
CARE ESTE CEA MAI FRUMOASA MESERIE A SATULUI?

Concursul nostru de fotografii SĂPTĂMÎNA PE GLOB

Proletari din toate țările, uniți-vă !
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In cuprinsul numărului;

• Festivalul cîntecului, dansului ți portului popular.
• „Căsătorie de formă" (Carnet cinematografic).

• „Copilul" răsfățat al casei — fotbalul.
• Din secretele marilor performanțe.
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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

VIZIUNI Convorbiri intre delegația 
Partidului Comunist Român

URBANISTICE și delegația Partidului 
Comunist din Danemarca

Vizita in Oanemarca 
a președintelui Consiliului 
de Miniștri al Republicii

Socialiste
La invitația guvernului da

nez, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, însoțit de 
ministrul afacerilor externe,

România
Corneliu Mănescu, va face o 
vizită oficială în Danemarca, 
în a doua jumătate a lunii 
august a.c.

(Agerpres)

lliil’ GHEORGHE MAURER
Uricani, Victoria, Orașul Gh. 

Gheorghiu-Dej, Orașul Dr. Pe
tru Groza, Motru... Șase orașe 
noi și mult mai 
înnoite, renăscute 
— iată o parte 
ofensivei verticale 
constructorilor socialismului in 
România. Alese dintre edificii
le vechi, noile orașe, noile 
cartiere și magistrale ar alcă
tui în conglomerat un oraș cu 
dimensiuni și spectaculozitate 
de basm.

Și, intr-un fel, orașele, car
tierele și magistralele noi chiar 
au ceva din ceea ce a însem
nat orașul în visele și în bas
mele oamenilor. Lumină, su
plețe, colorit, apariție aproape 
spontană. Cum putea să nu 
răscolească fantezia oamenilor 
orașul muncitoresc din Hune
doara : masiv, colorai, armo
nios, îmbraci nd în imagini fas
tuoase dealul Chizidului (pînă 
acum 14 ani un deal negru și 
prăpăstios} ? Cum ar putea 
Motrul să nu iște mituri în 
închipuirea localnicilor care

Mihai Caranfil
m wrcia

multe orașe 
arhitectural 
din bilanțul 
a activității

au văzul apărînd între dealu
rile lor, în numai patru ani, 
un întreg oraș, cil blocuri mo
derne, cu bulevarde și maga
zine, cu spații verzi și cu Hori?

Și dacă totuși mitul nu se 
naște e pentru că oamenii, con
temporani ai acestor vremuri, 
ei înșiși ziditori ai noilor apa
riții arhitecturale, cunosc exact 
geneza noilor orașe, știu exact 
ce anume generează forța care 
dă naștere acestor fapte.

Străbați în România Socia
listă, pe marile ej artere, oraș 
după oraș, și în fiecare, con
fruntarea trecut-prezent își 
găsește pe plan arhitectural, 
cea mai vie reprezentare. Car
tierelor vecliit cef mai adesea 

de cele 
se 
se 
de

Îngrămădiri de case 
moi diverse condiții, li 
noile cartiere în care 
iugă lumina, unitatea 
armonia, confortul... Aici 
polarizată atenția locuitorilor, 
aici s-a mutat „corso-ul" : tru-

opun 
con- 
stil, 
este

diționala promenadă de sîmbă- 
tă seara...

Arhitectura și-a statornicit 
în tradiția populară străvechi 
similitudini cu arta. Dorința de 
rnimos a țăranului român l-a 
îndemnat din vechi timpuri 
să-și clădească locuința după 
nevoi și posibilități. dar și 
după gust. El a cioplit stîipi 
de casă și porți, pridvoare șl 
înflorituri, a zidit din cărămi
dă, din chirpici, din lemn și u 
dat la iveală, în secole și se
cole de cizelare, acele bijuterii 
ale arhitecturii populare, că
rora Ii s-a dus laima și din al 
căror leagăn a zburat spiritul 
raiinat al brincovenescului, al 
artei lui Brâncuși, ul arhitec
turii românești tradiționale...

Și iată-1 acum pe același 
meșter ridicat la înălțimea 
epocii pe care o trăim, înzes
trat cu rigla de calcul, dar si 
cu vechiul rafinament artistic, 
zidind orașe. Casele lui de 
iemult încercqti sa reproducă

în ziua de 1 august, la 
Eforie Nord, au început con
vorbirile între delegația Parti
dului Comunist Român și 
delegația Partidului Comunist 
din Danemarca, care face o 
vizită în Republica Socialistă 
România.

Din partea C.C. al P.C.R. la 
convorbiri au participat tova
rășii : 
secretar 
P.C.R., 
membru
cutiv, al Prezidiului 
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Leonte Răutu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, 
secretar al C.C. 
Ghizelâ Vass’,

Nicolae Ceaușescu, 
general al C.C. al 

Alexandru Drăghici, 
al Comitetului Exe- 

Perma-

C.C. al P.C.R., șef de secție 
la C.C. al P.C.R.

