s-au între
cut în obținerea unor succese 
deosebite la locul lor de 
muncă.

1. O mică defecțiune la com
bină nu-i lucru grav. Mecani
zatorul NICOLA1E ION de la 
S.M.T. Buda, care lucrează la 
recoltat pe tarlalele cooperati
vei agricole Dărmănești, din 
raionul Ploiești, știe să o Înlă
ture operativ.

2. „Cit mai e pînă în seară ? 
se Întreabă mecanizatorul ION 
METELEANU. Combina, trac
torul merg „ceas', M-am an
gajat în fata cooperatorilor de 
aici din Glodeanu-Siliștea 
ca azi să recoltez mai mult cu 
un hectar ca ieri. Dar angaja
mentul, evident, îl voi depăși.

3. lată-1 și pe PETRE RU- 
SEN de la gospodăria agricolă 
de stat Pogoanele. în vederea 
eliberării rapide a terenului, 
el balotează paiele. Chipul său 
exprimă mulțumirea.

4. Miriștea a rămas liberă. Pe 
ea paiele au fost transportate. 
Acum, la arat, pentru a pre
găti un bun pat germinativ 
recoltelor anului viilor I

La volanul tractorului, tină- 
rul mecanizator NICOLAE 
MARIN de la S.M.T.-Băneasa, 
raionul Giurgiu.

Foto: GH. CUCU 
O. PLECAN

LOCUINȚE

NOIIn cursul acestui an, în orașele regiunii Bacău au primit locuințe noi peste 600 de familii. Acum se află în curs de execuție alte 800 de locuințe prevăzute a fi predate beneficiarilor pînă la sfîrșitul anului. (Agerpres)
ȘTIȚI Si Vi PURTAȚ1 ÎN SOCIETATE?

CUM NE VAD
PRACTICA ÎN PRODUCȚIE 

A STUDENȚILOR

I AMENII ÎN VÎRSTA
Dintotdeauna, generații

le și-au avut aspirațiile lor 
spre fericire, spre perfecți
une, dintotdeauna entuzias
mul a fost prețiosul apanaj 
al tinereții și aceasta, fi
resc, ca tot ceea ce repre
zintă valoare umană, s-a 
perpetuat în timp, trecînd 
ca o flacără, ca o ștafetă 
de la cei mai vîrstnici la 
cei mai tineri. Totuși, fie
care generație și-a avut 
timbrul său, numai al său, 
fie că era vorba de niște 
date fizice ideale, deci sen
timentale, fie de propriul 
său timbru care a sunat mai 
puternic sau mai slab după 
atît de complexe împreju
rări istorice. Trecînd însă 
peste efemerele imagini ex
terioare ce se pierd în 
vreme rămîn eternele vir
tuți ale tinereții ce se cer 
relevate.

SĂ DISCUTĂM DESPRE

TINEREȚE, EDUCAȚIE,

RĂSPUNDERI

SESIZĂRI PE ARRESA

organizatorilor
Așadar, Iată o primă serie de probleme, de ordin organizatoric încă nerezolvate.Tinerii Ion Popescu, Vasile Ștefan și Elian Predescu lucrează ca lăcătuși la același loc de muncă.— Deși am terminat școala profesională nu demult, ne-au spus ei, sîntem cuprinși la un cerc la care vreo opt lecții fost de aritmetică (operațiiadunare, scădere) și pline de noțiuni elementare despre desenul liniar. Am fi dorit să ni se vorbească despre lucrul cu suflaiul oxi-acetilenic, aparat pe care-1 folosim, despre construcția și funcționarea agregatelor ce le construim, dar despre care nici acum nu știm prea multe lucruri.— Ca absolvenți ai profesionale, a continuat tricianul Marin Catană, cunoaștem unele lucruritul de bine. In loc să stăm la cursuri care ne repetă elemente știute, am prefera ca lecțiile să aibă caracter practic, să fim îndrumați în operațiile ce se execută mai greu, care cer mai multă iscusință.Așa cum sublinia bobinatorul Ion Badea, lecțiile ar trebui să iasă din tiparul cunoscut din școală ; imprimîndu- li-se un caracter de discuție

școlii elec- noi des-

Vedere de la Argeș

ar deveni, fără îndoială,elemai atractive. Numărul acestora fiind destul de mic, ele
N. UDROIU

Marea bogăție 
a unei generații— Voi începe cu consta

tarea că dumneavoastră,

tinerii, sînteți infinit mai 
bogați ca cei de acum două 
decenii și jumătate, de 
exemplu, ne spune tov. 
DOBROIU EUGEN, lector 
universitar la Facultatea 
de limbi romanice și cla
sice. Zicînd aceasta mă re
fer în primul rînd la imen
sa grijă ce se acordă for
mării unei noi mentalități, 
a unei noi conștiințe, fac
tori de cea mai mare răs
pundere conlucrînd la dez
voltarea armonioasă a ti
neretului.

MIHAI HETCO

(Continuare in pag. a IlI-a)
(Continuare in pag. a IlI-ra)
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Anul care s-a scurs de la cel de-al IX-lea Congres al partidului a însemnat și pentru activitatea științifică cadrul unui bilanț rodnic în realizări. In cadrul complexului și atotcuprinzătorului program de dezvoltare a țării elaborat cu acest prilej, un loc de mare însemnătate a revenit științei. Atenția deosebită de care se bucură acest vast domeniu de activitate partea clarvăzătorului tect al întregii opere de construcție care se desfășoară din plin în țara noastră, se dato- rește aprecierii lucide și țelepte a rolului joacă știința în contemporană.Trăim anii unui vînt al științei, toate ramurile ei. Asistăm la o dezvoltare vertiginoasă a tuturor domeniilor științifi-

Acad. prof. dr.
Nicolae Theodorescu

din arhi-
în- pe care-1 societateaputernic a- caracterizînd

ce — atît în lărgime, cît și în adîncime. Acest avînt este — aș zice — exponențial și se însoțește și de o dezvoltare a- semănătoare a tehnicii. Ambele caracterizează revoluția știînțifico-tehnică pe care o trăiește astăzi din plin omenirea, atît de profundă prin mările ei nemijlocite nu mai asupra producției, ci asupra felului de a gîndi oamenilor. în plin proces transformare îritr-o forțămijlocită a producției, știința ridică neîncetat noi și noi probleme în fața creatorilor bunurilor materiale, rezolvă nemijlocit nenumărate probleme ale producției, stă la baza

ur- nu- și al dene-

avîntului tehnicii și însuși progresul ei este condiționat — în bună măsură — de către aceasta.Dacă acestea reprezintă numai cîteva coordonate care caracterizează știința în general, cu atît mai mult sînt ele valabile în ceea ce privește rolul pe care-1 are cercetarea științifică în construcția socialistă din țara noastră. Partidul a acordat din totdeauna atenție deosebită pentru crearea celor mai bune condițiuni în vederea asigurării nu numai a bazei materiale, dar și a climatului necesar cercetării științifice. Anii construcției socialiste au marcat ridicarea pe o nouă treaptă a cercetării științifice în țara Condiții la care tri de prestigiu trecut năzuiserărealitate. De la
noastră, savanții noș- mondial din au devenit numai 52 de

Ștefănești — Argeș, iulie 
1966. La stațiunea de aici a 
Institutului de cercetări hor- 
tiviticole i-am întîlnit pe cei 
123 de studenți ai anului IV 
— Facultatea de biologie din 
București, aflați în practică.— Sîntem în stațiune de două săptămîni — ne spune studentul VALERIU CIMPO- 
IERU. Astăzi a fost ultima zi de practică. Programul zilnic prevedea expuneri teoretice și aplicații practice în sectoarele pomicultură, viticultură, legumicultură ; ne-au fost pre-

zentate, de asemenea, șf unele probleme de mecanizarea a- griculturil, agrochimie, zootehnie. Dar în programul de practică au fost cuprinse multe lucruri neinteresante pentru noi și nefolositoare pentru viitoarea noastră activitate profesională.
Am vrut să vedem dacă a- 

ceastă părere corespunde 
realității. In consecință, am 
purtat o discuție cu studenți 
și cadre didactice.

• IRINA SOARE — studentă, secția biologie:

— In orice caz nu putem da un calificativ bun practicii pe care am făcut-o aici. Ne așteptam să avem prilejul de a aprofunda cunoștințele însușite la cursuri de specialitate ca fitotehnie, hortiviti- cultură și altele, căpătînd o explicație biologică complexă a aspectelor practice din activitatea stațiunii. în loc de aceasta am primit noțiuni care
ION TRONAC 

ADRIAN VASILESCU
(Continuare în pag. a Ill-a)

Fabrica de ciment Fienl. Ve
dere parfiald

unități de cercetare științifică — cite erau în România antebelică — și acestea activînd în împrejurări precare, numărul lor s-a ridicat, în prezent, la 264. Statul nostru acordă miliarde pentru dezvoltarea științei. Cei aproape 23 000 de cercetători, cît există actualmente în țara noastră, desfășoară o rodnică activitate care se materializează — între al-
(Continuare in pag. a Il-a)
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telegramă
Tovarășului WLADISLAW GOMULKA 

prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

Tovarășului EDWARD OCHAB 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone

Tovarășului JOZEF CYRANKIEWICZ 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone
VarșoviaDragi tovarăși,în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România și al întregului popor român, transmitem poporului frate polonez salutul nostru tovărășesc și cele mai cordiale felicitări, cu prilejul celei de-a XXII-a aniversări a eliberării Poloniei.Prin munca sa avîntată și plină de abnegație, poporul polonez a obținut, sub conducerea încercată a Partidului Muncitoresc Unit Polonez, realizări remarcabile în dezvoltarea economiei, științei și culturii, în ridicarea nivelului său de trai, în edificarea orînduirii socialiste. Poporul român se bucură din toată inima pentru succesele Poloniei prietene.Ne exprimăm și cu acest prilej convingerea că relațiile de prietenie trainică și colaborare multilaterală, statornicite între Republica Socialistă România și Republica Populară Polonă, între Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc Unit Polonez, se vor întări și dezvolta permanent, spre binele popoarelor român și polonez, al unității țărilor socialiste, al cauzei socialismului și păcii în lume.De ziua marii dumneavoastră sărbători, vă urăm, dragi tovarăși, dumneavoastră și prin dumneavoastră poporului polonez, noi succese în opera de construire a socialismului, pentru înflorirea continuă a Republicii Populare Polone.

al

NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general 

al Comitetului Central 
Partidului Comunist Român

CHIVU STOICA 
președintele 

Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER 
președintele 

Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România



Organizația pionierilor, cea care îi adună pe frații noștri mai tineri, pe fiii și fiicele noastre, își îmbunătățește structura. Era și firesc; timpul care a trecut, cei șaptesprezece ani în care am a- sistat la emoțiile mentului solemn", dintre cititorii de acum au depus acest angajament, apoi cei șaptespreze ani de succese incontestabile și neșterse amintiri, conțin totodată o seamă de concluzii ivite din practică.Fără îndoială, sînt și majore realizările se bucură azi copiii noastre. Palate și case de cultură, reviste, ziare, cărți, tabere de vară, tabere de iarnă, și cîte altele, au creat ambianța optimă, cadrul cuprinzător în interiorul căruia pionierii, în generații succesive, au putut crește inteligenți și sănătoși, au dobîndit cunoștințe, și-au dezvoltat aptitudini. ori și-au descoperit chiar pasiuni profesionale hotărîtoa-re.Nu mai puțin e însă adevărat, că au apărut mâi de mult ca necesare o seamă de îmbunătățiri, privind mai ales viața detașamentelor și a unităților, viața din interiorul încăperilor numite „cercuri" din palatele puse la dispoziția copiilor — îmbunătățiri în ceea ce se cheamă, deci, activitate pionierească de zi cu zi.Nu de mult, ziarele au publicat proiectul unui nou Statut al unităților și detașamentelor de pionieri. Și odată cu

