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Proletari din toate țările, uniți-vă !
ANUL XXII 

SERIA II, 

NR. 5345

25 BANI

MARTItineretulu
A

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

DISPECERII
APELOR

„Irigare", iată cuvîntul 
rostit acum cu un deosebit in
teres peste tot în raionul Ca
racal, dar mai cu seamă la 
Scărișoara, Băbiciu, Gostavăț, 
Slăveni, Fărcașele, unde su
prafețele pe care... plouă la 
comandă ajung pînă la 1800 
de hectare. Entuziasmul, pa
siunea de a transforma în 
fapte o prețioasă indicație a 
partidului au condus pe oa
meni la găsirea unor 
bănuite rezerve de 
Prin munca depusă luni în
tregi (pe șantierele sistemelor 
de irigare tineretul, mobilizat 
de organizațiile U.T.C., a efec
tuat peste 10 000 ore muncă 
patriotică, iar participarea, în 
ansamblu a fost determinantă 
— peste 30 000 zilnic) mii 
oameni, tineri și vîrstnici, 
făcut ca începînd cu vara 
ceasta, în raionul Caracal, 
fiecare al 14-lea hectar setea 
de apă a plantelor să fie sa
tisfăcută la comanda omului.

— Irigarea în mod științific, 
cu eficiență maximă și fără 
repercusiuni nedorite asupra 
solului — remarca deunăzi în- 
tr-o discuție tovarășul Gh. 
Dincă, vicepreședinte al Con
siliului agricol raional — 
implică mult mai multe lu
cruri puse la punct decît 
„surse de apă", „amenajări" 
„motopompe și aspersoare". 
Implică o pregătire temenică 
a celor ce, „mînunind" apa, 
devin dispecerii ei ; pretinde 
ridicarea pe treapta unei 
adevărate meserii a îndeletni
cirilor de motopompiști, va- 
dagii sau de simpli udători,. 
pe care le îmbrățișează în pri-' 
mul rînd tinerii.

ne- 
apă.

de 
au 
a- 
pe

— Pe ce vă bazați afirma
ția ?

— Pe experiența noastră de 
șapte ani de practică. In a- 
cest răstimp am învățat că, 
în acțiunea cu apa, dacă n-ai 
oameni pe care să te bazezi, 
care să știe cum trebuie să 
procedeze la un moment dat, 
poți avea Oltul sau Dunărea 
pe ogoare, că nimic n-ai făcut. 
La început, în tarlalele iriga
te la Gostavăț, Slăveni, Băhl- 
ciu, deseori se întîlneau ca
zuri de băltire sau zone ne
atinse de apa aspersoarelor. 
Ca atare, producțiile obținute 
nu întreceau cu cine știe cit 
pe cele realizate mai înainte, 
iar cîteva sute de hectare au 
fost scoase temporar din 
circuitul agricol din cauza fa-, 
vorizării sărăturării și a îm- 
lăștinării. Cauza ? „S-o cău
tăm în necunoașterea de că
tre noi a acestei munci" — 
au susținut cei mai mulți din
tre cei ce au participat la an
cheta organizată de Consiliul 
agricol raional în cooperative
le agricole cuprinse în siste
mul de irigații Stoenești-Viși- 
na. Era numită, într-adevăr 
principala cauză.

— Si?
— Nu ne-am mulțumit 

mai s-o aflăm. Dar am și 
ționat. Despre eficiența 
care s-a acționat vorbesc 
săși producțiile. La sfecla 
zahăr recoltele s-au dublat la 
Băbiciu, Scărișoara și Slăveni, 
iar la Gostavăț s-au triplat; 
la porumb, producțiile au

GH. FECIORU

(Continuare în pag. a V-a)
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Topitorie modernă 
în construcție

La Ulmenl, regiunea Ma
ramureș, a început construc
ția unei moderne topitorii 
ie in. Proiectată pentru o 
capacitate anuală de peste 
1 000 tone In-fuior. această 
initate, care va ocupa o su- 
iraiață de 17 hectare, va ti 

una dintre cele mai mari 
construcții de acest gen din 
țară. Ea va avea hale spa
țioase, iar utilajele se vor 
remarca printr-un înalt grad 
de mecanizare 
zare. Topitoria 
produejie anul

TELEGRAMĂ
Tovarășului

FIDEL CASTRO RUZ 
Prim-secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist 

din Cuba 
Prim-ministru 

al guvernului revoluționar 
al Republicii Cuba

In practică la Uzina „Uni- ‘ 
rea' din Cluj, studenți din 
anul al 11-lea, Facultatea de 
industrie ușoară din Iași

Foto: O. PLECAN

Tovarășului
OSVALDO DORTICOS 

TORRADO
Președintele Republicii 

Cuba
Havana

Cu prilejul celei de a XIII-a 
aniversări a insurecției Națio
nale cubane, în numele Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, al Consiliu
lui de Stat și Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, al poporului român și 
al nostru personal vă transmi
tem dv. și întregului popor 
Cuban sincere felicitări și urări 
de noi succese în construcția 
socialismului.

Ne exprimăm 
că relațiile dintre 
tre frățești se vor 
mai mult în interesul ambelor 
popoare, al întăririi unității ță
rilor socialiste și al păcii iu 
lume.

convingerea 
țările noas- 
dezvolta tot

NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

CHIVU STOICA 
Președintele 

Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste 

România

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste 

România

Plecarea delegației
guvernamentale

în Turcia
române

Luni a părăsit Capitala, 
plecînd la Ankara, delegația 
guvernamentală română con
dusă de președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, care, la 
invitația președintelui Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Turcia, Suleyman Demirel, va 
face o vizită în această țară.

Din delegație fac parte 
Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Alexandru

Boabă, ministrul petrolului, 
Ion Drînceanu, ambasadorul 
României la Ankara, Dumitru 
Bejan, prim-adjunct al mi- 
n’strului comerțului exterior, 
Atanase Diaconescu, adjunct 
al ministrului industriei chi
mice, Ștefan Constantinescu, 
adjunct al ministrului indus
triei metalurgice, Nicolae Stere, 
adjunct al ministrului tran
sporturilor auto, navale și 
aeriene.

La plecare, pe aeroportul

Băneasa, delegația a fost 
salutată de tovarășii Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnaraș, Ale
xandru Drăghici, Ilie Verdeț, 
Maxim Berghianu, Gheorghe 
Rădulescu, Iosilî” Banc, Ro
man Moldovan, Ilie Murgu- 
lescu, de membri ai guvernu
lui.

Au fost de față Argun 
Coban, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Turciei la Bucu
rești și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Mărci

f 
T

Sosirea la Ankara

cimenturi

Teleioto : AGERPRESPe aeroportul din Ankara

(Agerpres). —

(Continuare în pag. a V-a)Ion Drîncea-

MANUALELE

IN DRUM

Arif Mardin, 
oficiale civile

și automoti
ve: intra in 
viitor.
(Agerpres)

Gama produ
selor fabricilor 
de cimenturi s-a 
îmbogățit cu o 
nouă marcă 
RIM-400, iar o 
alta; RIM-450 a 
trecut de faza 
de cercetare. 
Prezentînd mul
tiple avantaje, 
printre care re
ducerea timpu
lui de aburire a 
prefabricatelor 
și, respectiv, a 
duratei de de- 
cofrare, noile 
mărci de ciment 
sînt folosite în 
industria prefa
bricatelor din 
beton armat și 
la confecționa
rea pe șantiere 
a betoanelor 
monolite.

Necesitățile 
șantierului de 
la Porțile de 
Fier vor fi sa
tisfăcute prin 
cimenturi de ba
raje cu căldură 
de hidratare mi
că, solicitate de 
specificul ace
stor lucrări. In 
catologul pro
duselor fabricii 
de la Medgidia 
va apare în cu- 
rînd’ un nou sor
timent special 
— cimentul de 
baraj — a cărui 
□roducție se a- 
flă la ora actua
lă în fază semi- 
industrială.

(Agerpres)

ANKARA 25 _ _
De la trimișii noștri speciali: 
La ora 18,30 delegația guver
namentală română condusă de 
președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a sosit în capitala 
Turciei.

Pe aeroportul Esemboga, 
pavoazat cu drapelele de stat 
ale României și Turciei, oas
peții români au fost întîmpi- 
nați de Președintele Consiliu
lui de Miniștri, Suleyman De
mirel, ministrul afacerilor ex
terne, Ihsan Sabrei Cagla- 
yangil, secretarul de stat la 
Președinția Consiliului de 
Miniștri, Munis Faik Ozensey, 
ambasadorul Turciei la Bucu
rești, Semsettin 
și alte persoane 
și militare.

Erau de față 
nu, ambasadorul României la 
Ankara și membri ai Amba
sadei române, șefi ai unor

misiuni diplomatice acredi
tați la Ankara.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al României a prezen
tat premierului turc pe mem
brii delegației guvernamen
tale. Primul ministru al Tur
ciei a prezentat apoi persona
litățile turce venite în întîm- 
pinare. După ce au primit ra
portul comandantului gărzii 
de onoare, cei doi șefi de gu
verne au trecut în revistă gar
da de onoare.

Adresîndu-se oaspeților ro
mâni, premierul Suleyman 
Demirel a spus :

„Sînt deosebit de fericit să 
salut în numele guvernului 
turc și în numele meu perso
nal pe preaeminentul pre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al României vecine și 
pe distinșii membri ai dele
gației, care îl însoțesc.

Poporul turc a nutrit întot
deauna sentimentele cele mai 
cordiale fată de națiunea ro
mână cu care el are relații 
tradiționale de bună vecină
tate.

Nu mă îndoiesc că veți avea 
ocazia, în timpul scurtei dv. 
șederi în Turcia, de a consta
ta manifestările concrete ale 
acestor sentimente și interesul 
nutrit față de țara dv.

Sînt convins că convorbirile 
noastre vor contribui la o și 
mai bună înțelegere și încre
dere între Turcia și România 
și că vizita dv. va constitui o 
etapă importantă în dezvol
tarea relațiilor de bună veci
nătate între cele două țări ale 
noastre.

SCRISORI DESPRE ADOLESCENTA!
Dragul meu prieten,
Nu de mult îmi mărturiseai 

sentimentul încă nedefinit că 
ceva nou se întîmplă în viața 
ta, o stare sufletească împle
tită din foarte multă bucurie 
și din puțină neliniște, din cu
riozitate și așteptare. „Parcă 
ar urca timpul în mine ca apa 
în vasele comunicante, îmi 
scriai, parcă aș fi dezbrăcat o 
haină prea strimtă, parcă aș 
avea în fața ochilor un conti
nent vast despre care nu știu 
decît că este nemărginit".

Descurcîndu-mă cu greu din 
avalanșa de metafore, am 
izbutit'totuși să înțeleg că ai

de Sen Alexandru

ajuns într-adevăr la hotarul 
unui ținut necunoscut încă ție, 
pe întinsul căruia abia faci 
primii pași, ținut care poartă 
un nume deosebit de frumos: 
adolescența, vîrsta celor ce 
cresc spre tinerețe.

Pe vremea, încă destul de 
apropiată, cînd făceai primele 
descoperiri în lumea ta interi
oară, descifrînd mesaje tulbu
rătoare venite parcă din alte 
planete, ființa ta pendula în
tre cel ce sta să plece și cel 
care va veni ca o spirală vie

SPRE ȘCOLI

în care înșelătoarele coborîri 
ale volutelor înalță de fapt co
loana din ce în ce mai sus.

Acum, cel așteptat a venit 
și cu toate că el se confundă 
cu tine însuți nu te poți opri 
să-l întrebi: ce fel de om ești 
tu ? Ce vei face tu în viață ? 
Sau mai exact, ce trebuie să 
facă omul în viață pentru a 
avea dreptul să-i privească pe 
ceilalți oameni drept în ochi ?

+
Ai văzut vreodată prietene 

cum se modelează o statuie ?

Ai surprins chipurile care-și 
succed unul altuia pînă cînd 
huma fără nume devine formă 
și idee ? Fiecare pas al gîndu- 
lui ce pătrunde în lut închide 
o strălucire numai a lui care 
crește pe fiecare treaptă. Dar 
vine o clipă fără seamăn în 
care cugetul și mîinile artistu
lui abia își pot stăpîni tremu- 
rul lăuntric; este clipa în care 
forma de lut își limpezește 
chipul cu desăvîrșire, toate 
împotrivirile fiind învinse și 
viața însăși luînd locul 
riei amorfe.

Tot astfel, lăsînd în
(Continuare în pag. a
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Noi construcții în cartierul „Steagul Roșu" Brașov
Foto: AGERPRES

mate-

urmă
V-a)

Tinăra Ana Vasiiescu de la 
Filatura „Aurora" din Capitală 
stăpinește cu multă pricepere 
cele patru războaie automate 

moderne la care lucrează

Foto: AGERPRES

Școlile 'ncr păstrează încă freamătul glasurilor elevilor, 
ecoul serbărilor de sfîrșit de an; elevii au plecat însă în 
tabere și pe drumurile minunatei vacanțe. Te aștepți ca 
liniștea să pună stăpînire în clase și pe terenurile de 
sport, ca tot cortegiul de preocupări legate de bunul 
mers al învățămîntului să fie amînat pînă la 15 septem
brie cînd va reveni din nou în actualitate. Lucrurile 
nu se petrec însă așa. Există o „avanpremieră" a zilei de 15 
septembrie care se întinde în spațiu pe o durată tot atît 
de mare de timp ca și vacanța mare a elevilor. Este sezonul 
de vîrf la noile construcții școlare, perioada cînd în școlile 
rămase goale intră zugravii și tîmplarii, cînd manualele 
pentru noul an de învățămînt iau drumul centrelor de di
fuzare, iar în librării se pregătește necesarul de rechizite, 
cînd pe rafturile magazinelor de confecții se aliniază în
tregul sortiment de uniforme. Așadar, vacanța este doar 
a elevilor; factorii răspunzători de pregătirea condițiilor sta
bilite de partidul și statul nostru pentru buna desfășurare 
a învățămîntului sînt în plină activitate. Despre această ac
tivitate ne vorbește astăzi:

TELEGRAME
Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 

președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

București
Vj exprim mulțumiri cordiale, dragă tovarășe 

președinte, și prin dv. Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, pentru sincerele feli
citări și cele mai bune urări adresate cu prilejul 
noii mele numiri în funcția de președinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii Populare Mongole.

Mă folosesc de acest prilej pentru a vă ura din 
suflet sănătate, noi și mari succese în activitatea 
dv. pusă în slujba înfloririi României socialiste, a 
întăririi păcii și prieteniei între popoare.

JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Fopulare Mongole

Tovarășului CHTVU STOICA 
președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România
București

Vă mulțumesc din suflet stimate tovarășe preșe
dinte, și prin dv. Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, pentru caldele felicitări adre
sate cu prilejul realegeri: mele în funcția de pre
ședinte al Prezidiului Marelui Hural Popular al 
Republicii Populare Mongole.

Folosesc acest prilej pentru a vă ura sănătate, 
noi și mari succese în nobila dv. activitate consa
crată triumfului cauzei păcii și socialismului.

JAMSRANGHHN SAMBU 
președintele Prezidiului Marelui Hural 
Popular al Republicii Populare Mongole

MIHAI ROMAN 
redactor șef al Editurii 

didactice

Potrivit hotărîrii Congre
sului al IX-lea al partidu
lui nostru, și în acest an, 
la 15 septembrie, fiecare 
elev va avea pe banca sa 
manualele necesare pentru 
a străbate cu succes un nou 
an școlar. Edităm anul a- 
cesta 569 titluri de manuale 
necesare învățămîntului de 
cultură generală, liceelor 
de specialitate, școlilor pro
fesionale și tehnice într-un

tiraj de aproape 27 000 000 
exemplare. Acest frumos 
dar oferit tineretului școlar 
de statul nostru socialist 
se ridică la valoarea de 
157 000 000 lei.

Pînă în prezent au apă
rut 300 de titluri care au și 
luat drumul difuzării. Toa
te celelalte manuale vor a- 
părea pînă în luna august 
pentru a putea ajunge la 
timp în toate unitățile șco
lare din țară.
(Continuare în pag. a V-a)
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CUNOAȘTEȚI
ACEASTĂ

IMAGINE ?

CONCURSUL NOSTRU

ANII
DE PIONIERAT

înainte, acest oraș era „celebru" prin mahalalele sale insalubre. Unul din 
marii noștri poeți ii Înscrisese tristețea în versurile sale, singură mărtu

rie rcmasă In acest peisaj renăscut
Aceste opt coșuri sint un indiciu sigur pentru numele orașului pe care 

trebuie să-i recunoașteți

„Scinteia tineretului" 
CUPON DE PARTICIPARE NR.

NUMELE ȘI PRONUMELE • • • • i • • •
PROFESIA • • t • t I 1 ■ i a 9
REGIUNEA a • i • 9 9 ■ • i a a 9
RAIONUL 1 • 9 1 9 • 1 • i • • •
COMUNA ■ r 1 • • • t • ■ • a •
STRADA 1 • 1 • • • • • i i • a

Nr. . . 9 • • > • 1 a a a • • •

de conf. univ. dr,
Paul Popescu 

Neveanu

ECOLRI LA PROIECTELE DE STATUT

AL UNITĂȚILOR Șl DETAȘAMENTELOR

DF PIONIERI SI DE REGULAMENT

SAR BATO A REA

OMICRON"
Parodia a devenit o moda

litate frecventă în filmul con
temporan. Prin repetiție s-a 
ajuns la obișnuiță, motiv care 
îngreunează ades detectarea 
acestui f ilon polemic în ^.tra
vesti". Mai ales în situația în 
care parodia și-a rafinat ex
presiile. Motiv de dubiu și 
pentru cinefili. Și un aseme
nea dubiu a fost și „OMI
CRON", considerat ca un film, 
de ceea ce italienii echivalea
ză prin „fanta-scienza". Dar 
asta numai pentru că se ape
lează la un mobil neobișnuit, 
la existența unui cercetător, 
ca să nu zic spion, extrate
restru, de undeva dintr-o ipo
tetică planetă Ultra, spion ce 

unui 
de o 
„in- 

ci de

De aproape 20 de ani, în pa
tria noastră, cravata roșie pio
nierească strălucește pe piep
tul celor mai destoinici șco
lari. Pionierii înviorează at
mosfera din școli, organizează 
activități utile, serbări, străbat 
drumurile țării, disciplinați și 
voioși. Titlul de pionier impu
ne respect și admirație. Copiii 
îl rîvnesc și visează la el încă 
din primele lor zile de școală. 
A fi pionier înseamnă a fi un 
școlar—cetățean, a fi un copil 
activ.