Din partea Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist din Danemarca au luat 
parte tovarășii : Knud Jes- 
persen, președintei P.C. din 
Danemarca, Pou, Emanuel, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C. 
din Danemarca Jorgen Jen
sen, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C. 
Danemarca.

Convorbirile s-au desfășu
rat într-o 
șească, de

atmosferă tovără- 
caldă prietenie.

*
tovarășul Nicolae 
a oferit o masă în

delegației Partidului
al P.C.R, 

membru

Seara,
Ceaușescu 
cinstea 
Comunist din Danemarca.

(Âgerpres)

I

s-a înapoiat în

O întrebare pentru ingi
neri: UNDE ÎNCEPE ȘI 
UNDE SE TERMINĂ 

SPECIALIZAREA?

Punctul de vedere
al Uzinei

„Electroputere
In cadrul dezbaterii inițiată 

de ziarul „Scîntela tineretu
lui", vrem să exprimăm în 
cele ce urmează, punctul nos
tru de vedere care reprezintă 
de fapt punctul de vedere al 
tuturor inginerilor din Uzina 
„Electroputere", pe care i-am 
consultat în prealabil.

O primă problemă : perfec
ționarea pregătirii în cadrul 
învățămîntului tehnic supe
rior. Socotim util ca învăță- 
mintul superior să se oriente
ze spre asigurarea unei pre
gătiri solide în domeniul ști
ințelor fundamentale a viito
rilor specialiști. Un inginer 
astfel pregătit se poate mai 
ușor și mai repede adapta 
procesului tehnico-științific. 
Opinăm pentru această orien
tare cu condiția extinderii în- 
vățămîntului postuniversitar 
care să dea posibilitatea tînă- 
rului inginer ca după un sta
giu de trei ani în producție 
să fie angrenat într-o formă 
de pregătire care să adînceas
că specializarea sa în dome
niul cerut de nevoile uzinei.

Considerăm, de asemenea, 
că prezintă interes studierea 
comasării într-o singură sec
ție a secțiilor de electromeca
nică și electromecanică mi
nieră, astfel incit, in limitele 
linei pregătiri de specialitate 
de circa 25—28 la sută din to
talul orelor destinate învăță- 
mintului in facultate, să se a- 
sigure pregătirea atit in do
meniul proiectării și construc
ției de utilaje electromecani
ce. cit și în domeniul exploa
tării utilajelor electromecani
ce aflate în dotarea unităților 
industriale. Avem aici în ve
dere, printre altele, și utiliza
rea calculatoarelor electro
nice. Nu trebuie scăpat din 
vedere faptul că planurile ac
tuale de învățămînt nu conțin

nici un curs de modelări elec
trice ale cîmpurilor și siste
melor fizice, curs de extremă 
importanță în cercetarea te'n- 
nico-științifică actuală.

Revoluția tehnică ce se des
fășoară cu repeziciune în zi
lele noastre impune ingineri
lor, celorlalte cadre cu pregă
tire tehnică să-și perfecțio
neze continuu cunoștințele 
tehnice, să fie permanent la 
curent cu noile cuceriri ale 
științei, să-și adîncească, de 
la o etapă la alta, specializa
rea. Acest lucru nu este po-

EMIL MÎRZA 
inginer șef 

cu dezvoltarea fabricației
IULIAN RENEE 
șeful serviciului 

constructor-șef-tehnolog 
șef de la Uzina 
„Electroputere" 

Craiova

(Continuate in pag. a V-a)

RECOLTEI

(Continuare 
în pag. a V-af

de
Ge-

de
La Slobo- 

țăranii 
obt’-

ION
MARCOVICI

Festivalul secerișului" în comuna Crîngul, raionul Turnu-Măgurele
Foto: ION MARCOVICI

l rluiului și Valea 
Călmățuiului — ,,fir 
de apa, cum spunea 
Ilie Drăghici din Ți
gănești, rupt din 
creanga Oltului". La
nurile de aici trec pe 
neobservate în lanu
rile Bărăganului, ale 
Olteniei și ale Dobro- 
gei alcătuind împreu
nă uriașa mare 
grîu din Cîmpia

itică. Din cîntecele oa
menilor am aflat însă 
despre recoltele ce 
s-au revărsat din la
nurile acestei cîmpii 
în hambarele coope
rativelor agricole 
producție. 
zia-Mîndra,
cooperatori au 
nuț o recoltă de 3 400 
kg grîu la hectar, la

, Duminică
Capitală, venind din Ankara, 
delegația guvernamentală ro
mână condusă de președintele 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, care, la 
invitația președintelui Consi
liului de Miniștri al Republi
cii Turcia, Suleyman Demirel, 
a făcut o vizită în această 
țară.