„Angaja- iar unii
necesareevidente de care patriei

aceasta, Regulamentul — tot în proiect — al unor consilii, gindite ca un ajutor în viața pionierească. înființarea și componența consiliilor sporește maturitatea, ponderea în activitatea cu pionierii, pune la îndemînă întreaga experiență a pedagogiei noastre comuniste. Numeroși sînt acei care, uteciști fiind, s-au format educînd pionierii, instructori superiori și activiști ; la practica lor „de teren" se a- daugă studii, ani in plus, cunoștințe dobîndite la catedră, ori în propria lor familie. Experiența capătă astfel calitate și profunzime și e bine ca ele să nu se piardă, să fie solicitați acești tovarăși pentru a pune la îndemînă celor care elaborează planuri de activi-

ECOURI LA PROIECTELE DE STATUT

AL UNITĂȚILOR Șl DETAȘAMENTELOR

DE PIONIERI Șl DE REGULAMENT

AL CONSILIILOR ORGANIZAȚIEI

PIONIERILOR

în drumul viitor al organizației.Munca mea literară m-a a- dus adesea în tabere, in școli
PERSPECTIVE
PIONIEREȘTI

de Mioara Cremenetate pionierească și organizează această activitate, valoroasa lor experiență.Desigur, consiliile Organizației pionierilor, prin componența lor solicită și pe mai departe forțele noi, tinerești, entuziasmul, capacitatea de muncă a celor care cresc, a uteciștilor ; totodată,. vor fi antrenați mult mai mulți factori competenți și interesați

și am cunoscut „în intimitatea" vieții de detașament, chipuri de pionieri și de instructori. Am asistat ades la activități culturale și nu pot uita figura unei instructoare superioare, extrem de muncitoare, dar care își irosea forțele alergind de la un detașament la altul, de la clasă la alta, o- cupată cu mobilizarea pionierilor în acțiuni care le răpeau

mult timp și izbuteau doar pe jumătate fiindcă veneau în contradicție cu perioada școlară a tezelor.Acest paralelism, între școală și Organizație, uneori între îndatoririle pionierești și cele din familie, poate fi mai bine înlăturat acum cînd se realizează îmbinarea între ceea ce face școala și organizația pionierilor, prin însăși concepția care a stat la baza elaborării celor două documente.Școala, organizația de pionieri, familia — fără îndoială, interesele nu pot merge paralel, ele coincid. Totul este copilul, vioi, multilateral interesat, cinstit și harnic, tînărul talentat, in curînd omul matur, complex, contemporan.Iar pentru aceasta e bine să se adune forțele noastre. E bine să fie alăturate competențele. Pentru ca fiecare paragraf din Statu! să capete conținut și substanță. Pentru ca micul cetățean de azi să devină omul pe care-i așteaptă, cel care-i poartă, ca părinte iubitor, de grijă — partidul.

CABINET
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(Agerpres)

„C.I. Nottara"

Teatrul

Sce/iă din spectacolul „Un lup mincat de oaie'

Centrul de cercetări știin
țifice de la Craiova al Aca
demiei a deschis un cabi
net de numismatică, pentru 
a cărui înzestrare se 
lecționează 
monede 
Oltenia 
timpuri 
binetul 
cîteva sute de piese, obți
nute prin donație de Ia di
feriți colecționari.

orice fel
care au circulat în 
din cele mai vechi 
și pină astăzi. Ca- 
deține de pe acum

Studenți in practică la Uzina

„U nirea“-Cluj

CRONICA DRAMATICA

Un Iun
mincat de oaie“

Autorul „Omului cu mîr- țoaga" se înscrie tulburător în familia scriitorilor care denunță — cu un surîs voios dublat de ironie corosivă — falsitatea lumii burgheze, fundamentată pe injustiție. în piesele lui Gh. Ciprian se îm-
pe dedesubt. Personajul, co- mentînd în replicile sale străvechea temă literară a lumii văzute ca la „teatru", apelează, pentru a sancționa abuzurile necinstite la veritabile improvizații scenice. Mai mult 
ca alte piese ale lui Cl-

de Gh. Ciprian
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dențieze fizionomia lăuntrică a personajului său, printr-un joc simplu și veridic, lipsit de orice artificii, cu o înțelegere și dezinvoltură care ne îndreptățesc speranța că-1 vom revedea și în alte roluri dificile, pe care înzestrarea sa are toată tendința de a le „înfrunta", tribuția meroși. ționămTrestian. Victoria Dobre, Sanda Băncilă, Natașa Niculescu, Geta Cibolini (care dă strălucire unui personaj episodic), în spectacol, colectivul in- terpreților conlucrează cu bune rezultate la reconstituirea ambianței și atmosferei necesare. Cadrul plastic (Lidia Ipser) și ilustrația muzicală (B. Bernfeld) întregesc armonios valorificarea comediei lui Gh. Ciprian pe scena teatrului „Nottara".
MIHAI BOTEZ

înzestrarea sa tendința de a le , cu succes. în rest, dis- include interpreți nu- Dintre aceștia men- pe Dan Nicolae. Gh.

COORDONATELE

ȘTIINȚEI
(Urmare din pag. I) detele — prin cele 60 000 teme abordate numai în perioada ultimilor cinci ani. în învățămîntul superior în sute și sute de catedre își duc munca mai mult de 13 000 de cadre didactice, care-și orientează activitatea nu numai spre formarea unor noi generații de specialiști, ci și spre sprijinirea întreprinderilor productive în rezolvarea unor dificile probleme. Există așadar, ■ ridicării tuturor’ domeniilor științifice din țara noastră la nivelul științei mondiale.în anul care a trecut de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, au fost traduse în fapt numeroase măsuri în scopul ridicării activității științifice la nivelul răspunderilor ce-i revin în opera de desăvîrșire a construcției socialiste. Sarcinile trasate de congres lucrătorilor pe tărimul științei au stat în centrul atenției institutelor academiei sau departamentale, catedrelor universitare sau laboratoarelor uzinale.Este greu să redai în cîteva cuvinte întreaga amploare pe care a cunoscut-o, în a- ceastă extrem de scurtă perioadă, preocupările pentru dezvoltarea activității științifice.. Analiza atotcuprinzătoare făcută de partid în legătură cu dezvoltarea cercetării științifice a însemnat o adevărată cotitură în munca științifică.— Scurta — dar extrem de plină de conținut — perioadă care a trecut de la cel de-al IX-lea Congres al partidului a însemnat, într-un anume sens, o adevărată regrupare a forțelor care se ocupă de cercetarea științifică în țara noastră.Unul dintre cele mai însemnate evenimente în ceea ce privește activitatea științifică de după cel de-al IX-îea Congres îl reprezintă votarea de către sesiunea Marii Adunări Naționale, care a avut loc în luna decembrie a anului trecut, a Legii cu privire la crearea Consiliului Național al Cercetării Științifice, organ de stat care funcționează pe lîngă

Consiliul de Miniștri avînd drept sarcină asigurarea realizării politicii partidului și guvernului privind dezvoltarea cercetării științifice în Republica Socialistă România, legarea ei tot mai strinsă de cerințele concrete ale economiei și culturii, organizarea participării active a oamenilor de știință și cercetătorilor la rezolvarea marilor probleme ale construcției socialiste.Un eveniment deosebit în viața științifică a țării l-a reprezentat recentă plenară lărgită a Consiliului Național al Cercetării Științifice, la care s-au dezbătut probleme legate de o mai bună organizare a activității științifice in țara noastră în adoptarea planului tare științifică pe 1970.Operă colectivă a buni oameni de știință și specialiști ai țării noastre, actualul plan pentru orientarea în perspectivă a cercetării științifice, în strinsă legătură cu planul economic de dezvoltare generală a țării, are o mare însemnătate pentru dezvoltarea științei românești.Așa cum au subliniat lucrările recentei plenare a Consiliului Național al Cercetării Științifice avem acum toate condițiile ca programul de cercetare științifică să fie îndeplinit cu succes.Oamenii de știință din țara noastră își vor dărui toate e- forturile transpunerii în fapte de viață a sarcinilor de răspundere care le revin, avînd vii în memorie cuvintele rostite de Secretarul General al C.C. al P.C.R., în Expunerea sa cu privire îmbunătățirea organizării îndrumării activității de cetare științifică : „Introduce
rea pe scară tot mai largă a 
cuceririlor științei în toate 
domeniile activității sociale va 
asigura obținerea unor succe
se și mai mari în opera de de- 
săvîrșire a construcției socia- * 
liste, va întări și mai mult in
dependența și suveranitatea 
țării noastre, va grăbi înain
tarea Republicii Socialiste Ro
mânia pe drumul progresului 
material și spiritual, al bună
stării și fericirii întregului 
nostru popor,

legătură cu de cerce- anii 1966-celor mai

laȘi cer-
La întrebarea pe care ne-au adresat-o elevii din comuna 

Rădoiești, regiunea București, am primit în continuare răs
punsuri de la tineri care practică diferite meserii din agri
cultură.

Le dăm cuvîntul:

MECAMIZATOR„între meseriile satului — ne spunea mecanizatorul C, Dinte de la S.M.T. Obîrșia de Cîmp — ca importanță și frumusețe cea de mecanizator ocupă unul

din primele locuri. Ce-i dă această întîietate ? în primul rînd aportul mașinii strunite de om la creșterea producțiilor, la ușurarea eforturilor depuse de țăran. Apoi, posibilitatea e- fectuării unei întregi game de lucrări — de la arat și grăpat, pînă la cultivat și recoltat ; din primăvară, din mustul zăpezii și pînă toamna tîrziu. Și, nu știu dacă acest punct merită să-1 las la urmă, frumusețea meseriei noastre e dată și de solicitarea multilaterală a tractoristului care trebuie să fie nu numai un desăvîrșit mecanic și conductor, dar și un priceput agronom, un om care știe totul despre combină, semănătoare, mașina de împrăștiat îngrășăminte, despre întreg setul de mașini agricole. Și apoi, meseriei de mecanizator ii dau frumusețe și rezultatele obținute. Eu, spre exemplu, lucrez la cooperativa agricolă din Salcia (raionul Calafat) din 1952. Știți cită producție s-a obținut în acest răstimp de pe suprafața de teren lucrată de mine ? Aproape 200 vagoane de grîu (ca să

mă refer numai la această cultură). Să nu mă simt mîndru cînd știu că plinea locuitorilor Sălciei, pe timp de zece ani a ieșit de sub brazda întoarsă tractorului meu ! sînt cîteva zeci mecanizatori ca în planul cincinal, am văzut că e prevăzut să se depășească cu mult o sută de mii. Eu cred că printre cei ce mi se vor alătura vor fi mulți și dintre tinerii care acum ne solicită părerea în alegerea viitoarei lor meserii".

de plugul Și în țară de mii de mine, iar

bina fericit surpriza comică și fantezia sclipitoare, iar în ’țesătura străvezie a intrigii a- muzante sînt sesizabile vii accente de critică socială. Nonconformismul, sfidarea sarcastică a aparențelor înșelătoare care marchează în fond, realități crude, protestul față de un cod etic alcătuit din precepte mincinoase — răsună ca un leit-motiv în aceste comedii. Protagoniștii rămîn, întru-un anume fel, niște revoltați, care se manifestă insuficient, dar acțiunile lor văluie aspecte ascunse și vărate ale „onorabilității" gheze, împrăștiind vălul vențiilor absurde. „Un 
•mincat de oaie" aceleași zone tematice. La prima lectură, piesa pare o comedioară agreabilă, lipsită de pretenții, conținînd destule „poante" și situații apte să producă ilaritate și relaxare. Și intr-adevăr, asemenea elemente există din plin în materialul literar. Totuși, comedia posedă în pasajele ei semnificative o notă de serioasă gravitate. Autorul pronunță, prin intermediul unui personaj principal, cuvinte aspre, incisive, la adresa societății din acea vreme. Mesajul protestatar îl rostește în piesă personajul denumit Domnul cu 
raglan. Cine este el ? Evident,• o pre- undă de învăluie însoțit de și acesta candide vîrstnic, să-i în- Pentru

dez- ade- bur- con- 
lup se integrează tematice.