Din lectura Proiectului de 
Statut al unităților și detașa
mentelor de pionieri din Re
publica Socialistă România și 
Proiectului de Regulament al 
consiliilor Organizației pionie
rilor, documente publicate în 
presa noastră, constatăm o 
dată mai mult că rolul înnoi
tor al politicii creatoare a 
Partidului Comunist Român 
cuprinde, cu clarviziune, și 
înaltul obiectiv al formării și 
educării celei mai tinere ge
nerații. Și aici, în acest dome
niu s-a întreprins o analiza a 
experienței, o selectare a o- 
biectivelor și s-au preconizat 
norme și măsuri menite să a- 
sigure un plus calitativ în ac
tivitatea desfășurată de orga
nizația pionierilor.

Cel mai important și semni
ficativ eveniment prevăzut de 
documentele amintite este a- 
cela că partidul își asumă 
conducerea nemijlocită a or
ganizației pionierilor, 
mare, organizația 
noștri va beneficia 
mult de comoara de înțelep
ciune și clarviziune a partidu
lui, de forța lui de organizare, 
de sprijinul său dătător de 
viață. Este o impresionantă 
dovadă a însemnătății ce se 
acordă educației tinerelor ge
nerații. Sîntem încredințați că, 
odată cu aceasta, eficiența ac
tivității pionierești va spori 
mult. Se vede lucrul acesta și 
din modul cum se rezolvă 
problema corelației între școa
lă, familie și organizația pio
nierilor în activitatea educa
tivă unitară și comună. Pro
iectele de Statut și de Regula
ment prevăd o legătură mai 
strînsă, dusă chiar pînă la u- 
nificări de acțiune, între în- 
vățămînt și organizația pionie
rilor. Cadrele didactice dobîn- 
desc funcțiuni directe în con
ducerea detașementelor și uni
tăților de pionieri. în felul a- 
cesta se poate asigura mal 
buna realizare, prin forme va
riate și precis coordonate, a 
acelorași obiective educative 
care stau în fața școlii și or
ganizației. Aceasta nu înseam
nă însă că activitatea pionie
rească pierde din specificul ei; 
dimpotrivă, pentru a elabora 
formele cele mai adecvate de 
lucru cu copiii, pentru a uti
liza optim condițiile locale, a 
face activitatea pionierească 
ți mai interesantă și mai bo
gată în conținut, se prevede 
constituirea, la toate niveluri
le, a unor consilii ale Organi
zației pionierilor. Componența 
acestor consilii — activiști de 
partid, oameni de știință și 
cultură, cadre didactice cu ex
periență, reprezentanți ai or
ganelor locale, părinți — arată 
preocuparea pentru folosirea 
celor mai competenți factori

Al CONSILIILOR ORGANIZAȚIEI 
Sb

PIONIERILOR

Prin ur- 
copiilor 
și mai

în munca pionierească, în con
ceperea și îndrumarea ei.

Neîndoielnic, există o peda
gogie și metodică a muncii cu 
pionierii. în primul rînd, se 
pune problema elaborării sis
temului unitar și atotcuprin
zător al activității pionierești 
în legătură organică cu școa
la și familia. Iată o sarcină în
semnată pentru pedagogi, mai 
ales. Se pune mai mult ca 
oricînd problema unei munci 
științific concepută, a studierii 
și elaborării unor lucrări care 
să fie la îndemîna — nu ca 
rețetă, ci ca ghid pedagogic — 
celor ce lucrează cu pionie
rii. Important este să se for- 

■ meze o perspectivă clară a și
rului de acțiuni ce se îndepli
nesc planificat, să existe o re
zervă mereu împrospătată de 
mijloace și procedee, să se 
definească un stil de lucru 
creator. Orice acțiune, ca și 
regimul de lucru, trebuie a- 
preciate din punctul de vede
re al eficienței educative, al 
contribuției la formarea și 
îmbogățirea personalității co
piilor. în activitatea organiza
ției pionierilor guvernează 
principiile respectării particu
larităților psihologice de vîrs- 
tă, dezvoltării spiritului de 
colectivist, formării indepen- 
ței în acțiuni, capacității de 
conducere și autoconducere. 
Numai ținînd seama riguros 
de particularitățile copilului, 
de firea sa viu impresionabi
lă, de curiozitatea și mobilita
tea sa, de înclinația spre ac
țiuni concrete, de multitudi
nea intereselor cognitive și 
acuitatea sentimentelor mora
le, în curs de formare, se poa
te obține succes în realizarea 
obiectivelor educative 
puse.

La Iriallime l

Am ridicat aceste chestiuni 
pentru că mi se pare impor
tant ca, paralel cu măsurile 
organizate rice care se iau în 
vederea realizării sarcinilor 
încredințate de partid privi
toare la noua organizare a 
mișcării pionierești, să se e- 
laboreze un vast material me
todic în concordanță cu noile 
cerințe care să slujească pe 
deplin celor ce au noblia însăr
cinare de a aplica în viață 
măsurile stabilite.

Pionierul rostește la primi
re cuvintele impresionante ale 
legămîntului : „Voi învăța și 
voi munci pentru a deveni fiu 
de nădejde al patriei mele — 
Republica Socialistă România 
— voi fi credjncios poporului și 
Partidului Comunist Român, 
voi respecta neabătut îndato
ririle pionierești". în această 
frază sint sintetizate toate 
semnificațiile și coordonatele 
pionieriei: să fii cetățean-pa- 
triot, să te pătrunzi, din anii 
copilăriei, de dragoste nemăr
ginită, de devotament total 
față de România Socialistă, să 
subordonezi toate acțiunile, 
toată viața cauzei poporului 
care ți-a dat această viață, 
învățătura, munca utilă, re
lațiile cu vîrstnicii și cu co
legii, comportarea în școală, 
familie și societate, formația 
morală proprie — toate capă
tă o semnificație înaltă pentru 
copilul care devine pionier.

Partidul nostru deschide co
piilor patriei accesul la tot ce 
este fermecător în vițsta de 
aur a copilăriei și, totodată, 
cu mîini sigure, îi deschide 
drumul spre viața cea mare a 
țării. O dovadă în plus sint 
noile măsuri luate, salutate 
cu satisfacție și aprobare de 
toți cetățenii, tineri și vîrs- 
nici ai țării noastre.

FOILETON

„Sosesc diseară accelera
tul 204. Stop. Mă mărit. 
Stop. Pregătiți-vă de nuntă 
Stop. Marica" (aici e fără 
stop).

Deci e 
vară-mea,
sește de la Codlea, se mă
rită, iar eu să mă pregă- 

Să

clar: diseară 
Marica O. so-

fietesc de nuntă, 
într-un ceas bun.

La ora 19,37, 
sosit, iar Marica, 
mai atingă scara vagonului, 
se năpusti asupra mea cu 
un „nasule" care a făcut 
să răsune nu numai peroa
nele, ci și străzile din îm
prejurimi.

Acasă a început tîrguiala.

trenul 
fără

a 
să

CÎNTECUUII,

DANSULUI

Șl PORTULUI

se ascunde în trupul 
muncitor. Și nu-i vorba 
ascunzătoare pentru un 
divid" micromolecular, 
dispariția spirituală a omului 
și de înlocuirea 
cosmic pasager,

De aici se 
pleacă, iar în 
rest filmul este 
o parodie a ra
porturilor din
tre oameni, o 
parodie a anu
mitor moravun 
cu o cauzalitate 
socială cir
cumscrisă, pa
rodie din care 
nu este exclusă 
vehemența. In 
nici un caz „O- 
micron" nu-i un 
film științifico-fantastic. O do
vadă în plus : filmul a luat la 
Bordighera, în 1964, marele 
premiu (Palmette d’Or) la un 
festival al „filmului comic și 
umoristic". încadrarea lui în 
categoria „science-fiction" ar 
fi doar o confuzie între un 
pretext și o idee, între școlă- 
reștile definiții de subiect și 
de temă.

Virtuțile dar și, mai mult, 
neajunsurile unei parodii fără 
busolă sînt apoi reprezentate 
într-o măsură crescîndă de 
filmul lui Vgo Gregoretti. 
Cînd e satirizată inumaniza- 
rea la care au dus automatis- 
mele sau încercarea de a pro
fita de un bolnav (Trabucco, 
numele celui în care se află 
Omicron, e pus să muncească 
într-un ritm infernal) rezulta
tul e o netă depășire chiar și 
a parodiei, ajungindu-se la o 
tratare monografică a viciilor. 
Dar nu pentru mult timp, pen
tru că filmul întoarce pagina, 
înfățișîndu-ne „dolcevitisme": 
o serată a protipendadei la 
care personajele sînt la un 
moment dat arătate într-o in
timă îmbrăcăminte ce nu mai 
definește, ca să nu spunem

lui cu acest 
„Omicron".

1CIMMWMIL

dezvăluie, delimitări sociale, ci 
inesteticul fizic. Și asta ține 
de grotesc și e amuzant ori 
nu, dar sigur e gratuit. Fără 
alt scop decît acela de a pro
duce ilaritate.

Ceea ce este grav și dena
turat în ideologia filmului e 
prezentarea pregătirilor pen
tru greva pe care vor s-o de
clanșeze salariații fabricii în 
care lucrează și Trabucco. A- 
cesta nu poate folosi satirei și 
nici parodiei din moment ce 
greva însăși este expresia îm
potrivirii la o nedreaptă rea
litate socială.

In finalul filmului se pare 
că eroarea e atenuată într-un 
fel. Folosindu-se de un gag 
ce anunță inexistența spiri
tuală, deci rămînerea în pură 
mișcare mecanică, se atribuie 
patronilor o malformație care 
ar fi caracteristică dintr-un 
punct de vedere anume, pe 
care însă filmul îl ocolește din 

nou, motivînd 
prin aceasta 
invazia pe ca
re-o încep ne- 
cunoscuții din 
planeta Ultra.

Sint, deci, în 
film, atinse 
multe probleme 
ale contempo
raneității din
tr-o anume par
te a lumii, dar 
cu grija de sta
ționare doar 
acolo unde se 

pot găsi surse pentru un co
mic imediat, dar în ultimă in
stanță ineficace. Alteori, inso
litul comicului are și un efect 
(evident, și o cauză!) de o can
doare de-a dreptul primej
dioasă. Spre exemplu, lumea 
de azi ar fi reprezentată — 
dacă ar fi să dăm crezare a- 
cestei „versiuni" eronate — 
printr-o bibliografie ce ar cu
prinde laolaltă, amintirile lui 
Eichman și viața Brigittei 
Bardot, volume despre revo
luția franceză și despre ...re
voluția sexuală.

Din ceea ce e 
neconvertit în 
tuită, ușuratecă, 
tează nepotrivit
tre cele mai grave ale 
realități sociale contradictorii, 
se poate înțelege că mesajul 
progresist — cit e — al aces
tui film rezidă într-o vagă su
gerare a încrederii în invin
cibilitatea conștiinței umane. 
Dar filmul încețoșează ideea, 
subliniind doar o derută co
mică trecută în contul paro-

CLEOPATRA — cinemascop — 
rulează la Patria (orele 9; 12; 
15; 18; 21), București (orele 
8,30; 12,15; 16; 19,45;).

POPULAR

sincer și deci 
parodie
întrucît
aspecte

gra- 
tra- 
din- 
unei
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BĂIEȚII DE LA TONOMAT
rulează la Republica (orele 9; 

* * * _ 21,15).
13,30; 
(orele 
18,45;

10;

11,30; 14; 16,30; 18,45; 
Festival (orele 8,30; 11;
16; 18,30; 21), Feroviar 
8,45; 11,15; 13,45; 16,15: 
21,15); Excelsior (orele
12,30; 15; 17,30; 20), Modern 
(orele 9. 11,15; 13,30; 16;
18,30; 21,15).

CĂSĂTORIE DE FORMĂ
rulează la Luceafărul (orele 9; 
12; 15; 18; 21), Grivița (orele 
9; 12; 15; 18; 21).

PRIMA DEZILUZIE
rulează la Capitol (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).

FANTOMAS — cinemascop — 
rulează la Lumina (orele 9; 
12; 15; 18; 20,45).

ESCROCII LA MINĂST1RE — cine
mascop

rulează la Victoria (orele 9i 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Fia- 
mura (orele 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18,15; 20,45).

FĂRĂ PAȘAPORT 1N ȚARĂ 
STRĂINĂ

rulează la Central (orele 
11,15; 13,30; 15,45,
20,45).

SOȚIE FIDELĂ 
rulează 1® Union (orele 
18; 20,45).

CELE DOUĂ ORFELINE 
rulează la Doina (orele 
13,45; 16,15; 18,45;
(program 
Floreasca 
16; 18,30;
18).

9;
18,15;

15,15,

11,30;
21,15),16,15;

i pentru copii ora 9), 
(orele 9, 11,15; 13,30; 
21), Lira (orele 15,30;

1N
cinemascop —

rulează la Giulești (orele 15,30| 
18; 20,45), Pacea (orele 15,30; 
18; 20,30), (duminică ora 11).

ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGER!- 
LOR-

rulează la înfrățirea (orele 10; 
15,30; 18; 20,30), Moșilor (orele 
15; 17,30; 20), Volga (orele
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21).

FIECARE ZI SĂRBĂTOARE

INSULELE FERMECATE
rulează la Dacia (orele 9; 
13,30; 16; 18,30; 20,45), Vitan 
(orele 15,30, 18).

Consemnînd un act de cultură 
care tinde să intre în tradiție, 
„Festivalul cîntecului, dansului și 
portului popular" se va deslășura 
în acest an între 31 iulie și 7 au
gust, în cea de a treia -sa ediție. 
120 artiști amatori componenți a 
opt ansambluri folclorice vor pre
zenta oamenilor muncii veniți la 
odihnă și oaspeților din alte țări, 
tot ce are mai nobil și mai viu 
folclorul din regiunile Argeș, Cri- 
șana, Dobrogea, Galați, Maramu
reș, Mureș-Autonomă Maghiară, 
Oltenia și Suceava.

Sucevenii vor aduce în plină 
vară un ritual de 
anului nou.

„Tîrgul sărutului", 
artiștii amatori din 
șana l-au dat programului 
vrea să amintească de unul dintre 
cele mai vechi obiceiuri românești 
— sărbătorile logodnicilor.

Dansatorii din comuna Filea — 
Reqhin vor aduce vechile costume 
românești, a căror existență se 
adîncește în istorie, ajungind pînă 
în vremea dacilor.

Cîntecele argeșene vor aminti 
despre viața și obiceiurile bărba
ților și femeilor de pe plaiurile 
unde s-a creat legenda meșterului 
Manole și se înalță azi tînăra 
hidrocentrală de pe Argeș.

Tarafurile din Gorj și Mehedinți, 
flautiștii de Ia Roșiile, cîntăreții 
din nai și ocarină vor întregi cu 
noi frumuseți spectacolul artei 
populare a Olteniei din care nu 
va lipsi „Ciocîrlia".

Vrancea, patria Mioriței, va 
povesti despre vremea cînd Ștefan

sărbătorire a

nume pe care 
regiunea Cri- 

lor,

cel Mare își aduna oștile, punînd 
să răsune peste meleaguri glasul 
prelung al buciumelor.

Nunta din Oaș, (ipuriturile, tro
potul apăsat vor evolua sub ves
tita poartă maramureșeană.

Dobrogenii, vor aduce la festi
val dansuri și cîntece care slăvesc 
noile frumuseți ale Dobrogei de 
azi cu salbele litoralului și cu 
locurile prin care cîndva a cîntat 
Ovidiu.

Sărbătoarea anuală a artei de 
amatori —• Festivalul cîntecului 
dansului și portului popular — va 
fi găzduită de stațiunile de pe li
toral, Valea Prahovei și scenele 
Capitalei.

) 
TUDOR STĂNESCU

Eadru din Ulmul „Omicron

20 de duminici într-una
Duminică, în aproape 20 de 

puncte diferite ale regiunii 
Maramureș, la orașe și sate, 
au avut loc tot atîtea duminici 
cultural-sportive de o deose
bită amploare. De la un loc la 
altul ziua a căpătat mereu al
tă înfățișare.

Cel mai viu punct de atrac
ție l-a oferit orașul Satu-Mare 
care, de-a lungul Vitregii du
minici, a găzduit un adevărat 
festival al cîntecului și voioșiei 
tinerești. Pe lîngă obișnuitele 
întreceri artistice și sportive, 
programul foarte bogat de la 
Satu-Mare a cuprins și alte

puncte : zborurile de agrement 
cu avionul, iar seara, un am
plu carnaval al tineretului, 
antrenant și molipsitor.

In alte părți programele au 
oferit mereu alte surprize. La 
Ghenci și Sanislău, în raionul 
Cărei, la celelalte manifestări 
s-au adăugat fazele interaso- 
ciații ale spartachiadei de 
vară a tineretului. La Bîrsana, 
Odoreu, Săpînța sau Asuajul 
de Sus în jurul terenurilor de 
fotbal s-au adunat aceiași 
susținători însuflețiți care, 
seara, în fața televizoarelor, 
urmăresc cu egală pasiune 
echipele Angliei sau U.R.S.S.