Din delegație au făcut parte 
Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Alexandru 
Boabă, ministrul petrolului. 
Ion Drînceanu, ambasadorul 
României la Ankara, Dumitru 
Bejan, prim-adjunct al minis
trului comerțului exterior, A-

tanase Diaconescu, adjunct al 
ministrului industriei chimice, 
Ștefan Constantinescu, ad
junct al ministrului industriei 
metalurgice, Nicolae Stere, 
adjunct al ministrului trans
porturilor auto, navale și ae
riene.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost salutată 
de tovarășii Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnaraș, Alexandru 
Drăghici, Ilie Verdeț, Gheor
ghe Radulescu, Iosif Banc, de 
membri ai guvernului. Au fost 
de față Argun Coban, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim 
al Turciei la București, și 
membri ai ambasadei.

TELEGRAMA
Excelenței sale domnului

SULEYMAN DEMIREL
primul ministru al

Turcia
Republicii

ANKARA

RepubliciiPărăsind teritoriul
Turcia, țin să vă adresez, exce
lentă, mulțumirile noastre sin
cere pentru calda ospitalitate 
de care ne-am bucurat cu oca
zia vizitei delegației guverna
mentale române în frumoasa 
dv. țară și cele mai bune urări 
pentru fericirea dv. și prospe
ritatea poporului turc, pentru 
dezvoltarea relațiilor de prie
tenie, colaborare și bună veci
nătate între țările noastre.

(Continuare in pag. a V-a)

S-au recoltat grine- 
s-au adunat boa- 

le, s-au umplut 
hambarele și, după un 
obicei străbun, tetele 
au cules din lan cele 
mai frumoase spice, 
si au împletit cunună, 
bătrînii au dat în pa
tru plinea proaspătă 
coaptă in cuptor, din 
noua recoltă, iar fe
ciorii au făcut să ră
sune trîmbitele pînă 
în zarea albastră de 
la firul Dunării.

Duminică la Crîngul, 
sat de gospodari cu 
nume de răcoare si 
tril de pasăre din ra
ionul Turnu Măgurele, 
a fost o zi de sărbă
toare. S-au adunat aici 
toate satele asezdte în 
cîmpia dintre valea

cooperativa agricolă 
de producție Țigănești 
de pe 1 200 de hec
tare s-au recoltat 3 091 
kg de grîu la hectar, 
la Ulmeni 3 500 kg 
de boabe Ia hectar. 
In line, la Calonfi- 

rești. Salcia, Putineiu, 
Secara, Crlngu, Tra
ian, Voievoda, recol
tele de grîu au fost 
tot așa de bogate. Cu
nunile de spice pur
tate la sărbătoare 
simbolic de tineri

Absențe nemotivate în sumarul
TELEGRAMĂ

Tovarășului JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL 
prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Mongol 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Mongole
Ulan Bator

Aflind cu adincă mîhnire vestea despre pierderile umane 
și materiale provocate de inundațiile care au avut loc în 
orașul Ulan Bator, vă exprimăm dumneavoastră, Comitetului 
Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, guver
nului și poporului frate mongol, cea mai sinceră compasiune 
din partea întregului popor român și a noastră personal.

Vă rugăm să transmiteți condoleanțele noastre familiilor 
celor care au pierit cu prilejul acestei calamități.

NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar-general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist 

Român

ION GHEORGHE MAURER 
președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste 

România

TIMPULUI LIBER
Intrăm in ultima lună a verii, anotimpul cel mai potrivit 

drumețiilor, excursiilor în țară. Ce loc ocupă excursia în su
marul timpului liber ? Am adresat această întrebare mai 
multor tineri de la Uzina 
punsurile :

mecanică din Galați. Iată răs-

a-IONEL COSTACHE 
justor.

Excursii ? 
nizează. Nu 
pe drum, 
trasee mai 
(Brăila, Mărășești, împrejuri
mile orașului nostru, Galați) 
s-ar putea organiza excursii 
săptămînale. în secția montaj 
un număr de tineri au cerut 
comitetului U.T.C. să mijlo
cească o excursie la Lacul 
Roșu dar pînă acum nu s-a

Nu prea se orga- 
zic să fim mereu 
dar pe anumite 

puțin întinse

hotărît nimic. Undeva lucruri
le se urnesc greu, cu opinteli 
care nu fac decît să frîneze 
dorința noastră de a cunoaște 
cît mai multe din traseele pa
triei, 
lui.

N.R. 
jul să 
tri modul în care tinerii din 
Iași au organizat un concurs, 
„Să ne cunoaștem orașul". 
Ce-i împiedica pe gălăteni să 
urmeze această inițiativă ?

ale regiunii, ale orașu-

Recent, am avut prile- 
relatăm cititorilor noș-

TRAIAN FUICĂ
gar.