„domnul" constituie zență simbolică. O poezie și ciudățenie apariția sa. El este i junele Mirciulică urmărește cu priviri pe prietenul său mai neizbutînd totdeauna țeleagă comportarea, că „domnul cu raglan“are o optică proprie asupra lumii care-1 înconjoară și propagă un crez etic original. El nu-și recreează un univers inedit urcîndu-se într-un pom, așa cum procedează confrații săi din „Capul de rățoi", ci improvizează farse și răstoarnă mașinațiile meschine săvîrșite de indivizi aflați în conflict cu dreptatea și umanitarismul. „Domnul cu raglan" este preocupat să smulgă măștile purtate de cei din jur și pentru aceasta, se ascunde el însuși, sub o mască salvatoare. Raglanul elegant îi acordă o identitate onorabilă și nu lasă să se întrevadă costumul băl- țat de petice, pe care-1 are

prian, comedia de față capătă, dintr-un anumit punct de vedere, o tentă de fabulă. Alegoria există în intenția autorului iar sursa primordială a comicului este susținută prin- tr-un procedeu utilizat fabule și în alte scrieri sele“ și anume acela al călitorului păcălit". în pedeapsa patronului de 
Judecători poate produce pentru moment o anume satisfacție, totuși rezolvarea rămîne arbitrară (în lumea burgheză, e greu de conceput că „un lup" ar putea fi devorat de „oaie" și numai verva sprințară a u- nui satiric putea plăsmui o asemenea fabulă!) Cred, deci, că finalul comediei este tributar amuzamentului întîm- plător, iar sensurile criticii sociale se îngustează.*Spectacolul pus în scenă la Teatrul C. Nottara de Mircea Avram are un ritm alert, susținut intens și degajă o veselie tonică. Fără îndoială, textul cerea ediției scenice astfel de a- tribute. Regizorul s-a străduit să le asigure, direcționînd jocul actorilor pe coordonate corespunzătoare. Cu toate acestea, cred că latura serioasă, gravă, existentă în subtextul partiturii literare a rămas în- trucîtva neglijată. O dozare mai atentă și mai diferențiată a accentelor, relevarea mai pregnantă a sensurilor critice ar fi îmbogățit firesc filonul de idei al spectacolului... Or, aici, regizorul nu a mers pînă la capăt cu exploatarea textului. De aceea și întruchiparea domnului cu raglan — realizată de Al. Ciprian —• vădește anume inegalități. Este drept, actorul își compune rolul cu meticulozitate, face dovada unei gîndiri teatrale judicioase dar ar fi trebuit ca din jocul lui să transpară și un plus de detașare, o cerebralitate mai marcată să „umple" replicile. Portretul caricatural al patronului apare desenat în linii sigure de Aurel Rogalschi (interpretul ar putea elimina unele tendințe de șarjare exagerată în finalul actului al doilea). Cu vioiciune și deosebită expresivitate a conturat Mihai Pruteanu chipul lui Mirciulică, presupusul „secretar" al domnului cu raglan. Tînărul actor a reușit să evi-

și în „ve- „pă- final, către
COLIBA UNCHIULUI TOM 

rulează la Patria (orele 9; 12: 
15; 18; 21).

BĂIEȚII DE LA TONOMAT 
rulează la Republica (orele 8; 
10,15; ' ■'
21,30), 
13,30;

12,30; 14,45; 17; 19,15; 
Festival (orele 8,30; 11; 
16; 18,30; 21).

IȘI ASUMA RISCUL 
Luceafărul 

16,

COPLAN
rulează la Luceafărul (orele 
8.30; 11; 13,30; 16, 18.30; 21). 
Capitol (orele 8,45; 11,15, 13.45; 
16,15; 18,45. 21.15), Modern 
(orele 9, 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21,15).

MISIUNE EXTRAORDINARĂ 
rulează Ia București (orele 8.30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21i. Ex- 
celsior (orele 9,30; 12,15; 15; 
18; 20,45).

PREA TiRZIU
rulează la Lumina (orele 8.45:
11,15; 13,45: 16,15; 18,45; 21,15)

ESCROCII DE LA Ml NA ȘTIRE 
rulează la Victoria (ore!= 9 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21) Gri- 
vița (orele 9; 11,30, 13,45, 16- 
18,30; 21), Floreasca (orele 
11,15; 13,30; 16; 18.30; 20.15)

OPERAȚIUNEA
rulează la Unirea (orele 15,.V>- 
18,15). CERUL N-ARE GRATii 
— grădină— (orele 20.45).

Secvență din filmul 
„Fără pașaport in țară străină

HAI FRANȚA 
rulează la Central 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15;

șoară. Acum s-au convins că au greșit... Aici e o muncă grea, care cere eforturi și operativitate... E o muncă de răspundere, care aduce mari venituri. I-au convins solarele și adăposturile de polietilenă ce umplu primăvara cîmpul, milioanele de lei venituri anual obținute numai de pe urma grădinii de legume — toate rod al muncii noastre, al legumicultorilor. Aici, la grădină am învățat pentru prima dată în viața mea ce este acela un soi, cum trebuie dat azotatul In roșii și cum la varză, cum se clădește o răsadniță caldă. Am învățat multe. Și acest lucru mă face să susțin că e o meserie frumoasă, care pretinde...!

Am să propria Sînt la- ex-In din

(orele 9;
20,45).

SERBĂRILE GALANTE 
rulează la 
18; 20,45).

DRAGOSTEA 
rulează la 
13,45; 16; 
rea (orele

Union (orele 15,15:

țiile partidului, nu este posibilă fără cercetare, fără muncă asiduă a oamenilor în halate, albe, mă refer la mea activitate,borantă la Stațiunea perimentală Geoagiu. cele nouă laboratoare cadrul stațiunii se studiază metodele agrotehnice pentru stabilirea celor mai rentabile culturi în condițiile pedoclimatice ale regiunii Hunedoara. 34 de tineri laboranți urmăresc zilnic, cu răbdare și deosebită atenție, comportarea diverselor soiuri și hibrizi în condiții de sol și îngrijire diferite.Deocamdată, ca răsplată a eforturilor depuse timp de 3 ani, putem azi recomanda unităților agricole din regiune un soi creat de noi la Geoagiu precum și metodele agrotehnice care să asigure cele mai mari producții de roșii timpurii la hectar. Anul trecut, pînă la 1 iulie, noi am obținut o producție medie de 36 000 kg. roșii la hectar. Soiul ne-a fost brevetat. Convingerea mea este că succesul nu se poate obține decît învățînd și iar învățînd, pentru a cuprinde în palmă lumea simplă în aparență a plantelor, dar atît de complexă și interesantă în tainele ei.

ȘI MODA
Doina (orele
18,30; 21), 
10; 15,30; 18| 20,30).

11,30; 
înfrăți*

MONEDA ANTICĂ
rulează la Giulești (orele 15,30; 
18,15, 20,45), Flacăra (orele
15,30; 18,15; 20,45)..

lui fe-
eu este De ce ?

urmă, de la să fie

Cimporescu:

NOAPTEA IGUANEI 
rulează la Viitorul (orele 15,30; 
18; 20,45).

ACȚIUNEA ZIMBRUL 
rulează la Crîngași (orele 15,30; 
18,15; 20,45).

INSULELE FERMECATE 
rulează la Timpuri no: 
9—21 în continuare).

ANGELICA, MARCHIZA ÎNGERI
LOR

rulează la Dacia (orele 9; 
13,45 (în continuare), 16,15; 
18,45; 21), Ferentari (orele 10; 
15,30; 18; 20,30).

1N GENUNCHI MĂ 1NTOP.C LA
TINE

rulează la Popular (orele 15 ?o 
18; 20.45).

FĂRĂ PAȘAPORT 1N ȚARĂ 
STRĂINĂ

rulează la Feroviar (orele 9; 
11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21), 
Aurora (orele 9,30. 11,30; 15,45; 
18; 20,15).

La Pietrele Doamnei din masivul Rardu

Despre cea mai frumoasă meserie a satului discutăm cu Nicolae Chivu din Vidra, regiunea București.„Vă spun deschis, mie-mi place grădinăritul... Legumicultura eu o asemui cu un atelier al lucrurilor fine. Totul se face cu migală, în- demînare și răbdare.Grădinăritul e meseria care trebuie învățată. Cine o practică are nevoie de carte precum răsadurile de căldură în lunile bruarie și martie.Cu cîțiva ani în mulți ziceau că cei grădină ar trebui stabiliți dintre cei bătrîni, că aci e o muncă mai u-

Maria„Profesia despre care aș dori să vorbesc puțin cunoscută :Pentru că acum nu se poate spune că în comune meseria de laborant — căci despre ea este vorba — a intrat în drepturile ei depline. Munca de laborant la sat este totuși o meserie a viitorului apropiat. O agricultură intensivă așa cum o preconizează indica
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Cum ne văd oamenii
in virstă

ACTUALITATEA
TELEGRAMĂCu ppilejul sărbătorii naționale a poporului polonez — cea de-a XXII-a aniversare a eliberării Poloniei de sub jugul fascist — ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, a trimis o telegramă de felicitări ministrului afacerilor externe al Republicii Populare Polone, Adam Rapacki.

Roșii a R. P. Chineze, condusăPeng Yen, președinte al Crucii Roșii.
de vice- de instituții centrale, oameni de știință și cultură, și alte persoane oficiale.

Joi s-a Înapoiat In 
Capitală, venind din 
Sofia. Corneliu Mă
nescu, ministrul afa
cerilor externe, care, 
la invitația minis
trului afacerilor ex
terne al R P, Bul
garia, Ivan Bașev, a 
făcut o vizită in a- 
ceastă tară.

Tn sala Dalles din 
Capitală s-a deschis 
joi la amiază expo-

zitia de pictură con
temporană din Cuba 
in cadrul căreia sînt 
expuse 32 de lucrări 
— peisaje, portrete 
și compoziții semna
te de nouă artiști 
plastici.