Vnii au fost spectatori ai me
ciurilor de volei, în timp ce 
alții au preferat să meargă la 
demonstrațiile de box.

In 20 de comune s-au centre 
de raion din Maramureș ziua 
de duminică a fost un prilej de 
a aduna în preajma terenuri
lor de sport și a estradelor un 
număr impresionant de spec
tatori. Seara, totul s-a înche
iat în mod firesc cu dansul 
care a prelungit pînă tîrziu în 
noapte revărsarea de entu
ziasm și tinerețe a unei zile 
atît de pline.

I 
I
I
I
I
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M1SIUNE EXTRAORDINARA 
rulează la Buzești (orele 15,30| 
18), Arta (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30. 21).

DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ 
rulează Ia Crîngași (orele 15,30; 
18; 20,45), Drumul Sării (orele 
15,30; 18; 20,30).

OMUL, PRIETENUL NOSTRU 
MAMA -----
SCHIȚE TURINGIENE 
REA — BIALOW1ESKA

LEGIUM MAUIS AL UNIVERSI
TĂȚII IAGELLONE — VREAU SĂ 
ȘTIU TOT NR. 43

rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21 în continuare).

MERGE LA LUCRU —
PĂDU-

COL-

SERBĂRILE GALANTE 
rulează la Bucegi ( 
16; 18,30; 20,45).

(orele 9; 12j

COPLAN 1ȘI ASUMĂ 
rulează la Gloria 
11; 13,30; 16; 18,30;'21,15), To
mis (orele 9; 11,15; 13,30, 16; 
18,30; 21), Aurora (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21).

HAI, FRANȚA I 
rulează la 
18).

RISCUL
(orele 8,30;

Unirea (orele 15,30;

FANFAN LA 
rulează la 
16; 18,30; 20,45).

TULIPE
Flacăra (orele io»

COLIBA UNCHIULUI TOM 
rulează la Moșilor (orele 
11,45; 14,45; 18; 21), Melodia 
(orele 8,30; 11,30.. 14,30; 17,30; 
20,30).

WINNETOU — cinemascop 
(ambele serii) 

rulează 
19,30).

8.30,

la Munca (orele 10; 16j

NOAPTEA 
rulează 
18; 20,45),

1GUANEI 
la Popular (orele 15,30| 

(duminica ora 10,30).

PREA TlRZIU 
rulează la 
18; 20,45).

Cosmos (orele 15,30j

DE TREI ORI NAȘ
LA ACEEAȘI FINA

cu-mă
tu, veri- 
mărit —

— Nu vreau să 
nune nimeni decît 
cule. Vreau să mă 
a zis ea.

— Bine, i-am 
dar nu am îndeplinit nicio
dată o asemenea funcție, 
nu am experiență...

— Iți spun eu că e ușor 
vere, că doar nu mă mărit 
prima 
dată), 
fetele 
eu de

Are
are nașul lui.
mine, Rapid pe Siderurgis- 
tul, Horia Moculescu pe... 
spectatori etc.

Și am fost naș. M-a con-

răspuns,

oară (a mai fost o 
Și apoi dacă toate 
de la noi au un naș, 
ce să nu am ? 
dreptate: fiecare își 

Marica pe

vins mai ales argumentul 
că pe băiat îl cunoaște de 
peste o săptămînă de zile 
(cu primul s-a logodit în 
personalul de Tîrgoviște). 
In ceea ce mă privește, pot 
să vă spun că funcția de 
nun mare... costă. De atunci 
a mai trecut 
Dar iată că 
pomenesc din 
rica la mine.

— Nașule nu 
Dacă nu am 
bărbați barem tu 
rămîi în continuare naș.

— Rămîn! am zis eu, 
neștiind despre ce este 
vorba.

— Atunci, sîmbătă... nun-

ceva vreme, 
într-o zi mă 
nou cu Ma-

mă lăsa, 
noroc de 

să-mi

bucuroasă.ta I a strigat ea
Am înlemnit. Și iar m-arn 

lăsat înduplecat. Și știți de 
ce ? Al doilea nu i-a decla
rat niciodată că ține la ea,, 
pe cînd acesta i-a jurat, cu 
mina pe inimă, că o iubește 
de aici (adică de la pămînt) 
și pînă la... tavanul cerului. 
(Bine că l-a ales pe acesta 
că dacă lua ca exemplu un 
tavan executat de I.A.L. 
„16 Februarie" le 
cap).

A mai 
de timp, 
finii mei 
rămîne împreună toată via
ța, tot n-am scăpat. Marica 
se mărită din nou cu un

cădea în

trecut o
dar cu
au jurat că vor

perioadă 
toate că

tînăr din Codlea. Și moti
vul e foarte serios; acest 
oraș are și ștrand. Cînd 
mi-a spus că iar se mărită 
și eu să fiu din nou naș, am 
leșinat. In momentul cînd 
mi-am revenit, Marica era 
tot lîngă mine. De bună 
voie și nesilit de nimeni am 
leșinat din nou. Și nu am 
să-mi revin, o zi, două, un 
an, stau așa ' toată viața 
numai să scap de fină-mea. 
Nu de alta, dar cu fină- 
mea, mi-am găsit și eu 
nașul.

GH. NEAGU
(după scrisoarea 

corespondentului voluntar 
Elena Varga)

DUMITRU MATALA

MARȚI 26 IULIE
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și tine 
Tele jur

_ 18,00 : Pentru copii 
retul școlar ; 19,00 : 
naiul de seară ; 19,15 : Cine- 
club TV ; 19,35 : Interpret' fie 
muzică populară române->.. 
își dau concursul: Mar:.; L. i- 
tărețu, Maria Butaciu. M . ■. a 
Pietraru, Alexandru Gr.-*".'' 
19,50: „Supraviețuitorii* 
film serial : 20.15 : Campiona
tul mondial de fotbal 1956 : 
întîlnirea dintre echu-ic An
gliei și Portugaliei : ?? ” :
Preludiu ..Mamaia — l?'-; 
22,30 : Telejurnalul de n 
22,40: Buletinul met--;- ’ :
22,45 : închiderea emisiunii.
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Înzestrarea întreprinderilor cu 
mașini și utilaje de înaltă tehnici
tate și îndeosebi continua îmbună
tățire a calității produselor, crește
rea productivității muncii necesită 
perfecționarea permanentă a cunoș
tințelor tehnice și a experienței 
practice a tuturor muncitorilor, in
ginerilor și tehnicienilor și îndeosebi 
a celor tineri.

Este o datorie a organizației noa
stre, și încă una dintre cele mai im

I****************************

SPRE

portante, să dezvolte interesul tine
rilor pentru continua lor perfecțio
nare profesională, să-i îndrume spre 
cursurile ce se organizează, spre fo
losirea din plin a tuturor celorlalte 
mijloace create în acest scop.

(Din raportul Comitetu
lui Central al Uniunii Ti
neretului Comunist, prezen
tat la cel de al VIII-lea 
Congres al U.T.C.).

PRESTIGIUL COLECTIVULUI

Lucrăm într-una din cele mal moderne 
uzine din ramura industriei construcțiilor 
de mașini. Tehnicitatea uzinei noastre este 
dată de mașinile pe care le 'folosim, de 
produsele pe care le executăm, de oamenii 
pe care îi avem. La cinci muncitori — un 
inginer, iată o cifră semnificativă. Si dacă 
inginerii se străduiesc să îmbunătățească 
permanent caracteristicile produselor, să 
pregătească temeinic asimilarea noilor ti- 
podimensiuni (numai în acest an vor fi 
asimilate încă trei tipuri de mașini unelte), 
muncitorii — în majoritate tineri în 
jur de 30—32 de ani — Trebuie să urmeze 
pas cu pas fiecare îmbunătățire adusă pro
ducției. De ei depinde în ultimă instanță 
calitatea execuției, a montajului, a finisa
jului.

De la aceste considerente a pornit orga
nizația U.Ț.C. din uzina noastră cînd a 
stabilit să-și concentreze întreaga activi
tate pentru sprijinirea consecventă a 
eforturilor conducerii în direcția perfecțio
nării profesionale a cadrelor.

Evident, nu putem spune că am făcut 
totul sau că ceea ce am făcut pentru a-i 
ajuta pe tineri să se perfecționeze atinge 
perfecțiunea. Organizația de partid, care 
ne îndrumă în permanență cu dragoste 
părintească și competență, veghează ca în 
activitatea noastră să nu-și facă loc spiri
tul de suficiență. Ne străduim ca prin 
propuneri și acțiuni directe să contribuim 
la creșterea eficienței acțiunilor de ridicare 
a calificării.

La țnceputul activității noastre — în anii 

1963 și 1964 — treburile au mers ceva mai 
greu. Au fost de fapt anii de ucenicie, 
pentru întregul colectiv al uzinei, pe 
atunci o mină de oameni.

Organizația U.T.C. a acționat la început 
mai timid. Efectul pozitiv pe care l-a avut 
aplicarea de către conducere a primei 
noastre propuneri, referitoare la cunoaș
terea amănunțită de către tineri nu numai 
a mașinii pe care lucrează ci șl a mașinii 
pe care o execută, ne-a stimulat și, de 
atunci, au fost făcute zeci de propuneri 
din ce în ce mal apreciate. Astfel, la secto
rul de montaj cursurile au fost reorgani
zate după criteriul familiei de produse la 
care lucrau montorii și nu după categoria 
de încadrare; înainte de asimilarea unui 
nou produs sînt organizate acum, pe 
echipe, expuneri ale proiectanților și teh
nologilor, care subliniază de’la bun început 
principalele condiții tehnice ce trebuie 
respectate. Au fost aplicate propunerile 
organizației U.T.C. privind îmbunătățirea 
activității lectorilor, pregătirea muncitori- 
lor-elevi la liceul seral, ne-am extins acti
vitatea de îndrumare și supraveghere și 
asupra elevilor școlilor profesionale, care 
efectuează practica în uzina noastră.

A intrat în obișnuința noastră să anali
zăm periodic activitatea organizațiilor 
U.T.C. în direcția pregătirii profesionale. 
Și totdeauna ne punem întrebarea: 
„Cursurile, sau alte forme adoptate, sînt 
atractive ? Sînt eficiente ?“ Totdeauna am 
primit sprijin de -la comitetul de partid 

sau de la sindicat tn ori ce problemă. Au 
fost și cazuri, — mai recent acela al sta
bilirii lectorilor pentru cunsurile de cali
ficare și specializare, — cînd conducerea 
uzinei, la indicația comitetului de partid, 
și-a însușit punctul de vedere al organiza
ției U.T.C. Acum, noi nu am fost cu totul 
de acord cu propunerile făcute de servi
ciul personal și învățămînt, și am sugerat 
recrutarea unor lectori tineri, foarte buni 
la cursurile de ridicare a calificării.

In ceea ce privește participarea directă 
a organizațiilor U.T.C. dtn uzina noastră 
în procesul de ridicare a calificării, ne-am 
îndreptat atenția îndeosebi spre două 
acțiuni mari: popularizarea și difuzarea 
literaturii de specialitate, și organizarea 
concursurilor pe meserii la care am 
adăugat în ultimele 10 luni și probe 
practice. Deocamdată și una și alta ne
cesită perfecționări și ne-am gîndit să nu 
trecem la altele, pînă cînd nu ne punem 
bine la punct cu acestea, mai cu seamă că 
se bucură de aprecierea tinerilor. Aceste 
activități se desfășoară paralel cu o 
susținută muncă de educație pentru ca 
tinerii să înțeleagă că de buna lor pregă
tire depinde prestigiul colectivului fabricii 
și al industriei noastre constructoare de 
mașini.

Ing. NICOLAE PAPAIANU 
secretarul comitetului U.T.C.

al Fabricii de mașini-unelte și agregate 
București
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Cui predăm /I doua

ștafeta ? scoală a

seraliștilor Ing. VIRGIL STERE

O 
au 
nu 
la

Chiar dacă și-ar fi propus să facă acest lucru, tovarășului 
Papaianu i-ar fi fost practio imposibil să descrie amănunțit 
în scrisoarea sa multiplele și interesantele acțiuni pe care 
organizațiile U.T.C. din uzină Ie întreprind pe linia ridicării 
calificării. Dorind să împărtășim cititorilor, organizațiilor 
U.T.C. din celelalte întreprinderi experiența de la F.M.U.A.B., 
prezentăm în această pagină principalele metode folosite 
aici pentru continua perfecționare a pregătirii profesionale 
a tinerilor.

Discutăm cu secretarul 
organizației de bază U.T.C. 
de la sectorul mecanică u- 
șoară, frezorul Mihal Bu
tum.

— în fiecare an — na 
spunea el — efectivul sec
ției noastre, al uzinei, spo
rește cu noi contingente de 
muncitori. Din ce în ce mai 
mulți tineri vin acum de la 
școala profesională. în anul 
trecut, prima serie de ab
solvenți, angajați fără să fi 
făcut practica aici, s-au 
descurcat destul de greu la 
început. Noi, cei mai vechi, 
(Butum are 23 de ani — 
n.n.), trecem treptat pe 
mașini mai complicate, mai 
perfecționate. Locul nostru 
trebuie luat de muncitori 
competenți, capabili ca din 
prima zi să-și îndeplinească 
sarcinile de producție. La 
întrebarea firească: „Cui 
predăm ștafeta?" condu
cerea a luat măsuri pentru 
organizarea practicii în u- 
zină. Iar noi, organizațiile 
U.T.C. am intrat în ac
țiune...

Cînd s-a stabilit ca viito
rii muncitori să efectueze 
practica de producție în 
uzină, comitetul U.T.C., bi
rourile organizațiilor de 
bază U.T.C. și-au îndreptat 
atenția mai alei spre cei 
din anii II și III- Cum au 
procedat ? în afară de res
ponsabilul cu producția și 
calificarea din comitetul 
U.T.C., tovarășul Vasile Jo
vrea, secretarii organiza
țiilor U.T.C. din secții și 
responsabilii cu producția 
și calificarea din birourile 
U.T.C. au primit sarcina să 
supravegheze îndeaproape 
activitatea elevilor, în spe
cial a viitorilor absolvenți, 
să-i atragă în diferite ac
țiuni organizate în timpul 

liber, să urmărească felul 
In care își însușesc meseria, 
comportarea în producție. 
Comitetul U.T.C.. a propus 
conducerii ca din prima zi 
de practică cei din anul III 
să fie repartizați pe anumi
te mașini, în funcție de ne
voile fabricii și să nu mal 
fie schimbați. Și așa s-a fă
cut. Avîndu-1 în permanen
ță sub supraveghere, s-a 
putut ști unde treburile nu 
merg prea bine, insistîn- 
du-se pe lîngă șefii de 
secții ca muncitorii să se 
ocupe mal atent de elevi, 
(în această privință Mihal 
Butum a fost cel mai ac
tiv). Mai mult, elevii care 
s-au dovedit mal bine pre
gătiți au fost puși să exe
cute și lucrări mal compli
cate. Tovarășul Jovrea a 
propus ca elevii cel mal 
bine pregătiți — rectifica
torul Gheran Voicu, șeful. 
promoției, strungarul Po
pescu Iulian, frezorul Coci- 
nev Gheorghe — pe baza 
rezultatelor obținute la 
probele practice, au fost 
angajați chiar din perioada 
de practică. De la organiza
ția U.T.C. la conducerile 
secțiilor și, de aici, la con
ducerea uzinei propunerea 
a fost unanim apreciată, ea 
st!mulîndu-i nu numai pe 
acești trei tineri, ci pe toți 
cei 23 proaspeți absolvenți. 
S-a stabilit apoi ca cei mal 
buni să fie încadrați direct 
în categoria a TV-a, firește 
numai în măsura în care 
pregătirea lor teoretică și 
practică corespunde acestei 
categorii, iar în toamnă să 
fie admiși la examenul 
pentru categoria superioară.

Ce și-a propus pentru 
viitor comitetul U.T.C. ? Ne 
răspunde inginerul Mihai 
Zugravu, locțiitorul secre
tarului comitetului U.T.C. : 
„Să-i ajutăm pe elevi să-și 
însușească în așa fel mese
ria, incit la încadrare tot 
mai mulți să se prezinte la 
nivelul cerut, de categoria 
a IV-a de salarizare".

Nimeni in uzină nu caută 
să țină în secret faptul că 
absolvenții încadrați în pro
ducție în anul trecut au 
cam pornit cu stîngul. Ma
șinile complexe, pe care nu 
le mai văzuseră, clasa înal
tă de precizie la care tre
buie executate aici toate 
piesele i-a descurajat pe 
mulți dintre ei. Proaspeții 
absolvenți întîmpinau greu
tăți în realizarea normelor. 
Comitetul de partid a in
dicat comuniștilor, condu
cerii uzinei, sindicatului, 
organizației U.T.C. să se o-

i

Săptămîna trecută s-a 
consumat la F.M.U.A.B. ul
tima fază a concursului 
pentru titlul de „Cel mai 
bun frezor din uzină". Exa
minarea teoretică a celor 
patru tineri finaliști a fost 
urmărită și de șefii comi
siilor „tineret muncitoresc" 
de pe lîngă comitetele re
gionale ale U.T.C., aflați a- 
tunci în Capitală At
mosfera specifică de con
curs, inteligent întreținută 
de către examinator — teh
nicianul Matei Chintescu — 
și presărată cu răsturnări 
de pronosticuri după fie
care comunicare de rezultat 
din partea juriului, prezi
dat de directorul tehnic al 
uzinei, tovarășul inginer 
Tiberiu Abrihan, a ținut pe 
spectatori și pe concurenți 
„cu sufletul la gură" pînă 
la epuizarea barajului pen
tru locurile 2—3. Cîștigă- 
tor, Marian Stănescu de la 
sculerie, urmat în ordine de 
M. Butum și Petru Stama- 
te, de la mecanica-ușoară. 

cupe foarte atent de acești 
tineri pentru a-i aduce „pe 
linia de plutire".