Mă surprinde în 
ce sîntem atît de 
timpul liber. Se motivează 
fiind vară, și destul de căldu
roasă, nu e potrivit să ne în- 
tîlnim la un club, la casa de 
cultură, ba nici ia o grădină 
de vară. Dar de ce nu ieșim 
la aer liber, de ce nu se or
ganizează excursii ? întreba
rea mea ar putea să bată la 
ușa tovarășilor din comitetul 
U.T.C. și sindicat. I-aș ruga 
să țină seama și de acest ar
gument : noi, cei de la seral, 
sîntem în vacanță și dorim să 
ne-o petrecem cît mai potri
vit.

— strun-

prezent 
izolați

de 
în 
că

RADU ȘTEFAN 
delor.

Mai înainte am lucrat 
Uzina „Progresul" din Brăi
la. Nu știu cum reușeau tova
rășii de acolo, dar în fieca
re sîmbătă și duminică vizi
tam în grup un muzeu, o ex
poziție. La Arenă, de aseme
nea, se organizau multe ac
țiuni cultural-educative, pe 
cînd aici, la noi, e mare „cri
ză". Nici o excursie, nici o

ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii 
Socialiste România

De Ia bordul avionului, 
31 iulie 1966

VASILE MOINEAGU 
corespondentul „Scînteii 
tineretului" pentru regiu

nea Galați

Secvență de practică studen
țească Ia Uzina „Tehnofrig* 

Cluj
(Continuare în pag. a V-a) Foto: E. COJOCARII
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Noul proiect de Statut al 

unităților și detașamen
telor de pionieri din 

Republica Socialistă România 
vădește o adîncă cunoaștere 
a particularităților psihologice 
ale copiilor patriei noastre, 
care trăiesc astăzi zilele mi
nunate ale desăvîrșirii con
struirii socialismului. Dar, 
mai ales, el este o expresie 
grăitoare a grijii de părinte 
a Partidului Comunist Român 
de a crește tînăra generație 
în spiritul nobilelor idei ale 
socialismului, a dragostei ne
mărginite față de patrie și 
popor.

M-au impresionat, mărturi- 
■ sesc sincer, multe din preve

derile acestui proiect. Așa, de 
pildă, deviza pionierilor apare 

" acum, mai completă, mai mo
bilizatoare, creîndu-i copilu
lui la această vîrstă fragedă 
sentimentul că el poate de
veni un militant pentru glo
ria poporului și înflorirea 
României socialiste. Cred că 
pentru cei care vor fi primiți 
în organizația pionierilor va 
fi deosebit de impresionant 
momentul solemn al primirii 
cravatei roșii; rostirea legă
mântului sub faldurile drape
lului patriei alături de cel al 
organizației pionierilor va 
sădi în inimile copiilor dorin
ța de a deveni folositori, de a 
contribui la continua înflo
rire a țării.

O altă calitate a noului pro
iect constă in faptul că stabi
lește forme de recompensă și 
stimulente pentru pionierii 
care obțin rezultate bune la 
învățătură, în activitatea pio
nierească sau care au săvîrșit 
fapte demne de laudă. Titlul 
de pionier de frunte va fi un 
stimulent deosebit de e/icient 
pentru pionieri. Același efect 
pozitiv îl vor avea desigur și 
distincțiile — steluțe și in
signe. Dar eu cred că în fie
care detașament și unitate se 
pot găsi și alte forme de re
compensare a activității pio
nierilor știut fiind că recu
noașterea și prețuirea activi
tății copiilor este un princi
piu pedagogic, că această a- 
tenție permanentă stimuleazi 
inițiativa, perseverența. Mi 
gîndesc de pildă că a încre
dința unui pionier cu o pur
tare exemplară un rol la ser
barea școlară și menționaret 
ca atare a acestui act, poati 
fi un stimulent, după cum șl 
alcătuirea jurnalului de ex
cursie sau atribuirea misiunii 
de ghid într-o drumeție, sati 
de prezentator al unui pro
gram artistic pot dovedi pr«« 
țuirea educatorului și stimula 
atît pe cel recompensat cît și 
pe ceilalți copii care doresc 
să-și asume asemenea răspun
deri în colectiv.

I CODRI LA PROIECTELE DE STATUT

AL I MITAIILOR Șl DETAȘAMENTELOR

DE PIONIERI Șl DE REGULAMENT

AL CONSILIILOR ORGANIZAȚIEI

PIONIERILOR

CONCURSUL NOSTRU

CUNOAȘTEȚI
ACEASTĂ
IMAGINE ?

de competență
pedagogică

u v y *

basatorie

de formă

8ĂVULESCU ANETA 
instructoare de unitate, 

Școala generală nr. 8 
Pitești

Lucrez de 11 ani cu pio
nierii. Lectura și apoi studiul 
celor două documente publi
cate în presă — proiectul de 
Statut al unităților și detașa
mentelor de pionieri și proiec
tul de Regulament al consi
liilor Organizației pionierilor
— m-au îndemnat să-mi spun 
și eu cuvîntul.