înJoi a sositCapitală, la invitația Comitetului Central al Crucii Roșii române o delegație a Crucii

Cu ocazia sărbătorii naționale a Belgiei, ambasadorul Honore Cambier a oferit joi după- amiază o recepție la sediul ambasadei.Au luat parte Ni- colae Giosan, președintele Consiliului Superior al A- griculturii, George Macovescu, adjunct al ministrului afacerilor externe Ni- colae Nicolae, adjunct al ministrului comerțului exterior, Octav Livezeanu, vicepreședinte al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinăta- tatea, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, conducători

alUn colectiv Muzeului raional Sighișoara, în colaborare cu specialiști ai Muzeului de istorie din Cluj a des- :operit lîngă Sighișoara urmele unui rastru roman. Săpăturile au scos la iveală resturi de vase și monede romane. Unele obiecte dezgropate se află în studiu la Muzeul de istorie din Cluj. Altele vor fi expuse la Muzeul din Sighișoara.
In legătură cu 

piopiata aniversare 
a zilei victoriei tn 
războiul din Coreea

n-

— 27 iulie, joi la a- 
miază a avut loc o 
conferință de presă 
la ambasada R. P. D. 
Coreene. Au partici
pat ziariști romani 
și străini. Cu acest 
prilej, ambasadorul 
R. P. D. Coreene la 
București, Giăn Du 
Iioan, a -vorbit des
pre însemnătatea a- 
niversării.

Joi dimineața a 
părăsit Capitdla, pie. 
cind la Moscova, o 
delegație a Consiliu
lui General 
condusă de 
Nicolau, 
ședințe al 
popular al 
„Gheorghe 
ghiu-Dej".

ARLUS, 
dr. Paul 
vicepre- 
Sf al ului 
orașului 

Gheor- 
care, la 

invitația Asociației 
de prietenie sovieto- 
romănă, va face o 
vizită in Uniunea 
Sovietică, in cadrul 
planului de colabo
rare dintre cele două 
asociații.
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Șantierul hidroenergetic Porțile de Fier. 
Lucrări pe locul viitorului port amonte

*************************************************

O nouă
revistă

***•
1COLOCVII

DESI'Kt ȘCOALA. (AMIUI1. S( S

Li IICErUT DE HUM r. ■

Presa pedagogică ie îmbogățeș
te, incepînd cu această lună, cu 
o nouă revistă, care se anunță a 
fi de o mare utilitate teoretică si 
practică : ,,COLOCVII — despre 
școală, familie și societate”. Re
vista chemată să întărească pro
paganda pedagogică, să aducă un 
spor de răspindire și cunoaștere a 
metodelor educative, își propune 
să constituie în același timp, o 
tribunj de dezbateri, de schimb 
rodnic de păreri intre școală, fa
milie, organizații de masă, colec
tive de muncă, contribuind astfel 
la pregătirea pentru viață a celei 
mai tinere generații.

Primul număr, bucurîndu-se de 
colaborarea fructuoasă a unor 
scriitori, pedagogi și publiciști ca 
Tudor Arghezi, Ștefan Bălan, Lu
cia Demetrius, Petre Drăgoiescu, 
T. Bugnariu, Gh. Zapan, Ursula 
Șchiopu, Corneliu Baba, L. Csogor, 
V. Vilcovici, I, Biberi, Ed. Nico
lau, N. Velea, Petru Vintilă «te. 
asigură succesul de debut al re
vistei.

Un prilej pentru noi de a ut» 
colectivului redacțional îndeplini
rea cu succes a sarcinilor de mare 
utilitate educativă. nome
' ui .

SPORT
DE FAPT, DESPRE

SUPORTERI

PE URMELE
de mult? 
Pele, sir 
Heyncs... 
numerică 
tăcuți — 
pfrn cardă 
,,Allez 
Varese*
Hai Franța, 
Să se ducă 
orașul din 
Combin pe care Guerin l-a prefe-MATERIALELOR

PUBLICA TE

ziție de figuri celebre turnate în 
ceară, se află la doi pași de 
Baker Street, stradă în care toți 
cititorii de romane polițiste știu 
că își avea cabinetul Schprlock 
Holmes și prietenul său doctorul 

dus un calup de 
îtjîi /^a-l imortaliza 
fetri. Greaves își are 

stpfura acdlo, alături de 
Stanley Matheuws și 

Francezii- în inferioritate 
—• prin urinare și mai 

au. sqoș Ja iveală doar o

la
CBTh sta scris : 

France et Guerin ă 
ceea ce ^înseamnă : 
și Gue'rifr la Varese, 

la Varese, adică în 
Italia, unde joacă

cetat o clipă. Pe bulevarde mul
țimea plînge și parlamentează. 
(Am uitat să vă spun că la Liver
pool, în timpul meciului cu Portu
galia, brancacdiexii- au scos din 
tribune 20 de turiști brazilieni le
șinați).

Toți, absolut tqjj- ziariștii brazi
lieni. se dedau la'atacuri furioase 
împotriva conducerii tehnice a 
echipei. ,.Incapabilii au condus 
Brazilia la dezastru"... Se spune 
despre tehnicieni că au făcut 
tr-o echipă de aur, o echipă 
tinichea.

într-o mare 
incendiat un 
tind figura 
Alături, un 
spînzurat. La 
a publicat fotografia aceluiaș an-

din- 
de

piață din Rio a 
manechin 
antrenorului 
alt manechin a fost
Sao Paolo, un ziar

fost 
reprezen- 

i Feola.

de 
ele
de

vă-

„Cine bate și cine

în ziarul „Scînteia tineretului" nr. 5292 a apărut articolul intitulat „Cine bate și cine nu bate la „Porțile Deltei" în care se arăta, printre altele, că deși Delta oferă condiții bune pentru organizarea de excursii, ele nu sînt folosite. Materialul critica Comitetul orășenesc Tulcea al U.T.C., care nu organizase pînă la data aceea nici o excursie pentru tinerii din oraș, cit și Agenția O.N.T. Carpați Constanța, care a neglijat această regiune. De curînd au sosit la reăacție două răspunsuri:Comitetul orășenesc Tulcea al U.T.C. ne comunică : „Articolul publicat a fost discutat într-o ședință a biroului. Cu acest prilej am constatat că am făcut puțin pentru organizarea timpului liber al tinerilor, mai ales în ceea ce privește cunoașterea frumuseților regiunii. La indicația comitetului orășenesc de partid am organizat o consfătuire cu toți factorii din oraș care răspund de organizarea excursiilor.La această consfătuire, la care au participat conducători ai organizațiilor de masă, conducători ai unităților care dispun de ambarcațiuni și autovehicule, comisia de sport și turism, precum și numeroși tineri, s-au purtat discuții interesante, s-au făcut numeroase propuneri. Comitetul o- rășenesc al U.T.C. a întocmit un plan de măsuri care cuprinde acțiunile ce vor fi organizate pe tot timpul anului; unele din măsurile propuse au prins deja viață. Vă mulțumim pentru ajutorul dat"„Considerăm cele sesizate în articolul „Cine bate și cine nu bate la „Porțile Deltei" juste — ne răspunde Agenția O.N.T. din Constanța. Este adevărat că noi ne-am preocupat mai puțin de organizarea unor excursii în Deltă. Acest lucru s-a datorat și lipsei de personal calificat. Pentru remedierea

celor semnalate am luat o serie de măsuri: am mărit numărul salariaților care deservesc Agenția O.N.T. Tulcea. De asemenea, s-au recrutat ghizi — colaboratori care cunosc bine Delta. în colaborare cu Comitetul orășenesc Tulcea al U.T.C am organizat în Deltă b excursie pentru 400 tineri din oraș. Totodată am . adus îmbunătățiri muncii de popularizare a acțiunilor ce le organizăm. Ținînd o strînsă legătură cu comitetul raional și orășenesc Tulcea ale U.T.C., cit și cu comitetele U.C.r.S., credem că numărul celor care vor vizita Delta va fi mult mai mare ca pină acum".
Două feluri de a te

Optimile de luiala au lUdl sliișit. 
Ultimele meciuri n-au inai adus 
nici o surpriză. Cele două goluri 
marcale din ofsaid — unul marcat 
de englezi în poarta francezilor, 
altul de sovietici în poarta chilie
nilor — nu constituie surprize.

Sîntem obișnuiți cu asliel 
goluri ; mai mult, aș zice că 
sînt inerente într-o competiție 
asemenea amploare.

Ce am văzut, în sfîrșit ? Am
zut stadionul Wembley arhiplin. 
Duelul de presă dintre francezi și 
gazdele campionatului (foarte 
multe înțepături de floretă, multe 
suspensuri, multe mușcături) a fă
cut ca biletele să se vînda pînă 
Ia unul, 
lui Willy 
ment de 
steaguri 
neîncetat 
Acum, și 
am stat să le număr, dar pot să 
jur că atingeau cifra de 20.000 
Englezii au pornit avantajați în 
acest meci, avantajați de ploaie și 
de ceață. Cei răi de gură (pe aici 
mulți afectează plictiseală, mulți 
strîmbă din nas și foarte mulți 
sînt mînioși pe bună dreptate) 
susțin că suporterii cei mai înfo- 
cați ai lui Willy s-au postat în 
jurul stadionului și au desfăcut 
sute și sute de cutii și pungi cu... 
ceață conservata. Atîta tam-tam 
s-a tăcut în presa în jurul acestui 
meci incit mă mir ca nu s-au rupt 
porțile. Dar porțile nu se puteau 
rupe, fiindcă de 24 de ani veghea
ză lîngă ele Domnul Thomas Sew- 
ger care, tot de 
văzut măcar un 
fotbal.

De Ia Madame

Numeroși susținători ai 
(leul britanic in echipa- 
fotbalist) au venii cu 
pe care le-au fluturat 
timp de 90 de minute, 
eu, ca Pristanda, nu prea

atîtia ani, nu a 
singur meci de

Tussand’s (expo-

Prin telefon de ia trimisul nostru special 

la Londra, FĂNUȘ NEAGU
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Raidul întreprins prin minele de locuit din orașul Brașov publicat în ziarul nr. 5288 critica o seamă de neajunsuri întîlnite. în legătură cu această problemă Comitetul orășenesc Brașov al U.T.C ne răspunde :„Biroul Comitetului orășenesc Brașov al U.T.C. consideră cele sesizate în articolul „Două feluri de a te simți „acasă" publicat în „Scînteia tineretului" — juste. Cu sprijinul comitetului orășenesc de partid s-au organizat colective care au mers în toate căminele de locuit din oraș. Cele constatate cu ocazia acestui control au fost aduse la cunoștința conducătorilor întreprinderilor pentru a lua măsuri. Pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit în cămine, cît și a muncii educative s-au reorganizat comitetele de cămin. In cadrul întreprinderilor, comitetele U.T.C. se ocupă îndeaproape de felul cum locuiesc tinerii, organizează acțiuni culturale. Materialul publicat a fost citit într-o consfătuire a responsabililor de cămine. în colaborare cu Consiliul local al Uniunii generale a sindicatelor. Comitetul orășenesc Brașov a! U.T.C. a inițiat un concurs pentru cea mai frumoasă cameră și pentru cea mai reușită activitate cultural-sportivă In plin eiort...

rat în primul meci lui Simon. Va
rese, după cum prea bine se știe, 
e un oraș vestit prin fabricile sale 
de încălțăminte... și îmi vine să 
zic că frumos l-au încălțat fran
cezii pe antrenorul naționalei lor.