Au fost încadrați la 
cursuri, au fost organizate 
pentru ei, suplimentar, de
monstrații practice.

Dar, pe parcurs, lucrurile 
s-au complicat puțin, 
parte dintre absolvenți 
intrat la liceul seral. Ei 
puteau fi încadrați 
cursuri. După ce, personal, 
a discutat cu fiecare în 
parte, tovarășul Papaia- 
nu, secretarul comitetului 
U.T.C., a propus comitetu
lui de partid ca pentru 
proaspeții absolvenți, elevi 
la seral, să se organizeze 
sîmbăta cursuri teoretice și 
demonstrații. Cei mai buni 
ingineri tineri și maiștri au 
fost mobilizați să predea 
lecțiile și să dirijeze de
monstrațiile.

Pe măsură ce și-au dat 
seama de avantajele aces
tei forme de pregătire ti
nerii au început să vină ei 
înșiși cu propuneri pentru 

fi de Alexandru Bogya de 
la mecanica grea.

Concursul, apreciat de 
cel prezenți ca reușit, este 
al patrulea de cînd în re
gulament a fost introdusă 
și proba practică. Ideea — 
foarte bună — a venit de 
la comitetul U.T.C. și este 
menită să ridice nivelul a- 
cestei competiții, devenită 
tradițională în uzină. Nu
mai că, atît concursul pen
tru strungari, cit și cele 
pentru trasatori, desenatori, 
și frezori, au suferit de pe 
urma unor imperfecțiuni, 
de altfel ușor de remediat.

Sigur, așa a fost con
cepută inițial proba supli
mentară, eliminatorie — 
ca toți concurența, indife
rent de categoria de înca
drare, deci de nivelul de 
calificare, să execute a- 
ceeași piesă și pe aceeași 
mașină, neținîndu-se seama 
de specializarea fiecăruia.

Ochiul atent al celor 20 
de activiști prezenți a sesi
zat însă părțile slabe ale

ca lectorii
axeze tematica pe proble
mele tn a căror rezolvare 
ei av°au mai multă nevoie 
de ajutor. Și roadele au 
început să apară. Strunga
rii din „clasa" inginerului 
Mihai Preda și a maistru
lui Alexandru Ciorbă — 
mal cu seamă Grlgore 
Agachi fi Marian Crista- 
che — frezorul Ion Manea 
și alțl tineri au început să 
lucreze din ce în ce mai 
bine, cîștigînd repede sim
patia și aprecierea munci
torilor vîrstnici, a maiștri
lor, a inginerilor.

Inițiativa a avut ecou, a 
produs emulație în rîndul 
tuturor tinerilor seraliștiși, 
foarte curînd, i s-a adăugat 
alta, a uteciștilor din cla
sele a X-a și a Xl-a. Ei au 
arătat că în uzină se intro
duc în permanență tehno
logii noi, S.D.V.-uri perfec
ționate, materiale de cali
tate mai bună, care duc la 
modificarea regimurilor de 

noii probe introdusă în con
curs și, cu ocazia scurtei 
consfătuiri care a avut loc 
după prima parte a finalei, 
au venit cu propuneri inte
resante, care, sintetizate, 
sînt următoarele :

1) Proba practică să fie 
dată de concurent la mași
na pe care lucrează, iar 
condițiile de concurs să 
prevadă reglarea mașinii și 
executarea unei piese — 
din producția curentă — 
sau, dacă piesa e mare, 
anumite faze de operații 
într-un timp mai scurt.

2) La proba din finală să 
aibă posibilitatea de a 
asista și ceilalți muncitori 
tfm meseria respectivă sau 
numai cei mai tineri, care 
auj mai multe de învățat. 
Uh maistru sau inginer să 
explice celor prezenți des
fășurarea operației, fază cu 
fază, să facă cu această 
ocazie și o verificare a cu
noștințelor tinerilor. I

așchiere. Observînd că ră- 
mîn în urma celorlalți 
muncitori în ceea ce pri
vește însușirea noutăților 
tehnice, au cerut să se gă
sească o formă de pregătire 
și pentru ei. Nu peste mult 
timp, pe la începutul lui 
decembrie 1965, într-o sîm- 
bătă au apărut în hala 
mare cîteva table. Și la 
mecanica grea, și la me
canica mijlocie și la mon
taj. Se fac demonstrații 
practice cu completări teo
retice pe loc, la tabla a- 
șezată lingă mașina respec
tivă.

Din nou

lectori

Scriam, în numărul din 
21 mai, al ziarului nostru 
(pagina „Exigențele califi
cării"), că între calitățile 
lectorului și calitatea pre
dării există o adiacență in
contestabilă. Dădeam atunci 
ca exemplu preocuparea 
conducerii și a organizației 
U.T.C. de la Uzina de 

, mașini electrice din Bucu
rești.

Iată că astăzi revenim la 
articolul sus citat, pentru a 
face unele adăugiri, inspi
rate din buna experiență 
întîlnită la celălalt capăt 
al Bucureștilor, la construc
torii de mașini-unelte din 
Balta Albă,

Ce concluzie se desprinde din rindurile 
de mai sus ? Că în toate domeniile unde 
a considerat că poate interveni, organi
zația U.T.C. de la Fabrica de mașini-unel
te și agregate București nu s-a lăsat aștep
tată. Prezența sa activă, consecvența și ini
țiativa în problemele pregătirii profesio
nale, se bucură de un ecou favorabil în rîn- 
dul tinerilor, ajutîndu-i efectiv în înțele-

gerea și stăpînirea complexului proces teh
nologic de construcție a mașinilor-unelte și 
agregatelor. Experiența de la F.M.U.A.B. 
constituie un exemplu bun, pe care sperăm 
să-1 urmeze și alte organizații U.T.C.

Pagină realizată de ing. ARTUR ION 
Fotografiile :

O. PLECAN și N. STELORIAN

Și aici s-a mers pe același 
principiu de selecție : cadre 
bine pregătite, gata să-și 
dedice cu pasiune ore din 
zi și din noapte pentru 
pregătirea lecțiilor.

La cursuri au început să 
asiste toți membri comite
tului U.T.C., care, pe rînd, 
se „roteau" de la un lector 
la altul. Toți au fost la 
început de acord că unul 
dintre inginerii mai vîrst
nici pre.dă cel mai bine. 
Aici ziua de marți este de
dicată pregătirii profesio
nale. Atunci, prin decem
brie s-a decalat cursul cel 
mai bun cu o zi și toți cei
lalți lectori au fost invitați 
să asiste la predare, care 
aici era precedată de o se
minarizare, iar fiecare pro
blemă teoretică era susți
nută cu exemple din secție. 
Rezultatul a fost cel aș
teptat : calitatea lecțiilor 
s-a îmbunătățit, muncitorii 
erau din zi în zi mai mul
țumiți. Iată că după 3 luni, 
tînărul inginer Virgil Stere 
de la etrungăria ușoară, 
este anunțat că i se va de
cala cursul cu o zi și va 
avea ca „oaspeți" pe ceilalți 
lectori.

„Eu m-am străduit să 
îmbunătățesc cursul, apli- 
cînd cele învățate la pri
mul schimb de experiență, 
ne mărturisea Virgil. îmi 
dădeam seama că e bine, 
după atenția cu care eram 
ascultat și mai cu seamă 
după rezultatele obținute 
de tinerii mei irl producție. 
Dar cînd am auzit că voi 
preda în fața unei aseme
nea asistențe m-am fîstîcit 
și vreo două-trei nopți îna
inte de -„lecția-model" a- 
proape că n-am dormit de 
emoție. Parcă eram la exa
mene. Tn schimb, lecția a 
reușit foarte bine și am 
fost felicitat".

„Tizul" — ing. Virgil 
Kulman, de la cursul pen
tru rectificatori și ascuți
tori de scule, și inginenil 
Constantin Dinică (tehnolo
gia frezării la sectorul me
canică mijlocie) au pășit pe 
urmele lui Stere. „Cine 
predă mai bine" — așa s-ar 
putea intitula acest concurs 
tacit între lectorii din 
uzină.

GRIGORE AGACHI

MIHAI BUTUM



Fotbal, Handbal, Volei, 
Scrimă, Canotaj, Baschet, 
Box,
Șah,
Natație, Box,

Ciclism, Polo,

Oină, 
Popice, 

Tir, Șah, 
Tenis,

• Bilanț și perspectivă
• Peste 60000 de

studenți cuprinși intr-o
activitate sportivă
de masă continuă
• Aproape 5000 de

studeați excursioniști
vor străbate in tiepol

vacanței traseele turistice
ale țării • Cu șalupe, 

bărci și pontoane dormifor-
in excursie pe Dunăre 
și in Deltâ. • Camping
studeuțesc la Galați, 

Tulcea și in Delta Dunării

Marea tentație a
sport

terenului de

Campionatul european 

universitar de fotbal

Prima

Germană

★
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ALEX. MUREȘAN 
șeiul comisiei sport a

Comitetului Executiv al U.A.S.R,

au vacantă

CiND ANTRENORII PRIVESC
UȘOR UN SPORT GREU

AL MAEȘTRILOR

Competițiile studențești
nu

Anul universitar care s-a încheiat 
a fost bogat și pentru mișcarea 
sportivă a tineretului studios din 
țara noastră. Măsurile care au fost 
luate, în ultimul timp, pentru îm
bunătățirea activității sportive în 
rîndul studenților — înființarea 
cluburilor studențești — au făcut 
ca majoritatea studenților să fie 
angrenați într-o activitate sporti
vă continuă. Concursurile, compe
tițiile organizate de către asocia
țiile studenților, cu sprijinul cate
drelor de educație fizică și al orga
nelor locale U.C.F.S., la nivelul in
stitutelor și centrelor universitare, 
au adus la start anul acesta peste 
60 000 de studenți. Campionatele 
republicane universitare, care în 
acest an au avut etapă finală la 
7 discipline sportive (atletism, gim
nastică, șah, schi, baschet, handbal 
și volei), Cupa anilor I, concursu
rile pentru cîștigarea insignei de 
polisportiv, crosurile, competițiile 
tradiționale ca : Icefiada, Politeh- 
niada, Cupa „Carol Davilla", Cupa 
Institutului de construcții etc sînt 
fapte care atestă că în institutele 
de învățămînt superior sportul a 
devenit o preocupare majoră, că 
zecj de mii de studenți cunoscîn- 
du-i binefacerile sînt angrenați în 
diferite competiții de masă și prac
tică una sau mai multe discipline 
sportive.

Acum, studenții care îșî 
petrec o parte din vacanță 
în taberele de odihnă, au 
toate condițiile pentru desfășurarea 
unei activități sportive bogate.

Comisiile de turism ale U.A.S.R. au
organizat excursii în circuit, în
munți, în Deltă și pe Dunăre pen
tru aceia care sînt pasionați ai
drumeției. Astfel sînt stabilite 8
trasee turistice care vor fi parcurse 
fiecare de cîte 56 sau 64 de serii 
de studenți excursioniști. Munții 
Rodnei, Rarăul și Valea Bistriței, 
Ceahlăul, Cheile Bicazului și La
cul Roșu, Apusenii cu Detunata și 
Scărișoara, Parîngul și Lotrul, 
Munții Sebeșului cu Cibinul și ce
tatea dacică Sarmisegetusa, Rete
zatul și Piatra Craiului, vor fi stră
bătuți, în cursul lunilor iulie și au
gust, de 480 de grupe de studenți 
excursioniști cuprinzînd mii și mii 
de studenți. Totodată pentru ama
torii excursiilor pe apă se organi
zează drumeții pe Dunăre cu șle- 
puri-dormitor de la Galați la Tr. 
Severin și înapoi, în Delta Dunării, 
apoi excursii cu pontoane-dormitor 
cu bărci universale Ia Galați, în 
Delta Dunării și Tulcea, la care, de 
asemenea, vor lua parte numeroși 
studenți.

în toate centrele universitare, ța 
bazele sportive, din institute și din 
orașe, studenții practică zilnic spor
tul preferat, iar unii se inițiază în 
tainele înotului. Astfel de activi
tăți se organizează la Baza sporti
vă Tei, „reședința de vară" a stu
denților bucureșteni, și la terenuri
le Politehnicii și Universității din 
București, în parcul sportiv Babeș 
din Cluj, pe stadionul Politehnicii 
și Ia bazele sportive de pe malul 
Begheiului în Timișoara etc.

Și pentru sportivii de performan
ță, care activează în echipele insti
tutelor, vacanța înseamnă pregăti
re. O parte din ei sînt încă în 
competiții : fotbaliștii, atleții, gim- 
naști, tenismenii etc. Majoritatea 
însă au început antrenamentele 
pentru sezonul competițional care 
urmează și care va prezenta o co
titură în activitatea de performan
ță a studenților. Odată cu începe
rea noului an universitar, se dă 
startul și în întrecerea din seriile 
studențești ale categoriei ,,A" la 
volei, handbal și baschet, ndu în
ființate. Numai la aceste discipli
ne vor activa în Divizia A seriile 
I și II 81 de echipe studențești din 
care 43 sînt nou promovate.

Vacanța din acest an, prin grija 
Comitetului executiv al U.A.S.R., 
a Comitetului Central al U.T.C. și 
a Ministerului Invățămîntului și 
Consiliului General U.C.F.S., va 
constitui un prilej de înviorare și 
dezvoltare a sportului studențesc 
din țara noastră. Sîntem convinși 
că studenții care ne vor reprezenta 
la campionatul european studen
țesc de fotbal, la campionatul mon
dial studențesc de șah și la cele
lalte întreceri sportive internațio
nale rezervate echipelor de club 
studențești nu vor precupeți nici 
un efort, ele își vor dărui întreaga 
lor energie și pricepere pentru a 
obține cele mai bune rezultate.

CAMPIONATUL MONDIAL

DIBUI VICTORIOS
Sîmbătă a început, în mai multe 

orașe din Spania, prima ediție a 
Campionatului universitar de fotbal, 
competiție la care participă 8 for
mații studențești. In armași zi, 
întilnind selecționata universitară 
a Franței în orașul Pontevedra în 
fața a 5 000 de spectatori, studen
ții români au înregistrat o frumoa
să victorie : ei au îifvins echipa 
franceză cu 2—0. Agențiile de 
presă remarcă excelentul joc co
lectiv făcut de studenții noștri în 
fața unui adversar curajos, cu o 
apărare hotărîtă. Intr-un alt oraș, 
la Vigo, s-au întîlnit formațiile 
studenților turci și portughezi, jo
cul încheindu-se cu un scor alb.

întrecerile competiției au conti
nuat duminică cu disputarea altor 
două întîlniri din grupele prelimi
nare. In orașul Vigo, în prezența 
a 12 000 de spectatori, echipa Iu
goslaviei a întrecut cu scorul . de 
2—0 formația R. F. Germane. Me
ciul dintre echipele Spaniei și O- 
landei s-au încheiat cu scorul de 
2—1 în favoarea fotbaliștilor spa
nioli.

în prima grupă conduc echipele 
României și Spaniei cu cîte 2 
puncte, iar în grupa a doua Iugo
slavia — 2 puncte, urmată de 
Turcia și Portugalia cu 1 punct fie
care. Amintim cititorilor că din 
fiecare serie se califică primele 
două clasate.

ECHIPA MASCULINĂ 
A ROMÂNIEI A CÎȘTIGAT 

BALCANIADA DE TENIS
Echipa masculină de tenis a 

României, formată din Ion Ți- 
riac și Ilie Năstase a cîștigat 
cea de a 6-a ediție a Balca
niadei de tenis, desfășurată 
la Zagreb. în meciul decisiv, 
formația română a învins cu 
2—1 reprezentativa Iugosla
viei.

La feminin pe locul întîi s-a 
clasât Bulgaria, urmată de 
România.

DE FOTBAL

care
credeam că

Cu^a Jules Rimet a rămas în 
Europa. Și e greu de crezut pînă 
la ora aceasta că ea va părăsi 
Londra, îndreptîndu-se spre Lisa
bona, să zicem.

Echipa Angliei, cu jucători de 
mare forță și care nu-și menajează 
absolut de loc partenerii (acesta 
este un eufemism) are toate șansele
— unele nu chiar atît de naturale
— să intre în posesia ei. De la 
Început și pînă acum, băieții lui 
Alf Ramsey au jucat numai și nu
mai pe Wembley și tot acolo vor 
disputa și semifinala. Înaintea me
ciului cu Argentina, organizatorii 
anunțaseră în scris și verbal că. 
In caz de calificare Anglia se va 
deplasa, pentru semifinală, la Li
verpool. Dgr la un sfert de oră 
după meci (au, la cîte lovituri de 
teatru n-am asistat aici I) ni s-au 
împărțit nouă, ziariștilor, foi șapi- 
rografiate pe care sta scris — cinci 
minute mi-am frecat ochii ca să 
mă conving că nu dorm și nu vi
sez — că Anglia va juca... tot pa 
Wembley. Și iată, astăzi ni s-a ser
vit și explicația : „Pe Wembley 
vine mai multă lume". încasările 
desigur joacă un rol bine determi
nat, dar bănuiesc că la mijloc nu 
e vorba numai de rețetă, și știu eu 
ce știu, adică știu ce știu atîția 
alții.

premeditat pentru a-1 discredita pe 
acesta în ochii publicului. Și eu 
care credeam că bietul argentinian 
țipă ca din gură de șarpe pentru 
că îl doare.