Copiii patriei noastre simt 
zi de zi, în toate împrejurările 
vieții, grija plină de solicitu
dine a partidului. Această gri
jă este din nou puternic rele
vată de faptul că Partidul Co
munist Român își asumă di
rect conducerea și îndrumarea 
organizației pionierilor. Există 
astfel garanția ridicării nive
lului calitativ al întregii acti
vități pionierești. Măsura luată 
era necesară întrucît educația 
copiilor se va realiza mai bine, 
printr-un sistem unitar de 
către școală, familite și organi
zațiile de tineret.

Prin vechea organizare a 
mișcării pionierești, cadrele di
dactice erau oarecum în afara 
activității pionierești ; exista 
o colaborare cu acestea, dar 
aceasta era adeseori sporadică, 
iar cadrele tinere nu benefi
ciau de ajutorul pe care-1 pu
teau avea de la dascălii cu ex
periență. Pe de altă parte, din 
partea unor activiști U.T.C. se 
observa chiar o anumită timi
ditate în realizarea unei legă
turi cu școala. In prezent, însă, 
prin prevederile celor două 
documente, activitatea cu pio
nierii este o sarcină perma
nentă a cadrelor didactice. 
Aceasta va aduce un spor 
de competentă pedagogică în 
conceperea muncii pionierești; 
ea va izvorî din cunoașterea 
de către diriginți și învățători
— totodată comandanți de de
tașament — a specificului cla
sei, . a preocupărilor și cerin
țelor copiilor, va apropia mal 
mult pe părinți de activitatea 
pionierească. în consiliile raio
nale și orășenești, credem, 
însă, că s-ar fi putut lărgi

competenta prin atragerea 
unor activiști mai vechi care 
au lucrat cu pionierii — foști 
instructori sau cadre U.T.C., a 
căror experiență ar putea fi 
astfel mai bine valorificată. De 
altfel, am reținut din cele 
două documente că există o 
mare preocupare pentru a va
lorifica tradiția bogată, dobîn- 
dită în munca cu pionierii 
de-a lungul celor aproape 17 
ani de activitate.

In legătură cu membrii, or
ganizației de pionieri, cu drep
turile și îndatoririle lor, sînt 
reliefate acum mai precis une
le trăsături importante. Așa, 
de pildă, se pune un accent 
deosebit pe sport și turism. 
Apreciez această ptrevedere ca 
foarte valoroasă.

Vîrsta pionieratului este 
vîrsta cunoașterii și vîrsta 
sportului. Turismul este mijlo
cul însemnat de a-i familiari
za pe copii cu realitățile pa
triei, de a-i ajuta să „citească" 
în cartea vîe a istoriei trecute 
și prezente a poporului. Iar 
sportul este acela prin care 
cultivăm la copii atribute ne
cesare ale caracterului: cura
jul, agerimea, tenacitatea. 
Consider că s-ar putea atribui 
chiar mai multe insigne, în 
funcție de vîrstă, pentru co
piii care practică turismul și 
sportul, lucru care ar fi de na
tură să-i stimuleze mai mult.

Noi, cei care muncim în rîn- 
durile organizației U.T.C., vom 
manifesta același interes pen
tru activitatea organizației 
pionierilor, vom contribui la 
eforturile care se fac pentru 
aa activitatea pionierească să 
răspundă cerințelor muncii de 
educație din etapa actuală, 
prin experiența -pe care o a- 
vem, prin participarea la or
ganizarea și realizarea activi
tăților ce sint prevăzute pen
tru copii.

MARIA GHERGHEL 
secretar

al Comitetului regional 
Maramureș al V.T.C.

Cuponul nr. 15 încheie concursul „Cunoașteți această ima
gine ?“ organizat de către ziarul „Scinteia tineretului". Con
cursul a prilejuit participanților, prin intermediul fotografii
lor, o trecere în revistă a unora din cele mai importante o- 
biective industriale care au schimbat în ultimii ani fața ță
rii : uzine, fabrici, combinate, reîntîlnirea cu „haina" nouă 
a cîtorva din orașele țării, cu monumente istorice și de artă 
pe care participants le-au vizitat în timpul excursiilor și 
dumețiilor sau le-au cunoscut prin intermediul ecranului de 
film, televizorului, fotomontajelor, albumelor.

O trăsătură comună tuturor răspunsurilor primite pînă 
acum este, in general, cunoașterea de către tinerii pârtiei- 
panți a noului peisaj industrial, a înnoirilor urbanistice de 
pe întreg cuprinsul țării. Felicitînd pe această cale pe toți 
participanții pentru răspunsurile bune trimise îi anunțăm 
că rezultatul concursului va fi publicat în unul din numerele 
viitoare ale ziarului.