Meciul a fost frumos. Pentru 
prima oară Franța a jucat la ade
vărata ei valoare și dacă doi din 
oamenii de bază ai echipei, Herbin 
și Simon nu s-ar fi accidentat, 
fi izbutit, sînt convins, să țină 
frîu echipa Marii Britanii.

Cel mai gras subiect rămîne
continuare acela despre eliminarea 
Braziliei. (în Italia abia aeum în
cep răfuielile. Fabbri, erou fără 
glorie, care $i-a anunțat demisia, 
dîndu-și seama* de enormele lui 
greșeli săvîrșite numai din infa
tuare, a spus : ,,Eu sînt singurul 
vinovat I”, dar cu asta nu a ridicat, 
după cum spera, blestemul de pe 
umerii elevilor săi. Vă voi da 
vești).

Ziarele braziliene povestesc fap
te cu care noi, europenii, nu sîn
tem obișnuiți — încăierări în plină 
stradă, amenințări sumbre, cu 
adresă precisă, din nou încăierări. 
Familia lui Feola, încolțită, a ce
rut ajutor poliției. Sediul federa
ției de fotbal e, de asemenea, pă
zit de polițiști împotriva cetelor 
de suporteri care vor să-l ia cu 
asalt.

în cartierul de afaceri din Rio 
s-au rupt in semn de doliu sute 
de mii de hîrtii carbon și bucă
țelele au fost aruncate pe ferestre 
in stradă. O ploaie neagră se cer
ne peste Brazilia. De trei zile, de 
cînd Brazilia nu mai e campioană 
mondială, ploaia aceasta nu a în-

trenor cu următoarea legendă : 
,,Priviți-l I El a dus Brazilia pe 
marginea prăpastiei”. ..Toate pie
trele mîniei țintesc capul 
Feola 1'

Eh, ce schimbătoare e lumea. 
Cu opt ani in jirmă, cînd ciștiga 
campionatul mondial din Suedia, 
Feola era instalat în Olimp. Zeu 
între zei. Astăzi, aceiași suporteri 
susțin că flăcările iadului consti
tuie o pedeapsă prea ușoară 
tru Feola.
„Jornal do Brasil” scria că 
mele trei luni de dinaintea 
pionatelor mondiale au fost : 
luni de numiri (introduceri __
noi jucători în lot — NN.) greși
te, 3 luni de eliminări greșite, an
trenamente rău dirijate și mereu 
jucate pentru obținerea de bani și 
nu pentru perfecționarea jucători
lor. 100 de zile de minciună. 100 
de zile de farsă, 100 de zile de 
erori, 100 de zile încărcate de pă
cate și de rușine”...

Am reprodus rîndurile de mai 
sus spre a vă face să înțelegeți 
că brazilienii fac din înfrîngerea 
echipei lor un dramatism infinit.

Pele, hărțuit și lovit de toți fun
dașii lumii pe care i-a întîlnit, nu 
va mai juca — a declarat unul 
dintre conducătorii echipei brazi
liene. Nu va mai juca niciodată 
intr-un campionat mondial.

Pe plan internațional el va apa
re doar în echipa clubului său, iar 
în echipa țării numai în 
amicale.

Personal, găsesc că Pele a indu
rat mult prea multe.

In încheiere : la Londra plouă și 
e frig ca la noi în noiembrie.

pen-

ultl- 
cam-
.„..3

da

meciuri

Cupa balcanică" a rămas tot in Ciulești
Farul — Rapid 0 — 2

După ce a ratat intrarea 
tn posesia titlului de cam
pioană a Diviziei și apoi, a 
„Cupei României" la fotbal, 
iată că de astă dată într-o 
finală româtiească a unei 
competiții internaționale, 
„Cupa balcanică', trofeul 
ciștigat în ediția trecută 
continuă să rămînă in vitri
na clubului giuleștean. "

Meciul, nu ar avea de ce să supere jucătorii celor 
două echipe, a fost slab : 
cel puțin prima repriză a 
lăsat impresia că și unii și 
alții îndeplinesc doar o lor-

malitate. Astfel 
plieftm ritmul 
lent, pasele lo 
lipsa de combativitate și de 
decizie în fazele cind se 
apropiau de poartă. în par
tea a doua, jocul s-a mai în
viorat, ocaziile de gol s-au 
înmulțit. Dar în vreme ce 
„Rapid" a fructificat două 
din ele (ambele de Dumitriu) 
Farul n-a reușit acest lucru.

Echipa constănțeană n-a 
mai fost acea formație pe 
care am văzut-o în ultimele 
sale meciuri de campionat și 
de cupă. Nici înaintarea.

nu ne ex- 
mult prea 

adversari.

— Oare numai tinerii de azi 
se simt solidari intre ei, avînd 
cum ați spus, idealuri co
mune ? Nu e un specific al 
tinereții în general ?

— Fiecare dintre noi, unii 
mai vîrstnici, alții mai puțin, 
sîntem solidari cu generația 
noastră, fie pe temeiuri senti
mentale, fie datorită unor 
preocupări comune. Dar cit de 
singur era cîndva un astfel de 
tînăr pe drumul cunoașterii! 
Prin cite hățișuri trebuia să 
treacă ca să ajungă la justa 
înțelegere a fenomenului so
cial. Or, tocmai de aceea spu
neam că tineretul nostru e bo
gat, fiindcă, datorită străduin
ței și patriotismului celor mai 
în vîrstă, chiar a jertfelor lor, 
ei au un drum ideologic ve
rificat. De aceea, s-ar impune 
și un mai mare respect pentru 
cei mai în vîrstă.

— E vorba deci de conștiin
ța unor mari libertăți cîști- 
gate, la care trebuie reflectat.

— Ca dascăl mi-a fost dat 
să văd destule lucruri, de la 
unele mărunte, ca neacordarea 
vreunei dovezi de respect unui 
profesor venerabil pe culoa
rele facultății, și pînă la gru
purile de băieți și fete ce cîntă 
pe stradă cit îi ține gura la 
ore destul de tîrzii. Se simt probabil ocrotiți de toți și 
absolviți de orice vină. Dacă 
fac ceva, mai grav, dau vina 
însă pe școală, pe organizație 
și-așa mai departe, fiindcă 
pasă-mi-te acestea „n-au avut, 
grijă de ei". Vedeți dar, că 
de-aici pină la actele și mai reprobabile nu mai e mult. Ca să nu se ajungă aici este ne
voie ca încă de la vîrstă cea 
mai fragedă să se bucure de 
o educație adecvată in familie, 
iar „cei șapte ani de acasă" 
să nu fie o simplă și goală 
vorbă.

pune mereu în centrul preocu
părilor sale.

Mi-aș permite totuși să spun 
că maturizarea prea accele
rată duce la o uscăciune. Tre
buie păzit acel depozit inefa
bil de candoare și entuziasm 
înalt, fără de care nici o mare 
acțiune sau operă nu poate fi 
înfăptuită. Cunosc asemenea ti
neri și cred că ei reprezintă 
cea mai fericită dovadă a mo
dului socialist de a privi lu
mea și a o schimba.

— Deci, tînărul nostru îm
bină candoarea proprie vîrstei 
cu deplina luciditate a 
structorului. Și totuși...

O PLEDOARIE 
PENTRU LIRISM..

con-
— Întotdeauna au existat 

asemenea tineri. Dar ceea ce 
atunci erau excepții (mă refer 
la acest amestec de luciditate 
și entuziasm, în hotărîrea de 
a urca treptele cele mai de sus 
ale cunoașterii), astăzi repre
zintă un fenomen de masă, 
extraordinar în amploarea sa.

Nu voi susține că tinerii 
generației mele se distrau 
„mai cu gust". Aș părea pre
zumțios. și înăcrit. Și nu sînt, 
(ALEXANDRU BOJENESCU 
— artist liric). Muzica ușoară, 
de pildă, a pătruns peste tot. 
fiind larg audiată. Îmi plac 
ritmurile noi, le consider în 
concordanță cu un anumit di
namism al vieții, deși după 
mine, de lirism e nevoie întot
deauna. Dragostea care e mai 
frumoasă ca aricind tocmai în 
tinerețe, nu poate fi exprimată 
numai prin muzica sincopată. 
De altfel, (veți spune că e 
vorba de gust) consider valsul 
șt tangoul ca dansuri neegala- 
bile, tocmai fiindcă 
mul lor se apropie 
de dragoste. Deci 
tă grijă pentru

prin liris- 
de poezie, 
mai mul- 
vis ; numai fantezia creatoare clă

dește opere peste veacuri...
— Ce distanță uriașă între 

tinerii în majoritatea lor co- 
discută 

care-i 
în bo

de pe

BUNUL SIMȚ. DOVADA 
CONTINUA A EDUCAȚIEI

— Dintotdeauna adevărații 
tineri au rîs, au iubit și au 
crezut în viitor, chiar dacă 
distracțiile le-au fost incom
parabil mai modeste ca acum, 
continuă tov. Dobroiu Eugen. 
E bine ca celor de azi să li se 
spună aceasta din cînd, în cînd. 
De aceea exuberanța, veselia 
debordantă cît și acele elemen
te exterioare ce țin de o modă 
pasageră, cu nimic condam
nabilă, ba chiar simpatică cind nu e împinsă la exces trebuie 
să fie străbătută de un fir 
roșu permanent — bunul simț, 
buna cuviință. Fiindcă nicio
dată oricît ar fi dă emancipată, 
o generație nu poate fi scutită de aceste calități oblj^gtorii. 
Pentru a se ajunge la acest 
bun simț nu cuvintele mari și abstracte de care s-a făcut abuz sînt necesare, ci deprin
derile sănătoase din familie și școală, de zi cu zi. $i fiindcă 
veni vorba de școală, mai 
multă educație umanistă în 
spiritul marilor valori națio
nale șt universale, cursuri de 
etică și morală n-ar fi deloc 
inutile.

—-Am crescut copiii și cred 
că sînt în măsură să-ncerc o 
caracterizare cît de succintă a 
acestora (TIMUS ION — pen
sionar). Viața dinamică, plină 
de mișcare pe care o trăiesc, 
luciditatea lor care vine toc
mai din faptul că sînt aju/ați să-și lămurească totul în mod 
științific, și ei știu aceasta, le 
acordă calități și „atu-uri" pe 
care generațiile anterioare nu 
le-au avut. Apoi s-a micșorat 
sensibil drumul dintre copilă
rie și maturitate în sensul că 
tînărul de-acum cunoaște în- 
tr-un 
scurt 
și cel 
toate, 
educația sa reprezintă o pro
blemă socială și de stat care-l

rect îmbrăcați, ce 
aprins ore și cei pe 
serveam cu o cinzeacă 
degile Bucureștiului 
vremuri (GOGU NEGRUȚ — 
ospătar). Nevoia de a sta la o 
masă și a discuta în timpul li
ber mi se pare normală, dar 
ce puteți spune cînd la opt di
mineața unii intră în local și 
nu mai pleacă toată ziua ? Ii 
servești, dar îți vine să-i în
trebi ce fac, cu ce se ocupă, 
cum de pot sta ore întregi, 
învăluiți în fum de țigară și 
cafele. Nu-i de mirare că par 
obosiți și chiar sînt. Acești ti
neri, puțini la număr, își iro
sesc inconștient, cel 
dar, entuziasmul.