Domnul Kreitlein, despre care 
Comitetul de disciplină al F.I.F.A. 
a spus că va putea, dacă va vrea, 
sâ-i acționeze în judecată pe jucă
torii argentinieni, a anunțat poliția 
că nu va face acest lucru. De ce nu 
uzează Kreitlein de dreptul său ? 
Din mărinimie 1 Ziariștii sudameri- 
câni susțin că motivele sînt altele. 
Kreitlein zice că Rattin l-a apostro
fat. Argentinienii au dovedit că 
arbitrul n-ar fi avut cum să înțe
leagă că Rattin îl apostrofează pur 
și simplu pentru binecuvîntatul 
motiv că nu pricepe nici măcar un 
singur cuvînt din limba spaniolă.

Și acum, dau cuvîntul antrenoru
lui Constantin Teașcă, delegat aici 
din partea Federației de fotbal și 
care ține aă spună cititorilor 
„Scînteij tineretului" cîteva cuvin
te în legătură cu echipa nord- 
coreeană, mare revelație a aces
tui turneu : „Fotbaliștii nord-co- 
reeni m-au încîntat Știam din po
vestirile băieților noștri care au 
jucat împotriva lor, în perioada 
premergătoare campionatului mon
dial, că nord-coreenl au progresat 
enorm. Totuși, cinstit gă fiu. nu le

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

Comisia de disciplină din cadrul 
F.I.F.A. i-a amendat pe argenti
nieni cu 1 000 de franci elvețieni 
— maximum de amendă prevăzută 
în regulament — pe Rattin, căpi
tanul echipei l-a supendat pentru 
patru jocuri internaționale, iar pe 
Ferreiro și Onega, care s-au az- 
vîrlit ca niște vultani la arbitru, 
pentru trei meciuri.

Domnul Kreitlein, mai mare pes
te un fluier cu un bob de mazăre 
în găoace, nu a pățit nimic, dim
potrivă a fost gratulat cu tot felul 
de complimente. Duminică fiind zi 
cu soare, domnia sa a ieșit în 
Hyde Park unde s-a fotografiat 
zîmbind frumos.

Pedeapsa aplicată argentinienilor 
măcar în parte e justificată. Ei au 
fost, de asemenea, avertizați că 
dacă în viitor nu dau dovadă de 
disciplină vor fi excluși de la cam
pionatul mondial din 1970.

Antijocul, simulările, răstelile, 
ghionții, și mai ales pofta nestinsă 
de bătaie trebuie curmate. Dar 
acest regim se cerb aplicat tuturor 
echipelor. In timp ce argentinienii 
sînt acuzați și puțin mai lipsește 
ca să fie trași în țeapă, fotbaliștii 
conduși de Ramsey sînt pomeniți 
în treacăt și atunci numai pe post 
de mielușei ieșiți sâ pască flori
cele în pajiștea de la 
Asta nu pot s-o înțeleg.

Un ziar francez care, 
ciul Anglia—Franța îl 
mijlocașul Stiles nici mai mult nici 
mai puțin decît ,,asasin".1 astăzi 
culmea, î] elogiază. Se spune că 
Ferreiro, unul din jucătorii argen
tinieni pedepsiți de F.I.F.A. se 
arunca, auziți, premeditat sub pi
cioarele Iui Stiles. Auziți, în chip

Wembley

după me- 
numea pfl

acordam șanse în compania stele
lor europene. Gîndiți-vă, ei tre
buiau să se întîlnească cu Mazzola, 
Rivera, Fachetti, cu Iașin, Cislen- 
ko, cu Leonel Sanchez etc. Aveam 
impresia că nu vor rezista, îi cre
deam prea fragili și neexperimen
tați. Dar victoria repurtată de ei 
în fața faimoasei naționale a Ita
liei, spectaculoasă dacă o privești 
din afară, a fost pe deplin merita
tă. Nord-coreenii au atacat în 
trombă din minutul întîi pînă în 
minutul 90, nu i-au dat răgaz apă
rării adverse să se replieze și au 
șutat cu foarte multă îndrăzneală 
la poarta lui Albertosi. Au o echi
pă tehnică, aș spune chiar de fine
țe, înaintează cu o viteză greu de 
închipuit, (5 inși bat suta de metri 
sub 11 secunde 1) și un portar de 
superclass.

Meciul cu Portugalia pe care 
l-au avut la discreție, l-au pierdut 
fiindcă la 3—0 n-au știut sau n-au 
vrut să închidă jocul. Dacă s-ar fi 
blocat în apărare, Europa ar fi în
registrat cea mai tulburătoare sur
priză. Eusebio, lăsat liber, 
răsturnat toată munca. îmi 
rău pentru ei : au demonstrat 
posedă o echipă de mare calibru, 
capabilă de succese răsunătoare și 
va urca, am toată convingerea. în 
ierarhia mondială.

Pe plan tehnic, pot să vă spun 
că multe din execuțiile lor, în 
specia] acelea ale un-doiurilor și a 
triunghiului clasic și pe verticala, 
sînt fără greș, sînt scăpărătoare,

Tribunele i-au răsplătit cu ropo
te de aplauze".

...Mîine veți avea vești despre 
prima semifinală.

le-a
pare 

că

finalistă

Prima semifinală a Cam
pionatului mondial de fotbal 
s-a disputat ieri la Liverpool, 
între echipele R.F. Germane 
și U.R.S.S. Peste 50 000 de 
spectatori au urmărit aceas
tă partidă încheiată cu sco
rul de 2—1 (1—0) în favoarea 
jucătorilor vest-germani. Sco
rul a fost deschis în minutul 
43 de Haller, care a șutat din 
plină viteză, la semiînălțime, 
pe lingă Iașin. în minutul 44, 
arbitrul italian Lo Bello l-a 
eliminat de pe teren pe Cis-

lenko. Echipa sovietică a ră
mas astfel în 10 jucători pînă 
la sfîrșitul întîlnirii. Cel de-al 
doilea gol l-a marcat mijlo
cașul Beckenbauer (min. 67) 
printr-un șut puternic tras 
de la marginea careului de 
16 metri. Echipa sovietică a 
redus scorul în minutul 88 
prin extrema stingă Parku- 
ian.

Astăzi, la Londra, are loc 
a doua semifinală, între se
lecționatele Angliei și Portu
galiei.

• Halterofilii în obiec
tiv • „Profesori1* ini
moși și „elevi** care în
vață cu sîrguință • 
Condiții de lucru bune, 
dar rezultatele se lasă 
așteptate • în locul 
sportivilor plafonați 
— elemente tinere de 

perspectivă

„Pregătiri olimpice" — iată 
formulă care cuprindeo

multiple aspecte ale activită
ții sportive amatoare, o no
țiune ce înglobează, de multe 
ori, o muncă pasionată, entu
ziastă. științifică, riguros 
planificată, eșalonată pe o 
perioadă de mulți ani.

Discuția noastră cu LAZAR 
BAROGA, secretar al Fede
rației române de haltere, s-a 
oprit însă la... 1968. L-am 
gat pe interlocutor să ne îm
părtășească din planurile 
pregătire a halterofililor pen
tru J.O. de la Ciudad de Me
xico.

— Așadar, la nivelul fede
rației de haltere cum se con
cretizează preocupările 
vederea viitoarelor 
Olimpice ?

— în cursul anului 
un grup de specialiști 
borat un plan de 
vă, eșalonat pe o perioadă de 
trei ani, care a intrat deja în 
acțiune în toate asociațiile și 
cluburile cu secții de haltere. 
El are 
tuturor 
această 
lizînd 
altor țări, urmărește să dea 
mai mult conținut muncii 
noastre, să creeze o pleiadă 
de tineri bine pregătiți, ca
pabili de performanțe va
loroase. Cursul de perfecțio-

ru-

de

în 
Jocuri

trecut 
a ela- 

perspecti-

în vedere orientarea 
celor ce lucrează în 
disciplină și, genera- 
experiența pozitivă a

Atleții juniori români 
învingători

Meciul de atletism disputat 
la Poiana Brașov între echi
pele de juniori și junioare ale 
României și R.S.S. Ucrainiene 
s-a încheiat cu scorul general 
de 160—147 puncte în favoa
rea sportivilor români, i .a 
feminin au cîștigat atletele 
române cu 71—46, iar Ia mas
culin oaspeții cu 101—89.

Succes internațional 
al canoiștilor români

Participînd la cea de-a 11-a 
ediție a „Regatei Copenhaga" 
la caiac-canoe, echipajul Si
dorov—Iacovici (România) a 
cîștigat proba de canoe dublu, 
pe distanța 1 000 m, cu timpul 
de 4’08” 9/10. Pe locul doi s-au 
clasat cehoslovacii Ctvetecka, 
Houdzin.

Imagine de la 
duminică în Capitală. Măsurînd

startul.atenjie. Peste cilevâ secunde doar, se va 
i de ciclism de semifond desfășurat d__.

Clipe de încordare
campionatul republican— —.............. .........- --------
81 km, traseul a fost parcurs pe circuit în 60 ture, titlul de campion revemndu-i lui Nico- 
lae Ciumeti care a realizat o medie orară de peste 43 km. Pe locul 2 s-a clasat Ziegler iar 

pe locul trei Burlacu. La juniori titlul a revenit lui Ștefan Suciu.
Foto : I. CU CU

continuu. InSecretul marilor performante antrenamentul 
imagine halterofilul Fiți Balaș intr-o oră de antrenament

nare a antrenorilor organizat 
la Cluj în luna mai, după cam
pionatele naționale, a subli
niat utilitatea și însemnătatea 
acestei măsuri și sperăm că 
roadele ei vor fi mult mai e- 
vidente în anii viitori.

Ne străduim, de asemenea, 
să introducem o nouă atmos
feră de lucru în secțiile noa
stre, în sensul unei discipli
ne ferme, a unei conștiinciozi
tăți maxime atît de necesară 
pregătiri schimbului de mîine.

— Pe cine aveți în vedere 
cînd vorbiți de „schimbul de 
mîine ?“

— Mă gîndesc, de pildă, că 
munca unor antrenori inimoși, 
pasionați nu va putea rămîne 
fără rezultate concrete. Du
mitru Bejan (Rapid Oradea) 
pune mult suflet în activita
tea sa, tinerii cu care lucrea
ză sînt pasionați pentru spor
tul ales, participă la antrena-

mente cu conștiinciozitate. La 
Cluj fostul campion național, 
Tiberiu ROman, a ridicat deja 
mulți tineri, cu reale perspec
tive, între care amintesc pe 
Andrei Olțer, Olimpiu Pop, 
Ladislau Kato, Arcadie Kiss. 
Este îmbucurător pentru noi 
să constatăm că și în alte 
orașe sportul halterelor a în
ceput să „prindă". E vorba 
de Constanța. Deși lucrează 
de numai un an la A. S. 
Șantierul Naval, antrenorul 
Lisias Ionescu a dat deja un 
sportiv pentru lotul repre
zentativ (Ștefan Lefea) iar 
alți cinci sportivi de aici 
„amenință" performanțele ri
dicate ale acestei discipline. 
De asemenea aș vrea .să 
evidențiez activitatea des
fășurată de antrenorul Ion

Electromo- 
Campiona- 

juniori

Birau (A. S. 
tor Timișoara), 
tele republicane de

STMIMBUL DE MÎINE

„Cupa forestierului
In regiunea Suceava se des

fășoară o interesantă competi
ție sportivă intitulată „Cupa 
forestierului". Rezervată lu
crătorilor din economia fores
tieră, competiția are drept 
scop atragerea unei mase largi 
de tineri spre activitatea spor
tivă organizată, creîndu-se, 
totodată, posibilitatea descope
ririi elementelor talentate. în
trecerile în cadrul „Cupei fo
restierului" cuprind numeroase 
discipline sportive cum ar fi 
atletismul, gimnastica, șahul, 
ciclismul, tirul, halterele. Con
cursul se desfășoară în 3 etape 
începînd cu cea pe asociație 
pină la faza regională, angre- 
nînd un mare număr de parti
cipant. De menționat că spor
tivii promovați pentru etapa 
raională vor trebui să fie 
purtători ai insignei de poli
sportiv (I. BELDEANU).

de la Craiova ne-au arătat că 
avem o pleiadă de tineri 
Lalentați care, urmînd o bună 
pregătire, ne vor putea 
rezultate valoroase.

— Nu ne-ați vorbit 
despre 
aportul 
reșteni Ia eforturile de afir
mare a sportului halterelor ?

— Voi aminti că din Ca
pitală s-a ridicat tînărul și 
talentatul halterofil Gheorghe 
Teleman (Dinamo), al cărui 
record de juniori la stilul 
împins (137 kg) se află la 6 
kg de recordul mondial. Dar, 
în ansamblu munca antreno
rilor bucureșteni nu ne mul
țumește. Deși au condiții de 
lucru corespunzătoare, rezul
tatele lor nu sînt cele aștep
tate pqptru că mulți din ei 
se cramponează de sportivi 
plafonați, fără nici o pers
pectivă, mulțumindu-se fie 
cu ceea ce au găsit cîndva, 
fie cu ceea ce „pîcă“. fără a 
desfășura o muncă temeinică 
și bine organizată de depis
tare și selecționare a tinerilor 
talentați. Și nu avem putini 
antrenori din aceștia : Ilie 
Ienciu (Olimpia), Gh. Purcărea 
(Metalul), Gh. Apostol (Pro
gresul). Nu sîntem mulțumiți 
nici de ceea ce se face la 
cluburile fruntașe Steaua și 
Dinamo.

Mulți dintre acești antrenori

Capitală. Care 
antrenorilor

aduce

nimic 
este 

bucu-

manifestă o periculoasă atitu
dine 
profund 
sului și 
sportive.
> — Se 
tot există o mare afluență de 
tineri la secțiile de haltere. 
Cum ar putea fi remediat a- 
cest neajuns ?

— Fără îndoială, foarte 
mult depinde de munca an
trenorilor. Ei sînt aceia care 
trebuie să-i atragă pe tineri, 
să desfășoare o muncă pasio
nată, conștiincioasă, entu
ziastă, să popularizeze frumu
sețea acestui sport, foloasele 
lui pentru sănătate etc. Ex
periența altor țări arată că 
de bune rezultate se bucu
ră 
tare 
lor, urmate întotdeauna de o 
mare afluență spre secțiile de 
haltele și cred că și antreno
rii noștri ar obține rezultate 
mai bune procedînd astfel.

Va trebui să muncim mult.
o ma- 

diferență ce ne desparte

de automulțumire, 
dăunătoare progre- 

în aceste discipline

afirmă că nu peste

concursurile de 
fizică dedicate

dezvol-
tinerl-

Avem de recuperat 
re 
de cele mai înalte performan
te mondiale și acest fapt so
licită multă pricepere, ener
gie, multe
ca preocupările noastre 
dea rezultate.

eforturi. Sperăm
să

S. IONESCU

Sătiloatea .a
Virginia Burcc „ : ■ ■ . i

tn plir Mor.
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această săptămînă se

Sosirea la Ankara

a delegației guvernamentale 

române
(Urmare din pag. I)

Noi vom servi astfel nu nu
mai intereselor celor două na
țiuni ale noastre, dar și ace
lea ale păcii în regiunea noa
stră și în lume.

în încheiere, premierul Tur
ciei a spus : „Urez bun venit 
Excelenței Voastre și eminen- 
ților membri ai delegației ro
mâne. Vă doresc o ședere fe
ricită și agreabilă în Turcia", 

îri cuvîntarea de răspuns, 
tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer a mulțumit pentru 
călduroasa primire, pentru 
cuvintele prietenești adresate 
poporului român, delegației și 
lui personal și a transmis po
porului și guvernului turc, 
Excelenței sale primului mi
nistru un cordial salut și 
urări de prosperitate și pace. 
Delegația română, a spus pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri, vine în Republica Tur
cia animată de dorința sinceră 
de a continua legăturile tra
diționale de prietenie și co
laborare pașnică dintre țările 
și popoarele noastre.

Așteptăm cu interes vizitele 
și întrevederile care ne vor 
da posibilitatea să cunoaștem 
realitățile Turciei contempora
ne, munca și preocupările po
porului turc, să procedăm la 
un schimb de vederi util a- 
supra unor probleme de in
teres reciproc privind relațiile 
bilaterale dintre cele două 
state ale noastre și unele pro
bleme internaționale actuale.

Guvernul român pornește 
de la premisa că singura bază 
pentru realizarea unui climat 
de destindere și înțelegere

internațională o constituie a- 
firmarea și dezvoltarea între 
state a unor relații normale, 
întemeiate pe respectarea 
principiilor suveranității și 
independenței naționale, nea
mestecului în treburile inter
ne ale altora, egalității în 
drepturi a tuturor națiunilor. 
Sîntem convinși că contactele 
directe dintre oamenii de stat 
și mai buna cunoaștere reci
procă între țări reprezintă 
unul din mijloacele cele 
mai eficace pentru atingerea 
acestui scop.

Ne exprimăm speranța — a 
spus șeful guvernului român 
— că vizita noastră și convor
birile pe care le vom avea vor 
constitui o sursă de noi pro
grese în dezvoltarea relațiilor 
dintre' România și Turcia, vor 
contribui la promovarea coo
perării și înțelegerii în regi
unea Balcanilor în interesul 
cauzei păcii și securității 
internaționale.

în salonul de onoare al 
aerogării, premierul român și 
premierul turc s-au întreținut 
cordial.

Răspunzînd unor întrebări 
ale ziariștilor prezenți la ae
roport, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer și-a exprimat satisfac
ția de a se afla într-o vizită în 
Turcia. Vizita delegației româ
ne constituie un prilej fericit 
de a explora, împreună cu 
conducătorii guvernului turc, 
noi posibilități, pentru dezvol
tarea relațiilor între cele 
două țări, pornind de la do
rințe comune și de la intere
sele reciproce.