Cu cîtăva vreme în urmă, estra- 
bucureșteană etala un specta- 
muzical, coregrafic și distrac- 
intitulat „Cu dragostea nu-i 
glumit*1. Vechea și grava zi

și-a găsit, după

da 
col 
tiv 
de 
cală populară 
cum se vede, aplicarea pînă și în 
genul artistic cel mai lejer. Come
die aproape 99 Ia sută din par
curs este și filmul cehoslovac 
,,Căsătorie de formă"1, care reia 
într-o nouă versiune binecunoscuta 
zicală. Filmul se anunță intere
sant nu numai prin tematica sa 
etică, ci și prin persoana realiza
torului. Scenariul și regia filmului 
le semnează Pavel Kohout. Același 
Pavel Kohout cunoscut ca unul 
dintre cei mai reprezentativi dra
maturgi contemporani din tara
prietenă Și căruia cu cîțiva ani
în urmă i-am văzut și admirat pe 
o scenă a Capitalei sarcastica dra
matizare după Jules Verne, „Oco
lul pămîntului în 80 de zile". Ko
hout nu este la prima întîlnire cu 
ecranul.
ani ne-a atras 
atenția cu 
„Omul cu 
psihologică 
originală„Scinteia tineretului**

CUPON DE PARTICIPARE NU
, iaă

Casa în care a locuit unul din marii noștri scriitori cunoscut 
și prețuit pe multe din meridianele lumii

fabrică* un metal alb foarte căutat In industria 
constructoare de mașini

PRONUMELE

Tot în urmă cu cîțiva 
în mod deosebit 

scenariul Ia filmul 
două fețe", o peliculă 
de o factură cu totul 
realizată pe tiparele

de aventuri.
Kohout (pe 
autor) este 

tipic de film 
Povestea cinematografică

NUMELE 
PROFESIA 
REGIUNEA 
RAIONUL 
COMUNA 
STRADA

conflict
k
rcu

Buna pregătite profesională Iși spune cuvlntul. Elena Padura
ru, muncitoare la Fabrica de postav BuhușL se menține în 

fiecare lună evidențiată In întrecerea socialistă

Odată, am fost martorul unei 
întîmplări destul de ciudate. 
Pe stadionul Giulești se juca 
un meci de fotbal între două 
echipe de categoria B. Jucă
torii uneia din echipe făceau 
atîtea pase laterale, incit de 
la centrul terenului și pînă la 
poarta adversă parcurgeau 
cîțiva kilometri, cînd toată lu
mea știe că distanța e de ma
ximum 60 m și minimum 45. 
După vreo 60 de minute de a- 
semenea tortură, un spectator 
exasperat a pătruns pe teren, 
a luat mingea cu mina din 
piciorul unui atacant, a fugit 
pînă în fața porții adverse 
(alegînd drumul cel mai scurt 
— linia dreaptă) și a tras cu... 
cete. A fost gol.

Desigur, nu vă sfătuiesc să 
procedați astfel, cînd echipa 
favorită combină la nesfîrșit. 
Exemplul a fost dat numai 
pentru a demonstra ce reac
ție poate produce prelungirea 
la infinit a unui drum scurt. 
Și nu numai în fotbal. Să ne 
referim, de pildă, la rezolva
rea unor cereri, sesizări, pro
puneri. Nu știu exact ce dis
tanță este între terenul de 
fotbal al comunei Ederile și 
clădirea sfatului popular co
munal. Știu însă că acest drum 
a fost lungit cu aproape 350 
de kilometri. Cum ? Terenul 
de fotbal al comunei e... vecin 
cu locuitorul Gheorghe Mar- 
cu, care locuitor e vicepreșe
dinte al comitetului executiv 
al sfatului popular. Ca și Co- 
luna sau Germano (nu mai 
dăm exemple și de la „Rapid”) 
care trimit mingea în tribună, 
și tinerii de aici trimiteau min
gea — din greșeală — în 
curtea locuitorului Gheorghe 
Marcu. Acesta, atît aștepta. 
Cum venea mingea prin via 
lui, cum o lua și o depozita în... 
hambar. Și iată-1 un renumit 
colecționar. Tinerii au sesizat 
sfatul popular comunal. Cred 
că nu ați uitat că locuitorul 
Gheorghe Marcu e vicepreșe

dinte. Deci, sesizarea nu s-a 
rezolvat. Atunci tinerii s-au a- 
dresat redacției noastre. Pînă 
aici drumul despre care vor
beam mai înainte, s-a lungit 
cu vreo 80 de kilometri. Cum 
e și firesc, am rugat pe tova
rășii de Ia Sfatul popular al 
raionului Cîmpina să cerceteze 
dînșii acest fapt (deci încă 80 
de kilometri). La rîndul său, 
sfatul popular raional ne-a 
comunicat (alți 80 km) că ne
ajunsul a fost soluționat. 
Cum ? In partea unde tere
nul de fotbal se învecina cu 
ograda amintită a fost ridicat 
un gard înalt din țeava și

etc. S.M.T.-ului Vînju Mare, 
nu un tractor sau o combină, 
ci o adeverință de vechime în 
cîmpul muncii. A așteptat cît 
a așteptat, dar fără nici un re
zultat. Apoi, se înțelege, s-a 
adresat printr-o scrisoare 
ziarului la București, de aici la 
Vînju Mare, apoi din nou la 
București, și, în sfîrșit, la Tg. 
Jiu. După un asemenea drum 
aflăm că a fost trimisă tînă- 
rului adeverința de vechime.