Excesele și unele 
ale vîrstei, pot fi 
prin conlucrarea acestor fac
tori, dar mai ales printr-un 
autocontrol al cărui judecător 
sever să fie însuși tînărul 
cauză.

mai mare

slăbiciuni 
înlăturate

inconsecventei

în

interval de timp foarte 
mult mai multe lucruri 
mai important dintre 
amintit de altfel aici:

trebuie cu multă pricepere folosite.Tinerele Dora Negoiță și Mariana Buzoianu ca și alți colegi de-ai lor au cerut cu insistență ca în „programa școlară" să figureze un i mult mai mare de lecții sacrate cunoașterii și schemelor electrice.După cum se vede, categorie de probleme stituie cele referitoare ținutul lecțiilor, la modul lor de desfășurare. Această stare de lucruri a făcut să se irosească în zadar timpul oamenilor aduși să urmărească lecții neinteresante, departe de ocupația lor zilnică.Am aflat cu surprindere că există locuri (la sculerie de exemplu) unde în același cerc figurează și lăcătuși și lucrători pe mașini de prelucrat, si-

număr i con- citiriialtăoo con- la con-

'*>’*>»* tu.

nici celelalte compartimen
te n-au arătat că ar avea o 
concepție tactică de joc In 
sprijinul căreia să vină cu 
acțiuni bine glndite, rapide, 
care să se soldeze cu goluri. 
Nici lancu, omul nr. 1 al 
echipei, rătăcind printre ad
versari n-a făcut aproape ni
mic. Nu mai vorbim de Ma- 
nolache, Tilvescu, Dumbra
vă (ultimii doi au apelat 
uneori la durități in disputa 
pentru minge). S-a văzut că 
„Farul" este o echipă cu Linele posturi vacante. (De- 
altlel, minusurile se resimt 
și la „Rapid'). Și cind spu
nem acest lucru ne gtndim 
la talentații juniori pe care 
i-a avut clubul ..Farul'— 
Constanța.

Noul spital din orașul 
Suceava

Foto : AGERPRES
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V. CĂBULEA

18,00 : Jocuri pionierești; In- notul în... zece lecții (VI) ; „Ștrengarul" ; 19,00 : Telejurnalul ; 19,15 : Galeria instrumentelor ; Clarinetul; 19,30 : Atlas folcloric ; 20,00 : Săptă- mîna ; 21,00 : Avanpremieră ;21,15 : Preludiu „Mamaia — 1966“ ; 21,25 : Teleglob ; 21,55 : Varietăți pe peliculă ; 22,10 :Recital Chopin ; 22,25 : Telejurnalul ; 22,35 : Buletinul meteorologic.

tuație paradoxală, intrucît este greu de crezut că se găsesc lucruri care să intereseze în egală măsură și pe unii și pe ceilalți.Discuția avută cu tinerii de la „Electroputere" conduce spre unele concluzii.In primul rînd lasă de dorit alcătuirea grupelor de cursanți, tematicile nu sint axate pe problemele cele mai necesare, ele situîn- du-se, după cum a reieșit din discuții, adeseori în afara preocupărilor curente ale muncitorilor. Aceasta arată că nu s-a pornit la lucru de la o mai temeinică cunoaștere a situației din secții.Ele mai atestă încă ceva. Comitetele organizațiilor de bază U.T.C. și comitetul de uzină nu-și întemeiază activitatea lor pe consultarea tinerilor. Cazul de față este un exemplu. Organizarea cursurilor nu cade în sarcina comitetelor U.T.C., dar acestea aveau obligația de a urmări eficacitatea lor. una din căi fiind tocmai cunoașterea părerii tinerilor cursanți. Aceste păreri puteau constitui propuneri adresate comisiei pe uzină de organizare a cursurilorCele consemnate mai sus le adresăm ca un semn de întrebare conducerii administrative și organizației U.T.C. de la U- zinele „Electroputere".
Sesizări pe adresa 

organizatorilor
le-ar fi probabil utile agronomilor. Ni s-au expus cu lux de amănunte probleme de mecanizare, tehnica terasări- lor, lucrările solului, în dauna unor explicații biologice, care ne-ar fi fost de maximă utilitate.

• URSULA MIKOLAIEV- 
SKI — studentă, secția zoologie :— Intr-un fel, practica a avut și un caracter biologic ; asistenții care ne-au însoțit la Ștefănești făceau zilnic expuneri în „amfiteatre" amenajate în aer liber. Ideea e frumoasă, dar pentru a audia a- semenea expuneri nu cred că era nevoie să ne deplasăm la Ștefănești. Alta ar fi fost însă situația dacă aceste expuneri în aer liber erau urmate de demonstrații practice...Cei mai mulți dintre noi vom fi profesori de biologie ; unii vom preda și disciplina „cunoștințe agricole". Dacă acum, după ce și ultima zi de practică s-a consumat, încercăm să recapitulăm tot ce-am învățat, ce cunoștințe practice — care să ne fie de folos mai tîrziu, în munca la catedră — am acumulat, ve- 

SAJWțtiî lAltel deficitar. Pentru că stațiunea ne-a oferit posibilitatea de a studia mai mult un singur aspect al producției agricole : hortivi- ticultura.
încheiem aici colocviul cu 

studenții pentru a da cuvîn- 
tul cadrelor didactice :

•GEORGE NEDELCU — asistent ;— Studenții au dreptate ; practica agricolă, așa cum e concepută în prezent, are caracter limitat ; ca atare, foloasele sînt minime. Sint de părere că este necesară înlocuirea acestei practici cu excursii de studiu, urmărin- du-se zonele de vegetație, cunoașterea unor mari unități agricole — institute de cercetări, gospodării agricole de stat, cooperative agricole de producție.
• CONSTANTIN ANDRE- 

UȚĂ — asistent :— Dimpotrivă, eu consider că prezența studenților biologi în unitățile agricole este necesară. Neajunsurile se dato- resc însă faptului că nu s-a găsit soluția sincronizării celor două aspecte ale practicii : agricol și biologic. Această deficientă este esențială. Poate fi însă evitată.
La București ne-am adresat 

tovarășei conf. dr. ADELA 
ȘTEFAN — prodecan al Fa
cultății de biologie :— Observațiile studenților și cadrelor didactice care au răspuns la ancheta ziarului sînt juste. Deoarece nici în alți ani nu s-a încheiat — la sfîrșitul perioadei de practică — un bilanț pozitiv, am considerat necesar să analizăm această situație în consiliul științific al facultății. Concluziile au fost : 1. Studenții anului IV fac trei feluri de practică — pedagogică, agricolă, biologică (a- ceasta începe imediat după încheierea practicii agricole și se face în institute de cercetări, în laboratoare) — ceea ce e prea mult și în același timp prea puțin. Fiecare perioadă de practică e parcursă „în fugă" ; 2. Cadrele didactice care îi însoțesc pe studenți în practică nu sînt — așa cum ar fi normal — îndrumători, ci supraveghetori, îndrumarea presupune cunoaștere, ori asistenții noștri, biologi de specialitate, nu cunosc problemele agriculturii. ...Pornind de la aceste concluzii am propus Ministerului Învățămîntului să se prelungească durata practicii biologice (în timpul căreia studenții se documentează pentru lucrarea de diplomă), iar practica agricolă să fie înlocuită cu excursii și vizite de studii. Dar o analiză a propunerilor noastre nu s-a făcut, astfel că situația a rămas neschimbată.

Față de cele arătate supu
nem atenției Ministerului în- 
vățămintului cele constatate 
mai sus, fiind de părere că 
trebuie să se ia in discuție 
problemele enunțate, organi- 
zînd chiar o consfătuire la 
care să invite conducerea fa
cultății, cadre didactice și spe
cialiști din producție.
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a. El a subliniat tot- ■ aceștia
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executiv al U. I. S. și-au intensificat atacurile POPORULUI POLONEZ
Joi au luat slfîrșit la Cairo 

lucrările sesiunii Comitetului 
executiv al Uniunii Interna
ționale a Studenților (U.I.S.). 
în cadrul sesiunii, reprezen
tanți ai organizațiilor studen
țești din diferite țări ale lumii 
au discutat probleme privind 
contribuția tineretului și a stu
denților la lupta împotriva 
reacțiunii interne, pentru eli
berarea națională, pentru pace 
și progres social. In mod deo
sebit a fost subliniată necesi
tatea luptei pentru întărirea 
solidarității studenților din 
toate țările lumii. O atenție 
specială a fost acordată, de 
asemenea, participării active 
a tineretului la lupta pentru 
eliberarea națională. Vorbito
rii au condamnat agresiunea 
S.U.A. în Vietnam, amestecul 
în afacerile interne ale Repu- 

Dominicane, prezența 
în Aden,

blicii 
trupelor britanice 
evidențiind contribuția adusă 
de tinerii din țările coloniale 
și semicoloniale Ia mișcarea 
de eliberare națională.

Intr-o rezoluție în legătură 
cu situația deosebit de gravă 
creată de agresiunea S.U.A. în 
Vietnam, Comitetul își reafir
mă sprijinul deplin față de 
poziția în patru puncte a gu
vernului R. D. Vietnam și față 
de declarația în cinci puncte a 
Frontului Național de Elibera
re din Vietnamul de sud, con- 
siderindu-le unica bază posi
bilă pentru rezolvarea proble
mei vietnameze. Rezoluția în 
problema Africii salută lupta 
popoarelor africane împotriva 
colonialismului, neocolonialis- 
mului și reacțiunii pentru 
berarea națională, pentru 
mocrație și progres social.

Securitatea europeană, 
subliniază într-o altă rezoluție, 
implică in primul rînd aplica
rea principiilor unanim recu
noscute în relațiile dintre sta
te, respectiv egalitatea

eli
de-

se I 
I

delegației 
sindicale

române în
R. P. BulgariaPLOVDIV 21 — Corespondentul Agerpres, C. Linte, transmite : Delegația Sindicatelor din țara noastră condusă de tovarășul Constantin Dragan, președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, își continuă vizita în R.P. Bulgaria. După ce s-a întîlnit cu colectivul de muncitori ai combinatului petrochimic din Burgas, delegația a vizitat gospodăria agricolă de stat „V. I. Lenin", cariera de lignit „Tro- ianovo-l“ și centrala termoelectrică „Marița-Istok", din regiunea Stana Zagora, precum și marele combinat textil „Marița" din Plovdiv.Pretutindeni delegația a fost întîmpinată cu căldură de către conducătorii organelor sindicale, care au prezentat delegației aspecte din activitatea sindicatelor bulgare. La rîndul ei, delegația noastră a relatat despre preocupările sindicatelor din România, despre munca harnică a colectivelor întreprinderilor pentru îndeplinirea sarcinilor cincinalului.
PE
SCURT

La Solia au luat siirșit lucrările 
sesiunii Comitetului sindical inter
national consultativ pentru proble
mele femeilor muncitoare. La se
siune au participat reprezentante 
ale iemeilor din sindicale dintr-un 
număr de 28 de țări. Din partea 
sindicatelor din tara noastră a par
ticipat o delegație formată din Ana 
Țuică, membru supleant al Comi
tetului Executiv al Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sindi
catelor din România, și Elena Aba- 
bei, vicepreședintă a Comitetului 
Uniunii sindicatelor din unitățile 
sanitare.

Agenția China Nouă anunță că, 
la 21 iulie, o navă de război ame
ricană a pătruns în apele terito
riale ale R. P. Chineze într-o zonă 
din provincia Futzian. în aceeași 
zi, un avion militar american a 
pătruns în spațiul aerian al R. P. 
Chineze deasupra unor insule din 
provincia Guandun.