Convoiul de mașini oficiale 
s-a îndreptat apoi spre reșe
dința oaspeților români.

Sala de comandă a instalației de oletine a Combinatului Brazi

Foto : N. STELORIAN

ACTUALITATEA
Cu prilejul celei de 

a XIII-a aniversări a 
Insurecției Naționale 
cubane, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afa
cerilor externe al 
Republicii Socialiste 
România a trimis o 
telegramă de felici
tări ministrului rela
țiilor externe al Re
publicii Cuba, Râul 
Roa Garcia.

Luni a plecat la 
Leningrad o delega
ție a Uniunii sindi
catelor din Instituții
le de învățămînt și 
cultură, condusă de 
Mihail Roșianu, pre
ședintele Comitetului 
Uniunii, care va lua 
parte la sesiunea Co

referă la tensiunea ra

sială din S. U. A. pre

cum și la relațiile 

franco—vest-germane.

Tensiunea 
rasială

mitetului Adminis
trativ al Federației 
Internaționale a Sin
dicatelor din învăță- 
mînt (FISE) și la 
„Zilele de studiu cu 
privire la unitatea de 
acțiune a educatori
lor cu clasa munci
toare", care vor avea 
loc între 28—31 iu
lie a.c.

Cursurile au fost 
deschise de acad. 
Gheorghe Mihoc, rec
torul Universității 
din București, iar 
prelegerea inaugura
lă a fost prezentată 
de prof. univ. Ale
xandru Dima, care a 
vorbit cursanților 
despre specificul na
țional al literaturii 
române.

Cursurile de vară 
și colocviile științifi
ce de limbă, litera
tură, istorie și arta 
poporului român — 
tradițională reuniu
ne științifică inter
națională organizată 
anual în țara noas
tră — s-au deschis 
luni, la Sinaia.

căruia constructorii hidrocen-Unui din „inelele" cu ajutorul tralei de la Porțile de Fier 
supun apele Dunării

• CONTINUĂRI

Scrisori despre 

adolescență (!) 
alte chipuri ale tale, viața, 
timpul te-a dus și pe tine în 
pragul limpezirii. Deși au tre
cut puțini ani, cel care ai fost 
tu atunci parcă îți pare a fi 
aparținut unei „preistorii" a 
tinereții în a cărei existență e 
foarte greu de crezut. Tot ce 
era pe atunci .uimire astăzi a 
devenit aproape certitudine. 
Iar noile tale uimiri care pre
gătesc certitudinile de mîine 
și-au schimbat direcția ase
menea unui far care după ce 
a cutreierat întinderea apelor 
își trimite razele spre adîncul 
lor. Iți devin pe zi ce trece 
mai clare dimensiunile lumii 
în care trăiești, ale construc
ției socialiste la care vei fi 
chemat să iei parte, iar cuvîn- 
tul răspundere își dezvăluie 
un conținut pregnant. De ase
menea, se limpezesc raportu
rile tale cu societatea și înțe
legi că ai o datorie pe care o 
descoperi a fi propria ta cauză, 
țelul căruia merită să-i în
chini toate forțele.

Dacă un compozitor ar scrie 
o simfonie a adolescenței, fun
dalul pe care ar proiecta con
strucția ei ar fi fără îndoială 
această temă a limpezirii și 
mi-o înfățișez clădită în ample 
volute sonore ca imnul bucu
riei din simfonia a IX-a de 
Beethoven și mereu prezentă 
în țesătură chiar și în clipele 
cînd instrumentele par că au 
uitat-o.

Pe acest fond solemn și lu
minos. totodată, se desfășoară 
celelalte teme ale acestei pre
supuse simfonii a adolescenței 
pe care încerc să le schițez în 
cele ce urmează, propunîndu-ți 
să reflectezi asupra lor.
TEMA I — DESCOPERIREA 

LUMII
Din căutări și ipoteze, din 

întrebări mereu mai curajoase 
și răspunsuri mereu mai cu
prinzătoare s-a închegat a-

La Brașov s-au 
desfășurat luni lu
crările unei consfă
tuiri interregionale 
pe tema calității pro
duselor textile și de 
încălțăminte.

La consfătuire au 
participat reprezen
tanți ai ministerelor

industriei ușoare și 
comerțului interior, 
delegați ai fabricilor 
producătoare și ai 
organizațiilor comer
ciale din regiunile 
Brașov și Mureș Au- 
tonomă-Maghiară.

Consfătuirea a a- 
doptat un plan de 
măsuri privind ridi
carea calității în in
dustria tAtilă și a 
încălțămintei la ni
velul sarcinilor tra
sate de Congresul al 
IX-lea al P.C.R. 
Pentru participanții 
la 1 consfătuire s-a 
organizat o expoziție 
cu produse textile și 
de încălțăminte.

(Agerpres)

Sărbătorirea „Zilei constructorului"

La Petroșani a avut loc 
sîmbătă după amiază adunarea 
festivă consacrată „Zilei con
structorului", iar duminică, 
toată ziua, s-au desfășurat 
serbări cîmpenești la care au 
participat aproape 2 000 de 
constructori cu familiile lor. 
începînd de la orele 9,00 di
mineața pe stadionul sportiv 
din Petrila s-au desfășurat în
treceri între echipele de fotbal 
din localitate și cele din Vul
can, Livezeni și Lupeni pen
tru cucerirea „Cupei construc
torului".

După amiază, în parcurile și 
pe stadioanele orașelor Lupeni, 
Petrila, Petroșani, Vulcan,

Aninoasa, pe estrade în aer ț 
liber, au fostj>£ezenlate pro
grame artistici închinate’ săr
bătoriților la care și-au dat 
concursul peste 40 de formații 
de dansuri, cîntece, instru
mentiști etc. (R. LAL).

★

Direcția Generală Construc
ții Montaj a Sfatului popular 
al Capitalei a deschis o expo
ziție în care sînt expuse ma
teriale de construcții și pro
duse ale întreprinderilor din 
București. Se remarcă mo
strele prezentate de I.P. Gra
nitul, I.M. „7 Noiembrie", 
I.P.L.C., I.C.M.R.U.G., I.C.M. 2.

Incidentele au depășit stadiul 
unor ciocniri minore, aplanate 
cu relativă ușurință prin in
tervenția energică a poliției. 
Străzile marilor orașe ameri
cane cunosc de multe zile o 
dezlănțuire de violență care 
costă vieți omenești.

Persistența incidentelor, ex
tinderea rapidă pe care au în
registrat-o (un senator afirma 
că „se răspindesc ca un can
cer în toată țara") reflectă a- 
cuitatea problemei. Cauzele i- 
mediate ale unor ciocniri pot 
părea lipsite de importanță, 
dar gravitatea consecințelor, 
dimensiunile lor, demonstrea
ză că tensiunea rasială este 
generată de ansamblul situa
ției populației de culoare. La 
New York punctul de pornire 
al tulburărilor l-a reprezentat 
uciderea unui copil negru în 
vîrstă de 11 ani. Crima a răs
colit „ghettoul negru" din me
tropola americană și indigna
rea a împins la ciocniri cu re
prezentanții unei „ordine" ne
drepte. La Cleveland, Chicago 
și Los Angeles incidentele au 
fost generate de motive dife
rite. Exploziile care au urmat 
au avut, totuși, o notă comu
nă : disperarea oamenilor de 
culoare împinși la o viață 
marcată de inegalități și su
ferințe. Comisia care a anali
zat sursele evenimentelor de 
acum cîteva luni de la Los 
Angeles avertizase că „astfel 
de tulburări rasiale — poate 
și mai grave — pot izbucni 
oricînd". Cauza fundamentală 
o reprezintă discriminarea la 
care sînt supuși negrii în toa
te sectoarele vieții publice și, 
în mod deosebit, pe piața 
muncii. Statisticile arată că 
negrii din S.U.A. (care consti
tuie 11 la sută din totalul 
populației active a țării) re
prezintă 20 la sută din armata 
șomerilor. în rîndul tineretu
lui de culoare procentajul șo
merilor este și mai ridicat : un 
sfert din numărul tinerilor ne
gri (comparativ cu 10 la sută 
printre tinerii albi). Discrimi
narea nu vizează doar posibi
litățile de angajare, ci și ni
velul cîștigului. întregul com
plex al pieții brațelor de mun
că obligă pe negrii să se con
centreze în muncile cele mai 
slab plătite. Calculele făcute 
de economistul Victor Perlo 
demonstrează că prin inegali
tățile în materie de salarizare 
marile monopoluri din S.U.A. 
obțin anual un profit supli
mentar de 6 miliarde dolari. 
Viața oamenilor cu pielea de 
culoarea cafelei este un calvar 
descris în pagini cutremură-

toare chiar de către ziarele 
de peste ocean. NEW YORK 
TIMES scria : „Aproape toate 
orașele mari ale Statelor Uni
te au la periferiile lor un a- 
devărat ghettou negru, familii 
care trăiesc în mare mizerie, 
ai căror copii sînt dezorientați, 
cu șomeri nenumărați, cu co
cioabe hidoase și în care dom
nește o atmosferă de străve
che deznădejde, începînd 
acum să se transforme în ură".

Să adăugăm că 15 000 000 de 
negrii trăiesc în locuințe con
siderate insalubre, că, în sud, 
90 la sută din copiii negri nu 
au acces în școlile destinate 
albilor, că dreptul de vot este 
refuzat unei mari părți a popu
lației de culoare. NEW YORK 
TIMES MAGAZINE scria des
pre acumularea unei mizerii 
concentrate și explozive în 
ghettourile negrilor „mizerie 
care este ascunsă de cifrele 
totale pe scară națională".

Lupta negrilor se desfășoară 
în două direcții: pentru drep
turi politice și revendicări e- 
conomice. Negrii abandonează 
resemnarea fatalistă la care 
păreau condamnați și aleg ca
lea luptei de masă, a unor for
me active de impunere a re
vendicărilor lor. Creșterea 
combativității populației de 
culoare, amploarea crescîndă a 
acțiunilor inițiate de organi
zațiile ei, pune în fața facto
rilor de răspundere din S.U.A. 
probleme noi, de o stringentă 
actualitate. A devenit limpede 
că dosarul rasial nu poate fi 
rezolvat prin programe plato
nice și pompoase declarații de 
bune intenții. Timpul presează 
și negrii nu mai sînt receptivi 
la apelurile la răbdare.

„Pe lungimi
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proape fără știrea ta o ima
gine proprie despre lume și 
viață.

Tot ce știai episodic se în
tregește, contururile se împli
nesc, realitatea îti dezvăluie o 
complexitate nebănuită.

Proaspăta descoperire a lu
mii te poartă în miezul unor 
contradicții uriașe. Ziarele îți 
ajută să descifrezi conflictele 
și personajele realității con
temporane, diversitatea de 
idei și concepții, complexita
tea infinită a relațiilor politice 
și sociale. Dar acum nu te mai 
poate mulțumi o simplă in
ventariere ; te preocupă cau
zele și soluțiile. Lumea și viața 
îți par a fi puse în ecuație. În
trebările devin probleme, iar 
problemele impun o rezolvare 
care este în același timp o ati
tudine. Forțele care stau față 
în față, pacea și războiul, 
exploatarea și libertatea, bel
șugul și foametea endemică, 
analfabetismul și revoluția cul
turală, imperialismul capitalist 
și umanismul socialist — te în
deamnă la comparații, la ana
liză, la generalizare. Aceasta 
te îndeamnă să reflectezi mai 
profund la cuceririle poporu
lui nostru, te ajută să înțelegi 
că toate cuceririle pe care 
înainte le socoteai ca existînd 
de totdeauna reprezintă o con
cluzie a luptei maselor popu
lare care veacuri întregi au 
bătut la poarta dreptății pînă 
cînd aceasta s-a deschis. Știai 
de mult, că în societatea noas
tră „cine nu muncește nu 
mănîncă", dar abia acum pă
trunzi cu adevărat demonstra
ția acestei teoreme a dreptății 
sociale. Noțiunea de exploa
tare a omului de către om 
abia acum îți apare în toată 
cumplita ei hidoșie.

Iar această sporire a înțele
gerii te obligă să iei o poziție 
care să fie a ta, pe care s-o 
aperi cu argumente și s-o pui 
la temelia faptelor tale. Cali
tatea de utecist, imaginea des
pre natură și societate pe care 
ți-au format-o profesorii tăi 
încă de pe primele trepte ale 
școlii, ajută ca această poziție 
proprie să tindă a fi cea mai

înaintată din cîte se cunosc 
pînă astăzi: concepția mate
rialistă sprijinită pe metoda 
dialectică.

Dar această sporire a înțele
gerii înglobează geografii di
verse. Prietenia și datoria, fe
ricirea și dragostea îți oferă 
multiple prilejuri de reflecție 
și fiecare se cere cîntărită și 
definită. Nu-ți mai poți îngă
dui să aluneci la suprafața 
cuvintelor și nici atitudinile 
„definitive" de o clipă, hotărî- 
rile spectaculoase fără drept 
de apel nu te mai mulțumesc, 
deoarece aceste noțiuni denu
mesc parametrii vieții tale 
lăuntrice, fiecare închizînd în 
ele o întreagă filozofie și im
plicit o subtilă știință a prac
ticii relațiilor umane. Lămu
rirea acestui fel de probleme 
cere uneori îndoieli și zbu
cium, prilejuiește temporar în- 
frîngeri căci, în nici un dome
niu al cunoașterii experiența 
nu atîrnă gata coaptă în pom. 
De obicei însă, din asemenea 
lupte omul iese călit, cu pri
virile mai limpezi și învață să 
se cunoască mai bine pe el 
însuși.

Această descoperire a lumii 
dinlăuntru și din afară se 
înfăptuiește de obicei pe mai 
multe căi și în primul rînd pe 
calea practicii sociale. Poziția 
ta între cei mari reflectă noua 
ta vîrstă, părinții și profesorii 
te socotesc din ce în ce mai 
mult egalul lor, ți se în
credințează sarcini de organi
zator și conducător al celor 
mulți, respectul de care te 
bucuri crește în proporție 
egală cu exigențele cărora este 
necesar să le răspunzi. Ulti
mul acord al temei: descope
rirea lumii mi se pare a fi în 
mod firesc axat pe motivul 
răspunderii față de tine însuți 
și față de ceilalți. Căci lumea 
în care trăiești, lumea socia
lismului, nu se mulțumește să 
fie descoperită, ea se cere în 
permanență schimbată, tran
sformată, urcată pe trepte din 
ce în ce mai înalte. Iar această 
pasionantă mișcare lăuntrică ți 
se transmite și ție, interzicîn- 
du-ți atitudinea de spectator 
pierdut într-o placidă contem

plare. Și dacă tu n-ai de re
zolvat tragicele șarade pseudo- 
filozofice care fac din ado
lescenții altor țări ale lumii 
niște învinși înainte de a porni 
la luptă și nici nu te zbuciumi 
între defetism și teama pentru 
ziua de mîine, aceasta se dato- 
rește fără îndoială și împre
jurării că propria ta creștere 
coincide cu impetuoasa creș
tere a patriei tale, a României 
socialiste.

Manualele in 
drum spre școli

Toate manualele apar într-o 
ediție bine îngrijită, cu coperți 
atrăgătoare, iar pentru elevii 
mici cu hărți, planșe și desene 
colorate.

Dacă anul trecut manualele 
de clasa a IX-a au fost puse 
de acord cu programa școlii 
de 12 ani, anul acesta a fost 
rîndul manualelor de clasa a 
X-a care sînt concepute în 
conformitate cu cerințele pro
gramei școlii de 12 ani. Au 
fost editate manuale privitoa
re la mașini folosite în diver
se sectoare ale industriei, iar 
pentru liceele din mediul ru
ral, un manual pentru clasa a 
X-a intitulat ,-Bazele produc
ției agricole". *Pentru prima 
oară în acest an s-au editat 
pentru clasa a X-a a școlilor 
de muzică, manualul „Teorie și 
solfegii" și „Higienă școlară" 
pentru liceele pedagogice.

în afara manualelor, editu
ra noastră s-a îngrijit să pună 
la îndemîna elevilor și alte 
lucrări ajutătoare. Printre a- 
cestea se numără culegerea 
de probleme de fizică și un 
volum asemănător cu proble
me de trigonometrie, discuri 
însoțitoare la manualele de 
limbi străine (germană, fran
ceză, engleză, rusă) care se 
vor găsi și în librării, hărți, 
planșe de chimie, botanică, 
zoologie, astronomie.

Am păstrat pentru sfîrșit o 
surpriză pe care o pregătim

elevilor : edităm 38 titluri de 
broșuri în limbile germană, 
engleză, franceză, rusă, conți- 
nînd fragmente literare, ver
suri aparținînd unor scriitori 
clasici și contemporani. Aces
te broșuri, editate în condiții 
grafice deosebit de frumoase, 
sînt menite să-i ajute pe elevi 
să-și însușească mai bine lim
bile pe care le studiază în anii 
de școală, să se apropie, și pe 
această cale, de marile valori 
ale literaturii universale. în 
afara textului propriu-zis, ele 
conțin desene, glosare, infor
mații despre autor ; sînt edi
tate în tiraje de masă și la 
prețuri accesibile.

DISPECERII 
APELOR

ajuns de la 2—3 mii de kilo
grame la hectar la peste cinci 
mii, iar cantitățile de fîn, de 
lucernă, la cultura irigată, au 
crescut de două și trei ori. 

Din toamna trecută ne-am... 
extins cu pregătirea specială 
a celor ce dirijează apa, pen
tru că acum irigăm în toate 
cele patruzeci și cinci de coo
perative agricole ale raionu
lui.