Mai există și oameni care 
vor cu tot dinadinsul să iasă 
din anonimat. Nu știu dacă la 
Sfatul popular din stațiunea 
balneoclimaterică Herculane

D R UMURI
INUTIL E

plasă și astfel mingea nu mai 
intră în vie ! La rîndul nostru 
(încă 80 km) am anunțat ti
nerii respectivi despre înțe
leaptă hotărîre luată, după cei 
peste 350 km parcurși fără 
rost. în fond, situația a rezol- 
vat-o tot sfatul popular co
munal, ceea ce putea să facă 
de la început, fapt care ar fi 
dus la evitarea nu numai a su
telor de kilometri de care vor
beam, și n-ar fi încărcat 
munca multor oameni care ar 
fi putut în acest 
ocupe de lucruri 
tante.

In cazul care 
început drumurile 
scurte. De la S.M.T. Tg. Jiu 
tînărul Ion Cornoiu cere, prin 
scrisori simple, recomandate

timp să se 
mai impor-

urmează, Ia 
au fost

a existat vreo dezbatere asu
pra acestei probleme, nu știu 
ce măsuri s-au adoptat, cert 
este că această instituție a 
reușit să iasă din anonimat. 
Și iată cum : în nenumărate 
rînduri, mai mulți oameni ai 
muncii au sesizat că circulația 
și chiar liniștea din stațiune 
sînt tulburate din cauza par
cării fără nici o logică a auto
vehiculelor. Unii spuneau 
chiar că au venit în stațiune 
să-și trateze reumatismul, 
boală de care scapi repede... 
dacă te încumeți să umbli pe 
porțiunea de șosea dintre Ofi
ciul poștal și restaurantul 
„ Cerna”.

Măsurile luate, în urma se
sizării noastre, sînt demne de 
subliniat (nu de alta, dar de

aici se poate vedea cum poți 
să te faci cunoscut). Citez: 
„...am împuternicit pe numi
tul Ion Onea să supravegheze 
parcarea ordonată a autove
hiculelor. Pentru această 
muncă comitetul executiv nu 
dispune de posibilități de pla
tă și (aici e aici) i s-a lăsat 
posibilitatea ca să încaseze o 
taxă benevolă de la mașinile 
particulare". Și în continuare 
aflăm că Ion Onea umblă în 
stare de ebrietate (vă dați sea
ma în ce ordine parchează ma
șinile) dar... i s-a atras în mod 
serios atenția... Va să zică, nu
mitul Ion Onea prin grija sfa
tului popular realizează un... 
ciubuc onorabil, dar mașinile 
fac același zgomot ca și mai 
înainte.

Nu mai amintesc cîte dru
muri, cîte sesizări au fost ne
cesare pentru a afla formi
dabila teorie a sticlelor cio
bite. Ai cumpărat o sticlă cu 
ulei, cu apă minerală, sau cu 
vin. După ce ai golit-o, dacă 
nu e ciobită o dai înapoi, dacă 
e, o păstrezi. Acum, după ce 
am primit răspuns de la sfa
tul popular al orașului Cîm
pina (iar Cîmpina, dar de data 
asta orașul) problema a fost 
„rezolvată" : dacă ai cumpă
rat o sticlă ciobită, păstreaz-o 
sănătos, dacă e bună, are eti
cheta și vrei s-o dai înapoi... 
(vorba actorului Toma Cara- 
giu ) radeți etichetele. In 
timpul liber, la cinema, în 
parc, la nuntă radeți etiche
tele că altfel nu sînt primite 
sticlele. O fi chiar atît de greu 
să fie... rasă metoda cu eti
chetele acestea ? Se pare că 
da. Motivul ? Mai sînt necesare 
probabil niște drumuri, întor
tocheate sau drepte, alte scri
sori, alte anchete.

Noi săli de clasa
Pentru noul an de învăță- 

mînt, în regiunea Dobrogea se 
construiesc încă 90 de săli de 
clasă. De asemenea, școlile 
vor fi dotate cu noi labora
toare bine utilate. în comuna 
Mărașu s-a și terminat con
strucția unei școli cu 8 săli de 
clasă. Alte așezăminte se află 
in construcție la Macin, Tul- 
cea, Băndoiu, Tăcău și Măgu- 
reni. De spații școlare noi vor 
beneficia și elevii din Baia, 
Ceamurlia de Jos, Izvoarele, 
Sinoe și alte localități.