în legătură cu aceste acțiuni pro
vocatoare, un purtător de cuvînt al 
Ministerului Afacerilor Externe 
R. P. Chineze a fost autorizat 
adreseze un avertisment serios.

Înlrîngerea suferită de echipa 
națională de fotbal a Italiei care 
a lost eliminată din turneul fina!

al 
să

drepturi, recunoașterea și res
pectarea cu strictețe a terito
riilor naționale.

Rezoluția subliniază că toate 
organizațiile studențești na
ționale, îndeosebi cele din Eu
ropa, trebuie să adopte o ati
tudine activă față de proble
ma securității europene și față 
de crearea unui sistem de 
securitate colectivă pe acest 
continent.

Luînd cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor, Romulus Bena, 
reprezentant al Uniunii Aso
ciațiilor Studenților din Re
publica Socialistă România, 
a scos în evidență contribuția 
U.I.S. la lupta organizațiilor 
studențești din diferite părți 
ale lumii pentru apărarea in
tereselor specifice ale 
ților.

Sintem împotriva 
încercărilor cercurilor 
rialiste de a împiedica popoa
rele lumii să-și organizeze 
viața potrivit dorințelor, con
form propriilor lor interese și 
aspirații, a spus reprezentan
tul român. EI a subliniat tot
odată că 1 
Studenților din Republica So
cialistă România (U.A.S.R.) 
își va aduce și pe viitor con
tribuția la lupta pentru reali
zarea unității de acțiune a 
studenților de pretutindeni, 
indiferent de concepțiile lor 
politice, 
gioase, 
pentru 
vitale și satisfacerea revendi
cărilor studențești, pentru li
bertate și independență na
țională, pentru pace, demo
crație și progres social.

studen-

tuturor 
impe-

filozofice sau reli- 
pe platforma luptei 
apărarea intereselor

încercările trupelor amerl- 
cano-saigoneze de a contra
cara acțiunile ofensive declan
șate de forțele patriotice ră- 
mîn fără vreun rezultat sem
nificativ, relatează 
gon corespondenții 
După două zile de 
șarea ei, operația 
cea mai mare acțiune inițiată 
de pușcașii marini în Vietna
mul de sud, continuă să se 
desfășoare în gol, trupele a- 
mericane nereușind să aibă 
angajamentele scontate cu uni
tățile patriotice. Așa cum s-a 
anunțat anterior, 
mentul american 
un efectiv de 
10 000 de persoane 
încercui o suprafață 
km pătrați, unde 
punea că există 
ale forțelor patriotice. Nici un 
angajament serios n-a avut 
însă loc, deoarece americanii 
n-au putut întîlni detașa
mente de patrioți. In schimb, 

" i și-au intensificat atacu- 
asupra unităților ameri- 

a- 
In 
joi 
de 
de

de la Sai- 
de presă, 

la declan- 
Hastings,

comanda- 
mobilizase 

aproximativ 
pentru a 

de 800 
se presu- 

concentrări

cane, care, dispersate, se 
flau angajate în acțiune, 
noaptea de miercuri spre 
a fost atacat astfel postul 
comandă al unui batalion 
pușcași. Se anunță că au fost 
provocate „pierderi moderate" 
trupelor americane. In cursul 
aceleiași nopți au fost lansate 
obuze și mortiere asupra aero
dromului militar american 
de la Quang Ngay. Atacul 
prin surprindere al patrioți- 
lor a provocat panică în rîn-

• dul personalului de Ia aero-

drom. După primele rapoarte, 
cinci oameni au fost răniți și 
importante pagube materiale 
provocate.

In același timp, corespon
denții de presă menționează 
că tot mai mulți soldați din 
armata saigoneză refuză să 
lupte alături de americani îm
potriva trupelor patriotice. 
Numai în regiunile de vest ale 
Vietnamului de sud, informea
ză agenția de presă Elibera
rea, aproximativ 2 000 de per-

soane au refuzat să execute 
ordinul de a porni la atac îm
potriva unităților patriotice. 
De asemenea, în rîndurile 
trupelor sudvietnameze de
zertările au luat proporții de 
masă. Potrivit agenției citate, 
o statistică incompletă mențio
nează că, în ultimele luni, a- 
proximativ 2 300 de soldați gu
vernamentali au trecut cu tot 
armamentul de partea forțelor 
patriotice.

A *

Prezidiul Comitetului Central al 
Frontului National de Eliberare din 
Vietnamul de sud a dat publicită
ții o declarație în care salută ape
lul adresat de președintele Ho Și 
Min poporului vietnamez și decre
tul cu privire la mobilizarea parția
lă în R, D. Vietnam. ,,Frontul Na
țional de Eliberare din Vietnamul 
de sud, 
Iută cu 
lui Ho 
drept o 
inței și 
națiuni". în continuare, se expri
mă mulțumiri compatrioților 
nord pentru sprijinul pe care 
acordă Vietnamului de sud".

se spune în declarație, sa- 
câldură apelul președinte- 
Și Min — și îl consideră 
interpretare a poziției, vo- 
aspirațiilor întregii noastre

marile orașe. Delegațiile au 
remis moțiuni și petiții cerînd 
încetarea bombardamentelor 
împotriva R. D. Vietnam, în
cetarea intervenției S.U.A. în 
Vietnamul de sud și aplicarea 
strictă a acordurilor de la Ge
neva din 1954.

din 
îl

12Cu prilejul împlinirii a 
ani de la semnarea acorduri
lor de la Geneva, în întreaga 
Franță au avut loc mitinguri 
în cadrul cărora poporul fran
cez și-a exprimat protestul 
față de agresiunea S.U.A. în 
Vietnam. Mii de delegați din 
întreaga țară s-au prezentat la 
Ambasada S.U.A. din Paris și 
la consulatele americane din

La 20 iulie, opinia publică 
din India a marcat ziua soli
darității cu eroicul popor viet
namez. „Să înceteze imediat 
bombardamentele asupra R.D. 
Vietnam ț“, „Retragerea ime
diată a trupelor americane din 
Vietnamul de sud!“, „Recu
noașterea Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de 
sud!“, „Respectarea cu stric
tețe a acordurilor de la Ge
neva", acestea au fost lozincile 
scandate de manifestanții care 
au participat la demonstrația 
de protest împotriva agresiunii 
americane, care a avut loc la 
Delhi.

ANGLIA. Aspect din

timpul unei puternice
monstrații a populației

de
lon-

doneze Împotriva agresiunii

S.U.A. tn Vietnam

al campionatului mondial a provo
cat o vie reaefie nu numai în 
cercurile sportive, dar și în rîndu- 
rile opiniei publice și a personali
tăților politice. In Parlament au 
lost prezentate numeroase interpe
lări din partea deputafilor tuturor 
partidelor în care se subliniază ca 
o cauză a întrlngerii profesionis
mul dus pini la limita extremă 
precum și lipsa unei politici spor
tive în Italia care să pună în va
loare sectorul sportului de ama
tori.

Președintele republicii, Saragat, 
a adresat căpitanului echipei ita
liene o telegramă în care salută 
cordial întoarcerea în tară a echi
pei și urează mai mult noroc celui 
mai popular sport italian.

Un grup de adepți fanatici 
sportului cu balonul rotund 
orașul brazilian Salvador, statul 
Bahia, încearcă să-l constrîngă 
pe astrologul din localitate să-și 
pună capăt zilelor. El promisese 
dealtfel cu cîteva luni în urmă că 
va face acest lucru dacă echipa 
Braziliei va pierde cupa campio
natului mondial de fotbal. Ulterior 
și-a repetat promisiunea, cu atît 
mai mult cu cît, după cum rela
tează France Presse, „citise” în 
stele victoria echipei țării sale. 
Cu toate acestea, în ajunul meciu
lui Brazilia—Portugalia astrologul 
a dispărut în mod misterios și toa
te cercetările întreprinse de su
porterii fanatici 
liene pentru a-1 
mina să-și țină 
zadarnice.

ai 
din

ai echipei brazi- 
găsi și a-1 deter- 
cuvîntul au fost

CONVORBIRILE

DE GAULLE-ERHARD
BONN 21 (Ager- pres). — Președintele Franței, de Gaulle, însoțit de primul ministru Pompidou, ministrul de externe Couve de Murville și ministrul armatelor, Messmer, a făcut joi o vizită oficială la Bonn, în cadrul tratatului de cooperare franco-vest-german. Cu acest prilej, președintele de Gaulle

a avut două întrevederi succesive cu cancelarul Erhard, în timpul cărora cei doi oameni de stat au abordat probleme referitoare la e- voluția actualei crize din sînul N.A.T.O. și, în mod special, problema viitorului statut al trupelor franceze staționate pe teritoriul Germaniei occidentale. A-

genția France Presse informează că concomitent cu întrevederile de Gaulle— Erhard, s-au desfășurat convorbiri între miniștrii francezi de externe și al apărării și colegii lor vest-geermani. Președintele Franței și persoanele care-1 însoțesc au părăsit Bonn-ul joi seara pentru a se reîntoarce la Paris.

Amerizarea
IU

Nava 
lansată 
Kennedy, 
ora 21,07 
Atlantic, 
care se 
Young și 
Oceanului la 4 mile de nava 
port-avion „Guadalcanal". Po
trivit primelor informații tran
smise de Administrația națio
nală pentru problemele aero
nauticei și cercetarea spațiului 
cosmic (N.A.S.A.), operația de 
amerizare s-a desfășurat în 
bune condițiuni, iar cei doi 
cosmonauți se simt bine.

cosmică Gemini-10, 
luni seara de la Cape 

a amerizat joi, la 
(G.M.T.), în Oceanul 
Cabina spațială în 
aflau cosmonauții 

Collins a atins apa

De mai bine de jumătate de 
an, împotriva Rhodesiei — ca 
urmare a declarării unilate
rale a independenței de către 
regimul lui Smith — se aplică 
sancțiuni economice. Efectul 
lor nu este, desigur, cel scon
tat de Marea Britanie (sau pe 
care, cel puțin, lăsa să se în
țeleagă că-l scontează). Pe
trolul continuă să sosească în 
Rhodesia din R.S.A.; exportul 
de tutun prin portul 
(Mozambic) este încă 
nivel destul de ridicat ; 
și exporturile de crom.
nii generale, economia rhode- 
siană s-a menținut pe linia de 
plutire, rezistînd sancțiunilor.

Cu toate acestea, însă, sanc
țiunile nu puteau să nu pro
voace dificultăți, și încă de
stul de mari, regimului de la 
Salisbury. Deși nu atît de ra
pid și nu în proporțiile pro
nosticate la Londra, embar
goul economic impus Rhode
siei se face simțit. Posibilită
țile realizării în străinătate a 
recoltei de tutun sînt în scă-

dere. Prețul de cost al celor 
mai multe culturi agricole — 
ca de pildă, la porumb și 
tutun — este în creștere, în 
timp ce prețurile de vînzare 
scad. In cercurile de afaceri 
rhodesiene și în rîndurile ex- 
perților s-a ajuns la conclu
zia că sancțiunile au urmări

a ajunge la o 
Marea Britanie 
o confruntare 
Commonwealth, 
cele africane, 
pînă în prezent, 
întrucît conferința Common- 
wealth-ului, care urma să 
examineze mai ales problema

înțelegere cu 
și de a evita 
cu țările din 

mai ales cu 
(Intenții care, 

, i-au reușit,

Beira 
la un 
la ‘fel 
In li-

Legalizare" ?
serioase asupra unor sectoare 
din economia țării.