Concret, acest „am extins 
pregătirea specială" înseamnă 
în raionul Caracal încă trei 
sute și ceva de oameni trecuți 
prin sălile claselor, prin focul 
examenelor. A însemnat săp- 
tămîni în șir de studiu asupra 
fiecărui agregat, ore de calcul 
pentru canale și cantitățile de 
apă ce se scurg la un moment 
dat pe un „principal", pe „se
cundar", „terțiare" etc., în 
funcție de puterea motopom- 
pelor, deschiderea vanelor, 
numărul consumatorilor. în
seamnă cursuri speciale des
chise în fiecare cooperativă 
agricolă cu suprafețe irigate".

Cîteva nume extrase, la în- 
tîmplare, din evidențe : Flo- 
rea Popa, Gheorghe Dumitru, 
Marcel Duca, Marin Toma, 
Florea Beșcu, Popescu D-tru,

Marin Goie, Paul Țugui, Con
stantin Miloș, Vasile Ștefă- 
nescu, Olteanu Gheorghe, Ion 
Ion. Cine sînt ? Unde lucrea
ză ? Care le sînt rezultatele ?

Pe aproape toți i-am întîlnit 
în cîmp, supraveghind cursul 
apei. Florea Popa și Dumitru 
Gheorghe au completat la 52 
numărul motopompiștilor la 
cooperativa agricolă din Gos- 
tavăț. Sînt uteciști și ca ei încă 
treizeci și opt printre cei cu 
calificarea de „dispecer ai 
apei". Florea Beșcu — vada- 
giu la cooperativa agricolă din 
Băbiciu, Marcel Duca și Marin 
Toma — motopompiști la a- 
ceeași unitate. Tineri. Toți ti
neri. Dumitru Popescu și Ma
rin Goie — motopompiști la 
Scărișoara ; Paul Țugui vada- 
giu. Și ei tineri. Ceilalți sînt 
membri ai cooperativelor a- 
gricole din Fărcașele și Slă- 
veni. Tineri, cei mai mulți 
dintre ei membri ai organi
zației U.T.C.

De fapt, la oricare alții — 
pînă la trei sute — ne-am fi 
oprit, tot tineri am fi notat în 
dreptul numelui lor.

— Irigațiile sînt lucrări cu 
perspectivă și pretențioase 
mai mult chiar decît ne dăm 
seama la prima vedere — ne 
spune tovarășul Dincă. în 
perspectivă am privit și atun
ci cînd s-a pus problema pre
gătirii oamenilor. Am apelat 
la organizațiile U.T.C. E ne
voie de tineri la motopompe, 
să lucreze ca vadagii. Pe cine 
ne recomandați ? Prima selec
ție s-a produs în cadrul or
ganizației. S-au discutat trei 
și s-a ales unu ; s-au propus 
cincisprezece și uteciștii au re
comandat patru. S-a drămuit 
hărnicia, seriozitatea, pasiu
nea fiecăruia. Și procedîn- 
du-se așa nu se putea greși. 
Acum toți sînt exemple în 
muncă ! Mărturie pentru ceea 
ce fac ei sînt culturile care 
se prezintă foarte bine. Sfecla 
a atins și un kilogram în 
greutate, iar pe tulpinile po
rumbului rodul se rotunjește 
în 2 și 3 știuleți.

Pregătirea profesională a 
oamenilor rămîne în continu
are una din preocupările cen
trale al conducerii cooperati
vei agricole. în fiecare săptă
mînă pentru cei ce lucrează 
în sisteme sînt organizate ex
puneri pe teme profesionale, 
iar la învățămîntul agrotehnic 
în fiecare an un cerc e al 
„celor de la irigații".

de undă4*
Distanța care separă (politi

cește) Bonnul de Paris a putut 
fi măsurată, dar foarte puțin 
redusă. Aceasta e concluzia ce 
se desprinde din ultima rundă 
de convorbiri la nivel înalt 
franco-vest-germane, desfă
șurate săptămînă trecută la 
Bonn. Două elemente au fost 
reținute de observatori. Pri
mul : convorbirile Erhard — 
de Gaule la Bonn au durat 
doar zece ore, înscriindu-se 
printre cele mai „concentrate" 
contacte care au avut loc între 
șefii celor două state. Al doi
lea fapt: lipsa oricărui comuni
cat final, lucru oarecum neobiș
nuit, dar semnificativ. Virtuți
le tăcerii sînt totdeauna apre
ciate atunci cînd rezultatele 
convorbirilor diplomatice nu 
sînt apreciabile. Și, după 
toate indiciile, convorbirile de 
la Bonn se înscriu tocmai în 
hceastă circumstanță. De alt
fel, punctele principale ale a- 
gendei convorbirilor Erhard —

de Gaulle par mai degrabă o 
listă a divergențelor. E vorba 
de evoluția crizei din cadrul 
N.A.T.O. și, în mod special, de 
viitorul statut al forțelor mili
tare franceze aflate pe terito
riul Germaniei occidentale.

în esență, divergențele din
tre Paris și Bonn în privința 
N.A.T.O. ating însăși fondul 
mecanisrmMui militar integrat 
al alianței atlantice. în vreme 
ce Bonnul, susține menținerea 
și chiar dezvoltarea acestui 
mecanism, Parisul este în pli
nă dezangajare, relevînd ana
cronismul și periculozitatea 
actualului sistem integrat 
N.A.T.O. — instrument al 
strategiei și, implicit, al domi
nației americane. în acest con
text se înscrie și controversa 
franco-vest germană privind 
statutul trupelor franceze a- 
flate pe teritoriul R.F.G. în 
timp ce partea franceză se 
pronunță pentru un statut al 
acestor trupe, stabilit pe baze 
bilaterale și se arată dispusă 
să colaboreze cu celelalte for
țe N.A.T.O. numai în cazul 
unei „agresiuni neprovocate", 
partea vest-germană urmăreș
te să obțină ca contingentul 
francez „să fie pregătit" încă 
în timp de pace, pentru ac
țiuni comune — ceea ce ar în
semna o revenire a Franței pe 
ușa din dos la aparatul mili
tar integrat al N.A.T.O.

Acestea fiind asperitățile a- 
gendei, nu e de mirare că cele 
zece ore de convorbiri n-au 
adus nimic nou, fiecare parte 
rămînînd pe vechile poziții. Co
respondentul special al agen
ției FRANCE PRESSE la Bonn 
Raymond Hubert, releva că 
dacă discuțiile dintre de Gau
lle și Erhard asupra fondului 
problemelor N.A.T.O. au fost 
abordate cu „o mare sincerita
te" în niciun moment, cei doi 
interlocutori n-au intrat în 
„detaliile punctelor divergen
țe". Această părere este ex
primată, de altfel,, de majori
tatea ziarelor franceze și vest- 
germane. „Cei doi oameni de 

"Stat scrie LSkflfeORE — s-au 
întîlnit, au discutat. însă fie
care din ei pe altă lungime de 
undă, întrucît între ei subzis
tă un dezacord profund". 
Iar GENERAL ANZEIGER no
tează „tendința celor doi de a 
opri adîncirea divergențelor și 
a da un minimum de căldură 
relațiilor francoIvest germane 
aflate actualmente la punctul 
de îngheț".

Remarcînd cordialitatea cu 
care a fost primit președintele 
Franței la Bonn mulți obser
vatori înclină să vadă în a- 
ceasta un indiciu al presiuni
lor crescînde în R.F.G. pentru 
o politică mai realistă în 
N.A.T.O. Influente ziare vest- 
germane (SUDDEUTSCHE 
ZEITUNG, RHEIN RUHR 
ZEITUNG) menționau o anu
mită detașare a cancelarului 
Erhard de „linia dură" a mi
nistrului de externe, Schroder, 
promotor al integrării militare 
atlantice.

Diferența de „lungime de 
undă" pe care se situează Pa
risul și Bonnul, este, într-o mă
sură considerabilă, expresia 
diferenței în capacitatea de a 
se adapta noilor realități ale 
vieții internaționale.

EUGENIU OBREA 
EM. RUCĂR

Săptămînă de solidaritate 
cu lupta eroicului popor 

vietnamez
în cadrul Săptămânii de so

lidaritate cu lupta eroicului 
popor vietnamez, la Cluj, în 
sala clubului „16 Februa
rie", a avut loc luni o adunare 
la care au luat parte oameni 
ai muncii din Uzina „Tehno- 
frig" și Atelierele de reparat 
material rulant.

Deschizînd adunarea, prof, 
univ. Ștefan Pascu, membru 
corespondent al Academiei, 
membru în Comitetul național 
de solidaritate cu lupta po
porului vietnamez, a subliniat, 
printre altele că constituirea 
recentă a acestui Comitet sem
nifică o puternică și grăitoa
re reafirmare a hotărîrii fer
me a poporului român de a 
acorda întregul său sprijin 
material, politic și moral ero
icului popor vietnamez.

în cuvîntul său, inginerul 
șef adjunct de la Uzina „Teh- 
nofrig", Vasile Munteanu, a 
spus : sentimentele noastre de 
adîncă solidaritate internațio- 
nalistă față de Vietnamul

* *
în sălile Muzeului de artă 

din Cluj a avut loc luni des
chiderea expoziției „Poporul 
vietnamez este hotărît să în
vingă pe imperialiștii ame
ricani agresori", organizată 
în cadrul săptămînii de so
lidaritate cu lupta poporului 
vietnamez.

Cu acest prilej au rostit 
cuvîntări Ltviu Rîureanu, se
cretarul Comitetului regional 
pentru cultură și artă, și Ște-

luptător și-au găsit . expresia 
grăitoare și hotărîtă în poziția 
Partidului Comunist Român și 
a guvernului țârii, care din 
prima clipă au condamnat în 
mod categoric agresiunea ame
ricană în Vietnam și au acor
dat sprijinul lor activ și mul
tilateral poporului vietnamez.

A luat apoi cuvîntul Hoang 
Tu, ambasadorul R. D. Viet
nam la București, care a spus : 
Declarația adoptată de țările 
participante la Consfătuirea 
Comitetului Politic Consultativ 
al Tratatului de la Varșovia 
cu privire la agresiunea ame
ricană în Vietnam constituie 
un mare sprijin colectiv al 
țărilor socialiste față de po
porul nostru în lupta împotri
va războiului barbar dus de 
imeprialiștii americani. Folo
sesc acest prilej pentru a ex
prima încă o dată mulțumi
rile noastre sincere partidu
lui, guvernului și poporului 
român pentru acest ajutor.

★

fan Tompa, vicepreședinte 
al Sfatului popular regional. 
De asemenea, a luat cuvîntul 
Hoang Tu, ambasadorul R.D. 
Vietnam la București.

Cele peste 200 de fotografii 
expuse reprezintă imagini 
din viața și lupta poporului 
vietnamez, imagini care de
mască fărădelegile săvîrșite 
de americani asupra popu
lației pașnice a Vietnamului.

(Agerpres)
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Vietnamul de sud

Eșecul operației Hastings
Eșecul operației Hastings care i-a dezamăgit și pe 

cei mai optimiști comandanți americani, coincide cu 
o intensificare a acțiunilor ofenisve declanșate de pa
trioții sud-vietnamezi. Ziua de duminică menționează 
corespondentul agenției France Presse, a constituit o 
grea încercare pentru trupele americano-saigoneze, de
oarece în cursul acestei zile unitățile patriotice au 
lansat nu mai puțin de 16 atacuri împotriva acestora.

Duminică dimineața, preci
zează agenția, patrioții au de
clanșat opt acțiuni simultane 
asupra unor poșturi militare 
saigoneze situate "la numai 35 
kilometri de capitala sud- 
vietnameză, provocînd pier
deri importante trupelor gu
vernamentale.

Alte atacuri au fost lansate 
de unitățile patriotice în pro
vincia Go Cong, asupra unui 
centru de recrutare, unde nu
meroase persoane au fost ră
nite. De asemenea, la 28 kilo
metri de Saigon, o unitate gu
vernamentală a căzut într-o 
ambuscadă a patrioților, sufe
rind pierderi considerabile.

„Ultimele acțiuni ale forțe
lor patriotice sud-vietnameze 
au provocat pierderi deosebit 
de grele și trupelor americane, 
menționează agenția Reuter. 
Citind un purtător de cuvînt 
al comandamentului ameri-

can, agenția precizează că în 
cursul zilei de duminică, în 
regiunile platourilor înalte, 
unitățile Frontului Național de 
Eliberare au doborît trei avi
oane aparținînd trupelor ame
ricane. De asemenea, într-o 
regiune situată la 56 kilometri 
de Pleiku, au fost doborîtc 
încă două avioane, unul aparți
nînd aviației americane, celă
lalt, forțelor sud-coreene. Se 
menționează că pilotul ameri
can a fost salvat, în timp ce 
întreg echipajul avionului sud- 
coreean și-a pierdut viața în 
timpul prăbușirii. Un alt avion 
american, informează aceeași 
agenție, a fost distrus împre
ună cu un elicopter, în urma 
atacului lansat de patrioți 
asupra bazei militare ameri
cane de la Da Nang, cînd 32 
de soldați și ofițeri americani 
au fost răniți.

Făcînd bilanțul acțiunilor

inițiate de unitățile patriotice 
în diferite regiuni sud-vietna
meze în ultimele două săptă- 
mîni, agenția V.N.A. infor
mează că în provincia Ba Ria 
(districtul Chau Duc) au fost 
uciși 166 de soldați inamici și 
distruse 113 tunuri și care de 
luptă. In districtul Long Diem, 
din aceeași regiune, în urma 
unei ambuscade în care a fost 
prinsă o unitate americană, 33 
de soldați au fost răniți și 
uciși.

în provincia Tay Ninh, uni
tățile patriotice, sprijinite de 
populația locală, au lansat un 
atac surpriză asupra unei 
companii saigoneze. 75 dintre 
componenții acesteia au fost 
scoși din luptă.

De asemenea, în provincia 
Bac Lieu (districtul Vinh Chau) 
patrioții au scos din luptă nu
meroși soldați ai unităților gu
vernamentale, capturînd în 
același timp o mare cantitate 
de arme și muniții.

------

Couve de Murville

continuă acțiunile împotriva
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In Vietnamul de sud, patrioții 
trupelor americano-saigoneze. In fotografie : Undeva în pro
vincia Cu Chi, un grup de patrioți pregătesc planul unei 

noi acțiuni

Sărbătoarea
poporului
cuban
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Declarația președintelui Ho Și Mii
HANOI 25 (Agerpres). — 

Raspunzînd unor întrebări ale 
directorului serviciului pentru 
străinătate al societății ame
ricane Columbia Broadcasting 
System, președintele Ho Și 
Min a declarat că deocamda
tă nu se prevede nici un pro
ces al aviatorilor americani 
prizonieri. Totodată el a sub
liniat că guvernul american a 
trimis trupele sale să ducă un 
război barbar împotriva po
porului vietnamez, provocînd 
suferințe imense,, moarte și 
distrugere. Statele Unite să-și 
înceteze agresiunea și să-și 
retragă soldații din Vietnam, 
și pacea va reveni imediat.

HANOI 25 (Agerpres). —
Agenția V.N.A. a anunțat

luni că este autorizată șă res
pingă toate știrile calomnioa
se difuzate în cursul ultimelor 
zile de posturile de radioGa- 
mericane și ale administrației 
saigoneze cu privire la o așa- 
namită „infiltrare a trupelor 
nord-vietnameze în Vietnamul 
de sud prin zona demilitari
zată". Agenția precizează' că, 
de fapt, în regiunea septen
trională a provinciei Quang- 
Tri, situată în vecinătatea zo
nei demilitarizate, au loc în 
ultimele zile concentrări de 
trupe americane și ale regi
mului marionetă de la Saigon 
și ca atcțre, știrile difuzate de 
posturile de radio menționate 
au drept scop să ascundă in
tențiile criminale ale agreso
rilor.

V

la 
ex- 
de

PRAGA 25 (Agerpres). 
Luni după-amiază a sosit 
Praga ministrul afacerilor 
terne al Franței, Couve 
Murville, într-o vizită de răs
puns la vizita făcută de Va
clav David, ministrul afaceri
lor externe al R. “ 
slovace la Paris, în 
1964.

In timpul șederii 
slovacia, ministrul 
externe al Franței va fi pri
mit de Antonin Novotny, pre
ședintele R. S. Cehoslovace, și 
de Jozef Lenart, președintele 
guvernului eu care va face un 
schimb de păreri asupra posi
bilităților de extindere a rela
țiilor cehoslovaco-franceze și 
asupra unor probleme inter
naționale.

în ziua sosirii sale la Praga, 
ministrul francez a avut o în
trevedere cu omologul său, 

' Vaclav David.

S. Ceho- 
noiembrie

în Ceho- 
afacerilor

Reuniunea N.A.T.0

PE
SCURT

Biroul Politic al Comite
tului Central al Partidului 
celor ce muncesc din Viet
nam a dat publicității o re
zoluție cu privire la pregăti
rea și creșterea de cadre teh
nice, științifice și pentru con
ducerea economiei, potrivit 
noului stadiu al construcției 
socialiste și al luptei împo
triva intervenției americane. 
După ce amintește că în ul
timii ani în Republica Demo
crată Vietnam au fost pregă
tite peste 100 000 de cadre 
tehnice, științifice și pentru 
conducerea economiei, s-au 
înființat 30 de școli superi
oare și 140 de școli medii 
profesionale, rezoluția stabi
lește liniile directoare de ac
tivitate în acest domeniu 
pentru anii care urmează.

Agenția A.N.S.A. anunță cu 
partidele socialist și social-demo
crat au hotărît să convoace reu
niunea comitetului bipartit de uni
ficare în zilele de 28 ți 29 iulie. 
Pe ordinea de zi a lucrărilor se 
află prezentarea referatelor celor 
f'.ei grupe de lucru care au ana
lizat problemele cuprinse In ,,de
clarația asupra principiilor, orga
nizării și acțiunilor politice’ ale 
viitorului partid unificat. De ase
menea, urmează să aibă loc dis
cuții cu privire la statutul noului 
partid și ia normele de tranziție 
deoarece, potrivit unor declarații 
ale liderilor celor două partide, 
noul partid nu va lua ființă plnă 
la alegerile din anul 1968.

După cum anunță agenția tele
grafică A.C.T.C., în cursul vizitei 
făcute în Irak de vicepreședintele 
Prezidiului Adunării Populare Su
preme a R. P. D. Coreene, Kan 
Rian Ug, între delegațiile coreeană 
și cea irakiană a fost semnat un 
acord cu privire la stabilirea rela
țiilor consulare între cele două 
țări. Agenția precizează că acor
dul urmărește dezvoltarea continuă 
a relațiilor de prietenie și colabo
rare între R. P. D. Coreeană și 
Irak.

La Tel Aviv a avut loc a 54-a 
sesiune anuală a Federației denta
re internaționale, organism specia
lizat al O.M.S., la care au luat 
parte medici din peste 60 de țări. 
Sesiunea a fost prezidată de piof. 
dr. Pedersen (Danempjrca). Din par
tea Societății Române de Stoma
tologie a participat prof. dr. Vale
rian Popescu, membru corespon
dent al Academiei Republicii So
cialiste România.

Potrivit relatărilor agențiilor de 
presă, guvernul portughez a hotă- 
rit să majoreze bugetul militar al 
țării cu 1.440.000.000 escudos. Ob
servatorii politici relevă că această 
măsură luată de Salazar are ca 
scop intensificarea războiului pe 
care îl duce guvernul de Ia Lisabo
na împotriva mișcărilor de elibera
re din coloniile portugheze.

VARA IN AM ARCTIDA
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Vara se face resimțită și în Antarctida. Aparatul fotografic 
a surprins un grup de pinguini încălzindu-se Ia soare in apro

piere de stația sovietică Mirnîi

împușcături

iu Kisangani

Din nou au răsunat împușcături la Stanley
ville. Din nou a curs singe. Orașul a cunoscut 
multe clipe dramatice. Cind, cu luni in urmă, 
trupele lui Mobutu și mercenarii albi au realizat 
faimoasa „operațiune Stanleyville", străzile ora
șului au fost acoperite cu cadavre, iar flăcările 
mistuiau zidurile. S-a scurs timpul, unele răni 
s-au cicatrizat și o liniște aparentă s-a așternut 
peste oraș. Numele care evoca noaptea colonia
lismului a fost înlăturat. Stanleyville a devenit 
Kisangani.
In acest miez de vară, Kisangani este scena 

unor intimplări singeroase. Sîmbătă dimineața 
mercenarii albi — adunătură de elemente cer
tate cu legea — au atacat cartierul general al 
unităților armatei congoleze. Au izbucnit lupte. 
Mercenarii au primit sprijinul celor 3 000 de 
jandarmi katanghezi amplasați in oraș.

Luînd cuvîntul la reuniunea 
miniștrilor apărării ai celor 15 
state membre ale N.A.T.O., 
reprezentantul Angliei, Denis 
Healey, a declarat că dacă 
aliații N.A.T.O. nu vor con
tribui la soluționarea pro
blemei vizînd întreținerea 
trupelor s,,britanice în Repu
blica Federală Germană, gu
vernul său va fi nevoit să-și 
retragă o parte din trupele 
sale staționate pe Rin. Hea
ley a subliniat că Marea Bri
tanic cheltuiește pentru în
treținerea acestor trupe o su
mă superioară majorității ță
rilor membre ale alianței. Pe 
de altă parte. Healey a pre
cizat căx pe lingă cheltuielile 
considerabile pentru întreți
nerea trupelor sale în Euro
pa occidentală. Anglia are 
angajamente și în cadrul al
tor blocuri militare, cum ar 
fi S.E.A.T.O. și C.E.N.T.O.. 
care grevează și mai mult 
bugetul britanic. Acordurile 
bilaterale încheiate cu Repu
blica Federală Germană vi
zînd acoperirea cheltuielilor 
de întreținere a trupelor bri-

tanice sînt insuficiente 
tru 
care 
nor 
rale 
jări 
cestor cheltuieli. După 
se știe, nemulțumirile 
gliei provocate de cheltuielile 
pe care le suportă pentru în
treținerea trupelor sale de 
pe Rin au făcut săptămîna 
trecută obiectul convorbiri
lor de la Bonn între minis
trul britanic de finanțe 
James Callaghan și omologul 
său vest-german, Rolf Dalh- 
gruen, fără ca acestea să dea 
satisfacție Angliei.

Tn încheierea cuvîntării 
sale, ministrul britanic al 
apărării a avertizat din nou 
că nesoluționarea acestei 
probleme în cadrul N.AiT.O. 
va determina guvernul en
glez să adreseze Uniunii Eu
ropei occidentale (organism 
din care face parte atît An
glia, cît și R.F.G.) un demers 
în care va anunța că-și va 
retrage o parte din 
staționate în Germania 
den ta ia.

pen- 
Anglia, a spus Healey, 
a propus încheierea u- 

aranjamente multilate- 
în vederea unei parta- 
echitabile a poverii a- 

cum 
An-

La Dubrovnik au luat sfîr- 
șit lucrările seminarului in
ternațional „Universitatea 
azi", Ia care au luat plute 
peste 160 de profesori și 
siudenți din aproximativ 40 
de (ări din Europa, Ameri
ca, Asia și Africa. Din țara 
noastră a participat Ion Di- 
dilescu, director general 
adjunct în Ministerul Invă- 
țămintulul și proi. Nicolae 
Lascu, prorector al Univer
sității „Babeș-Bolyai" 

\ Cluj.
( In cele zece zile cit
I durat lucrările seminarului 
au iost prezentate peste 53 
de referate, iar In încheiere 
au fost adoptate recoman- 

! dări privind sarcinile de 
bază ale Universității in 
epoca noastră, căile și me
todele noi de îmbunătățire 
a învățămîntului și a muncii 
științifice în universitate. 
Participanții la seminarii 
s-au pronunțat pentru in
struirea și educarea studen
ților în spiritul coexistenței 
pașnice și pentru împiedica
rea folosirii științei in sco
puri agresive și Împotriva 
progresului uman în gene-

stăzi poporul cuban sărbătorește Ziua insurec
ției naționale. In urmă cu 13 ani, la 26 iulie 
1953, un grup de patrioți au luat cu asalt for
tăreața militară Momcada din Santiago de Cuba, 
marcînd prin această acțiune curajoasă începu
tul* luptei revoluționare pentru răsturnarea re
gimului dictatorial și pentru eliberarea Cubei. 
Timp de mai bine de trei ani detașamentele de 
insurgenți, care apoi s-au transformat într-o ar

mată revoluționară, au străbătut prin lupte grele întregul 
teritoriu al Cubei de la răsărit la apus, eliberînd provincie 
după provincie. A fost o luptă eroică și plină de sacrificii, 
care s-a încheiat prin victoria revoluției, la 1 ianuarie 1959, 
cind detașamentele revoluționare, sprijinite de întregul po
por au intrat în Havana, alungindu-l pe dictatorul Batista, 

în anii care au trecut de la eliberare în Cuba au avut 
loc mari prefaceri. Poporul cuban a devenit stăpîn pe pro
pria sa soartă, eforturile sale însuflețite au dus la realizări 
importante. Profunde transformări structurale realizate în 
toate domeniile vieții — politice, economice, sociale au pus 
capăt nedreptăților și înapoierii moștenite din trecut, creînd 
condiții pentru reorganizarea țării pe o bază socialistă. Refor
ma agrară, industrializarea țării, lupta pentru lichidarea anal
fabetismului, construcția de locuințe, școli și spitale sînt doar 
o parte din măsurile a căror punere în aplicare determină 
schimbările adinei care se petrec în viața Cubei și a po
porului cuban.

Poporul român se bucură de realizările obținute de po
porul cuban sub conducerea Partidului Comunist din Cuba pe 
drumul făuririi unei vieți prospere, și își exprimă deplina 
solidaritate cu lupta sa pentru apărarea patriei împotriva 
politicii de agresiune imperialistă.

Cu prilejul sărbătorii Cubei libere, tineretul român, în
tregul nostru popor, transmit poporului și tineretului cuban 
calde urări de noi succese în lupta pentru consolidarea 
independenței naționale, pentru înflorirea 
socialism și pace.

patriei, pentru

i

că-și 
forțele 

occi-

I

și le-

M. RAMURA S.U.A. — La Chicago în timpul recentelor incidente rasiale

uu adoptat 
sută de măsuri care 
alectat interesele 
polurilor belgiene, 
și binecunoscuta 
nie 
a fost 
noilor legi.

■

adică încă circa 10

recentul „compromis 
este apreciat ca un 

regiemen-

i r e 
’**?*’■

Compromis Ia Bruxelles
lii nopțile de la sfîr- 

șitul săptămînii trecute, 
sălile de ședință ale se
diului Bieții comune din 
Bruxelles au fost ilumi
nate pinâ în zori. După 
discuții care au durat 
trei zile și două nopți, a- 
proape fără întrerupere, 
Consiliul ministerial a 
realizat un „compromis 
global" asupra proble
melor controversate pri
vind unificarea politicii 
agricole ,.a celor șase"

„Compromisul .global" a de
venit posibil după ce delega
ția olandeză a revenit asupra 
poziției sale în problema fruc
telor și legumelor. Olandezii, 
au admis pentru prima oară 
posibilitatea unor intervenții 
financiare ale Comunității E- 
conomice Europene pentru 
susținerea nivelului prețurilor 
în stadiile de precriză ale ,a- 
cestor produse. Pînă la actuala 
•sesiune, ei' refuzaseră aseme
nea intervenții, afirmînd că 
ele ar" fi prea costisitoare.

Liniile. mari ale acordului' 
încheiat' la Bruxelles . la 24

iulie se referă la fructe 
gume, zahăr și produse lac
tate. Mai rămîne țărilor Pie
ței Comune să organizeze 
sectoare ca: tutunul, vinul 
de consum curent, cartofii, 
florile și plantele verzi, peș
tele, carnea de oaie, plantele 
textile, 
la sută.

Deși 
global" 
pas important în 
tarea politicii agricole a Pie- 
ții Comune, acordul lasă încă 
„puncte negre". Chiar minis
trul de externe francez a ară- 

. tat că „nu se poate pretinde 
că din punct de vedere eco
nomic, opera pe care noi 
vrem să. o ducem la capăt, 
este în întregime invulnera
bilă. Prețurile sînt „ridicate, 
iar protecționismul continuă 
să joace un rol important". 

. Punerea în aplicare a poli
ticii agricole comune urmea
ză să se realizeze paralel cu 
crearea uniunii vamale, însă 
cu, mult avaris asupra altor 
probleme nerezolvate cum ar 
fi politica comercială, socia

lă, fiscală, regională, trans
porturi.

Referindu-se la „compromi
sul global" agenția „FRANCE 
PRESSE" arată că „cei șase" 
parteneri vor trebui să pună 
în funcțiune comunitatea lor 
agricolă, ceea ce nu va fi un 
lucru ușor" întrucît „noile 
prețuri comune vor provoca 
sporirea prețurilor în mai 
multe țări, accentuînd peri
colele de inflație". Presa 
franceză, care consacră arti
cole acordului de la Bru
xelles exprimă puncte de ve
dere diferite. Astfel, în timp 
ce ziarul „LA NATION" 
apropiat cercurilor guverna
mentale apreciază pozitiv re
zultatele, ,,L’AURORE" este 
de .părere că „optimismul nu 
trebuie dus prea departe. 
Europa verde este departe de 
a fi constituită". Ziarul își 
exprimă părerea că obiecti
vul pe care-1 urmăresc „cei 
șase" va fi atins abia în 10 
arii. în sfîrșit, ziarul „COM
BAT" consideră că „pe plan 

. politic, concluziile care se pot 
trage din acest acord sînt 
mai puțin încurajatoare.

■ Spiritul
■ flat' la
■ zile".

O imagine din Havana

PR1MUL agregat al termocentralei „Rente“, introdus re
cent în sistemul energetic al provinciei Oriente din Cuba 
a furnizat deja 8 milioane kWh. în prezent se desfășoară 
lucrări de montare a celei de-a doua turbine, care va fi 
dată în exploatare la sfîrșitul anului.

Termocentrala „Rente" va juca un mare rol în dezvolta
rea provinciei Oriente. O parte din energia produsă va fi 
folosită de stațiile de pompare ale sistemelor de irigații, care 
se construiesc în bazinul rîului Cauto. Noua centrală 
electrică constituie încă un pas înainte în dezvoltarea bazei 
energetice a Cubei socialiste.

PESTE 24 000 ha teren arabil au fost date în exploatare 
anul trecut, în urma amplelor lucrări de drenare și irigare, 
desfășurate în provincia Oriente din Cuba. Asanarea și ame
najarea acestor terenuri, desfășurate sub îndrumarea In
stitutului național -al resurselor hidraulice, face parte din- 
tr-un plan de perspectivă de trei ani, care prevede redarea 
a 30 000 ha pămînt agriculturii. Aceste terenuri urmează a 
fi destinate cultivării cu trestie de zahăr.

O- simplă întățatare? 
Agențiile de presă' prk- 
lind că n-a fost un banal 
incident pe motiv,e-de sol
dă (cum au încercat unii 
sfj explice). Mercenarii 
au pornit la atac-ea ar
mament greu și. aruncă
toare de mina. Acțiunea 
lor s-a dovedit a-ii pre
meditată. Luate prin sur
prindere și lipsite de for
ță, trupele guvernamen
tale au pierdut terenul 
retrăgîndu-se pe malul 
sting al fluviului Congo. 
In cursul zilei de dumi
nică orașul a trecut sub 
controlul mercenarilor.

Kb>in capitala congoleză 
au parvenit știri sărace 
in amănunte. Legăturile 
telegralice și telefonice 
cu Kisangani sînt între
rupte, iar postul de radio 
local a amuțit brusc sîm
bătă la ora 14,24. S-a 
aflat, totuși, că mai multi 
ofițeri congolezi se 
mără printre morți. 
pierdut viața în 
luptelor 
trupelor 
din provincia Kisangani.

Răscoula mercenarilor 
albi nu reprezintă o ope
rațiune întreprinsă din 
inițiativă locală. Acțiunea 
se înscrie în contextul 
tentativelor stăpînilor de 
ieri ai Congoului de a-l 
sili pe Mobutu să renunțe 
Ia noua orientare a poli
ticii sale. Potrivit unor 
iniormații, rebeliunea a

nu- 
Și-a 

timpul 
și comandantul 
guvernamentale

coincis ' cu descoperirea 
de către autorități a ifiiui 
complot pregătit de - mer
cenari- conduși de ofițe
rul belgian Wautiers. De
sigur,. nu-i jocul întîni- 
plării.: mercenarii au fost 
aduși în. Congo de Cliom- 
be, ofițerul belgian Watt- 

• tiers era cotat drept-amic 
cu ex-premieml, iar 
Chombe, se ștje, rămîne 
favoritul Bruxelles-ului.

Bruxelles-ul este nemul
țumit de Mobutu și pare 
dispus să acționeze con
form unor metode „cla
sice"», destul de des uti
lizate prin partea locului, 
ideea complotului s-a năs
cut în capitala belgiană. 
Tulburările urmau să fie 
declanșate în orașele Bu
kavu și Albertville (con
comitent sau, poate sepa
rat). Autoritățile congo
leze au dovedit prudență 
și planurile complotiste 
nu s-au putut realiza. 
Atunci, probabil, s-a re
curs la „varianta Kisan
gani".

. Evenimentele din pro
vincia Orientală intervin 
Intr-un moment de răcire 
a relațiilor belgiano-con- 
goleze. Oficialitățile de la 
Kinshasa au adoptat o 

au 
mono- 
Chiar 

compa- 
„Union Miniere" nu 

cruțată. Potrivit 
„Union Mi-

mere" va trebui să-și 
transfere sediul social pe 
teritoriul congolez. Com
pania pretinde că această 
operațiune este imposi
bilă. din „cauze tehnice’. 
Replica congoleză a fost 
aspră : amenințarea cu ra
dierea din registrele “co- 
merțului, ceea ce s-ar pu
tea traduce, practic, prin 
oprirea oricărei activități 
a societății. Influența ca
pitalului belgian în Con
go, pozițiile pe care Ie 
deține în diierite sectoa
re, sînt extrem de puter
nice și de aceia, în pofi
da durității verbale, Mo
butu vădește o anumită 
dorință de maleabilitate. 
Totuși, se întreabă obser
vatorii, cum a îndrăznit 
Mobutu să sfideze pe pro
tectorii săi de odinioară ? 
Ziarul elvețian „DiE 
WELTWOCHE" scria că 
o asemenea îndrăzneală 
este posibila atunci cind 
ai „prieteni dibaci". Noii 
prieteni ai lui Mobutu 
trebuiesMcaulali în Wall 
Street.

Împușcăturile de la Ki
sangani arată că Ia Bru
xelles nu se consideră în
cheiată „afacerea congo
leză". Mobutu are destui 
c.oncurenți pe care Bm- 
xelles-ul îi păstrează, în 
rezerv^! pentru eventuale 
nevoi.

acest 
puțin 

comunitar nu a su- 
Bruxelles în ultimele

IOAN TIMOFTE

IN SATELE din Cuba, unde înainte de revoluție nu exista 
nici un spital și nici un medic, funcționează acum 95 de 
spitale și policlinici. Personalul medical superior, care îna
inte lucra în marea sa majoritate la Havana, este acum re
partizat proporțional în întreaga insulă. A crescut de cîteva 
ori numărul cadrelor sanitare cu pregătire medie și infe
rioară. în 1965, alocațiile bugetare pentru ocrotirea sănătății 
au crescut de 7 ori față de 1958.
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