La foarte puțin timp după 
ce s-a făcut această consta
tare, au început cunoscutele 
convorbiri anglo-rhodesiene. 
Atunci unii au afirmat că 
Smith închină steagul. Dar nu 
era vorba de așa ceva. După 
cum a reieșit din desfășurarea 
ulterioară a negocierilor, pre
mierul de la Salisbury a an
gajat discuțiile cu scopul de

rhodesiană, a fost amînată 
pentru septembrie).

Observatorii din diferite ca
pitale africane își exprimă 
părerea că negocierile dintre 
Londra și Salisbury 
scop găsirea unei 
pentru legalizarea 
guvernul londonez a 
denței unilaterale 
de Smith. Ministrul de exter
ne al Zambiei, Simon Kap-

au drept 
formule 

de către 
indepen- 
declarate

La 22 iulie, poporul polonez sărbăto
rește a XXII-a aniversare a celui mai mare 
eveniment din istoria sa : eliberarea de sub 
jugul fascist, apariția Poloniei noi, populare. 
Alături de toți prietenii Republicii Popu
lare Polone, poporul nostru împărtășește pe 
deplin bucuria poporului polonez de ziua 
sărbătorii sale naționale.

Sub jugul burghezo-moșieresc, oamenii 
muncii din Polonia au suferit grele priva
țiuni. Ocuparea țării de către hitleriști a 
constituit o grea încercare pentru însăși 
existența statului polonez. Avînd în pri
mele rinduri pe comuniști, poporul polonez, 
însuflețit de patriotism, a dus o luptă eroi
că, dind grele jertfe de singe împotriva co
tropitorilor. Armata populară poloneză, re
născută a luptat alături de armata sovietică 
pentru eliberarea și independența țării. La 
22 iulie la Chelm, una din primele loca
lități eliberate, a luat ființă guvernul na
țional — Comitetul Polonez de Eliberare 
Națională. Proclamarea puterii populare a 
marcat o nouă etapă în istoria țării. Oame
nii muncii polonezi au pășit cu hotărire la 
lichidarea grelei moșteniri din trecut, la 
construirea vieții noi, socialiste.

Deși a străbătut o perioadă istorică 
scurtă, în anii care au trecut de la elibe
rare, poporul polonez, sub conducerea Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez, a obținut 
succese importante pe drumul dezvoltării 
economiei și culturii, al construcției socia
liste.

Potențialul economic al țării a crescut ra
pid ; au fost create noi ramuri industriale. 
Continuă în ritm susținut construcția de 
locuințe și așezăminte social-culturale. Toa
te aceste rezultate sînt rodul muncii în
suflețite a poporului și tineretului polonez 
și reprezintă o mărturie a capacității sale 
creatoare. Congresul al IV-lea al P.M.U.P., 
făcînd bilanțul importantelor succese obți
nute în construcția socialistă, a trasat tot
odată obiectivele de bază pe perioada 1966— 
1970, prin înfăptuirea cărora R. P. Polonă,

va realiza noi progrese pe calea înfloririi 
sale, a ridicării nivelului de trai al poporu
lui.

Poporul nostru urmărește cu simpatie 
realizările poporului frate polonez, eforturi
le sale pentru făurirea vieții noi. însufleți
te de același țel — construirea socialismu
lui și comunismului — popoarele român și 
polonez lărgesc colaborarea, adincesc prie
tenia lor tradițională. Intre România și Po
lonia au fost încheiate acorduri economice, 
culturale și științifice pe baza cărora rela
țiile româno-polone se dezvoltă an de an.

România și Polonia sint țări semnatare 
ale Declarațiilor adoptate recent la București 
de țările reprezentate Ia Consfătuirea Co
mitetului Politic Consultativ al statelor par
ticipante la Tratatul de la Varșovia. Alături 
de ceilalți participanți, cele două țări ale 
noastre s-au pronunțat în favoarea creării 
securității europene, pentru care au o 
mare importanță lărgirea colaborării în
tre toate statele continentului, respectarea 
independenței și suveranității naționale, ne
amestecul in treburile interne, respectarea 
dreptului fiecărui popor de a-și hotărî soar
ta in conformitate cu interesele și voința 
sa. Prin semnarea Declarațiilor de la Bucu
rești, România și Polonia și-au reafirmat 
solidaritatea lor deplină cu eroicul popor 
vietnamez, hotărîrea fermă de a-i acorda 
sprijin material, politic, moral, în lupta îm
potriva agresiunii imperialismului ameri
can, pentru libertate, independență și uni
ficarea patriei.

Membre ale familiei țărilor socialiste, Ro
mânia și Polonia, angajate într-o vastă ope
ră constructivă, militează neobosit pentru 
instaurarea în lume a unui climat de pace 
și înțelegere între popoare.

Cu prilejul aniversării eliberării Poloniei 
de sub jugul fascist, tineretul și poporul 
nostru transmit tineretului și poporului po
lonez un cald salut și Ie urează noi succe
se in opera de construire a socialismului, în 
lupta pentru menținerea și consolidarea 
păcii.

Cei
25000

1
lie.

n aceste zile Varșo
via a trăit clipele 
marilor emoții săr
bătorești. împreu
nă cu țara întrea
gă, capitala polo
neză a întâmpinat 
marea sărbătoare 
a eliberării, 22 iu-

Polonia populară împlinește 
22 de ani, iar bilanțul acestui 
scurt răstimp istoric e însu- 
flețitor, perspectivele ce se 
deschid poporului, luminoase.

Schimbările fundamentale 
petrecute pe harta țării prin 
industrializarea socialistă sînt 
elocvente: peste 500 de mari și moderne întreprinderi nou 
construite; peste 700 de obiec
tive industriale extinse și mo
dernizate ; noi orașe, noi in
stitute de cultură, noi regiuni 
industriale...

In comparație cu anul 1938 
producția globală industrială a 
Poloniei noi, socialiste, a cres
cut de peste 10 ori. In multe 
ramuri creșterea e cu mult 
mai mare : bunăoară în ener
getică, industria constructoare 
de mașini, chimie și altele.

Scrutând istoria celor 22 de 
ani, consemnăm aici Combina
tul siderurgic „V. I. Lenin" de 
la Nova Huța, care e fără în
doială o piatră de temelie a 
industriei noi poloneze. început 
în anul 1950, el dispune azi de 
numeroase obiective și dă 
acum de două ori mai multe 
produse de oțel decît întreaga 
siderurgie a Poloniei dinainte 
de eliberare. In fiecare zi de 
muncă, cei 27 000 de siderur- 
giști ai „Hutei" aduc economiei 
naționale un venit de circa 
zece milioane zloți. O treime 
din muncitorii de la Nova 
Huța posedă azi o calificare 
tehnică medie sau înaltă. Aici

Pe o altă coordonată, vizînd 
cinstirea marii sărbători, prin
tre darurile recent aduse Polo
niei noi de către oamenii 
muncii se înscrie darea în fo
losință a unor noi obiective 
industriale printre care prima 
parte a Combinatului de azot 
de la Pulawy — unul din cele 
mai mari întreprinderi de 
acest gen din Europa.

...Polonia nouă împlinește 22 
de ani. Anul acesta marea săr
bătoare va fi marcată printr-o 
manifestare deosebită. 25 000 
de tineri vor veni la Varșovia 
din toate colțurile țării: co
lective care au obținut 
înalte titluri de brigadă a 
muncii socialiste, colective 
de tractoriști, școlari și 
studenți fruntași, grupe de 
harcezi (pionieri) distinși pen
tru succese la învățătură vor 
manifesta plini de entuziasm 
sub lozinca : „tineretul pentru 
patria sa". Cei 25 000 fruntași

în întreceri, activiști pasionați 
în domeniul social și al cultu
rii, prezenți la demonstrație, 
sînt mandatari ai milioanelor 
de tineri de la orașe și sate.

Plină de profunde semnifi
cații ni se pare acțiunea ma
rilor grupuri de tineri de la 
sate sosiți în capitală cu citeva 
zile înainte de demonstrație. 
Ei au hotărît să lucreze volun
tar în capitală la înfrumuse
țarea parcurilor orașului, sub 
lozinca „tineretul sătesc pentru 
capitala patriei".

In cei 22 de ani Polonia 
populară nu a construit numai 
fabrici, uzine și mari combi
nate, școli și spitale, ci a 
crescut, a făurit și o nouă ge
nerație legată trup și suflet de 
năzuințele și Aspirațiile po
porului polonez, de cauza în
floririi patriei socialiste.

GH. GHEORGHIȚĂ
Varșovia, 21 iulie

lingă cuptoarele încinse, Aca
demia de siderurgie și-a des
chis o filială; tinerii siderur- 
giști învață să pătrundă în 
inima oțelului nu numai prin 
ochelarii fumurii, dar și prin 
știința calculelor înalte.

wepwe, a declarat că „convorbirile Angliei cu Rhodesia par să fi luat acum aspectul unor negocieri în toată regula" și că guvernul britanic „dă impresia că ar încerca să încheie un pact secret cu guvernul minoritar rasist de la Salisbury, ca urmare a negocierilor care se desfășoară cu ușile închise".
După părerea lui „FINAN

CIAL TIMES", influent ziar 
londonez, „nu există motive să se creadă că Smith va face în viitorul apropiat, mai mult decît mici concesii față de punctul de vedere britanic". 
In fața unei astfel de pers
pective, Zambia a amenințat, 
chiar, cu retragerea din Com
monwealth.

Dar, desigur, înainte de a 
trece la noi acțiuni, cei inte
resați așteaptă rezultatele ce
lei de-a treia runde a convor
birilor anglo-rhodesiene.

ION D. GOIA

R P. POIX3NA. — Noi blocuri de locuințe In orașul Kostalin

Memorandumul guvernului 
R. P. I). Coreene

în legătură cu intenția S.U.A. 
de a readuce problema coreea
nă in discuția celei de-a 21-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U., guvernul R. P. D. Co
reene a dat publicității la 21 
iulie un memorandum în care 
subliniază că, pentru Înfăp
tuirea reunificării pașnice a 
Coreei cit mai curind, este ne
cesar ca în primul rînd tru
pele americane și toate celelalte 
trupe străine să fie retrase din 
Coreea de sud, iar poporul co
reean trebuie lăsat să-și rezolve singur problemele. Reunili- 
carea Coreei este o problemă 
internă a poporului coreean, in 
care nu se poate admite ames
tecul O.N.U., sau al oricărei 
torțe din afară*.

Memorandumul amintește cd

guvernul R. P. D. Coreene a 
propus Întrunirea unei conferin
țe comune a reprezentanților 
partidelor și organizațiilor ob
ștești din nordul și sudul Co
reei, in vederea dezbaterii pro

blemei reunificării țării. El con
sideră, de asemenea, ca posibi
lă Întrunirea unei conferințe a 
țărilor interesate în rezolvarea 
pașnică a problemei coreene. O 
asemenea conferință, la care ar 
participa reprezentanți ai Co
reei de nord și Coreei de sud 
și reprezentanți ai țărilor nu
mite în număr egal de autorită
țile nord și sud coreene ar pu
tea discuta și studia căile pen
tru asigurarea unei păci trai
nice și Înfăptuirea unificării 
pașnice a Coreei.
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