(Agerpres)
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CINEMATOGRAFE

Republica (orele 
13,45; 16,15; 18,45;

BASKERVIILE

CLEOPATRA ■— cinemascop — 
(ambele serii) rulează Ia Patria 
(orele 9; 12,45-, 16,45; 20,30;
București (orele 8,30; 12,15; 16; 
19,45).

JURNALUL UNEI FEMEI ÎN ALB 
rulează Ia 
8,45; 11,15;
21,15).

ClINELE DIN
rulează la Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13,30; 16, 18,30), Festi
val (orele fi; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21), Grivita (orele 9; 
11,15; 13,45; 16; 18,30; 21), Mo
dern (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21,30).

5 000 000 DE MARTORI
rulează la Capitol (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).

ACȚIUNEA „ZIMBRUL* — 
cinemascop — rulează Ia Lu
mina (orele 8,45; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21).

CĂSĂTORIE DE FORMĂ — cine
mascop —

rulează la Victoria (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20,45), Rahova (orele 15,30; 18). 

COPLAN IȘI ASUMA RISCUL
rulează Ia Central (orele 8,45; 
11; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45), 
Buzești (orele 15,30; 18), Arta 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16,
18,30; 21).

HAI, FRANȚA I 
rulează la Union 
18).

MONEDA ANTICA 
rulează la Doina 
13,45; 16; 18,15;

(orele

(orele
20,45),

15,15;

11.30;
pro-

gram pentru copii orele 9; 
10,15).

INSULA SCLAVILOR — ORIZONT 
ȘTIINȚIFIC nr. 4. UN NASTURE 
— BORODINO — VALENTIN 
FEROV — PICĂTURA

rulează Ia Timpuri Noi (orele 
9—21 continuare).

CELE DOUĂ ORFELINE
rulează la Giulești (orele 15,30; 
18,15; 20,45), Aurora orele 9; 
11,15; 13,30; 16; ------
Volga (orele 9;
16,15; 18,45; 21).

COLIBA UNCHIULUI 
nemascop —

rulează la Feroviar (orele 9; 
12,15; 15,15; 18,15; 21,15), Ex
celsior (orele 8; 11; 14; 17,

18,30; 21).
11,15; 14;

TOM — ci-

GH. NEAGU
(După scrisorile trimise de 
Dumitrescu Emilian, Vlad 

Dan, C. Sava și Ion Cornoiu)

20), Flamura (orele 9; 12; 25; 
18; 21).

FANTOMAS — cinemascop — 
rulează la înfrățirea Intre po
poare (orele 14; 16; 18,15; 
20,30).

M1INE, MEXICUL
rulează la Dacia (orele 9; 
13,30; — continuare 16; 18,30; 
20,45).

FĂRĂ PAȘAPORT IN ȚARĂ 
STRĂINĂ

rulează la Bucegi (orele 9,30; 
12; 16; 18,30; 21), Tomis 
9; 11,15; 13,30; 16,15;
20,45).

ESCROCII LA MINĂSTIRE 
rulează Ia Crlngași 
15,30; 18; 20,30), Gloria 
9; 11,15; 14; 16; 18,45;

DRAGOSTEA ȘI MODA 
rulează Ia Unirea (orele 
18).

SERBĂRILE GALANTE 
rulează la Vitan (orele 
18).

(orele 
18,30;

(orele 
(orele 
21,15).

15,30;

15,30;

18,00 — Pentru copii și ti
neretul școlar : Filmul: „Bă
iatul care făcea totul pe jumă
tate" ; înotul... în zece lecții 
(IX) ; — Pe ulițele satului ro
mânesc — transmisiune de la 
Muzeul Satului ; 19,00 — Te
lejurnalul de seară ; 19,15 — 
Telecronica economică ; „Oa
meni la pupitru" — emisiune 
despre automatizare și califi
carea superioară ; 19,35 — Re
cital poetic : Ion Barbu ; 19,50
— Film serial: „Supraviețui
torii" ; 20,15 — Seară de tea
tru : „Scurtă convorbire" de 
Valentina Levidova. Inter
pretează colectivul Teatrului 
de Stat din Sibiu. In pauze :
— Preludiu „Mamaia—1966";
— Poșta televiziunii ; 22,30
— Telejurnalul de noapte;
22,40 — Buletinul meteorolo
gic ; — 22,45 — închiderea
emisiunii.

IN FIECARE ZI SĂRBĂTOARE — 
cinemascop —

rulează la Miori fa (orele 8,30; 
11; 13,30-, 16; 18,30; 21).

ȘOIMĂREȘTILOR —NEAMUL 
cinemascop 

rulează 
16; 19).

ANGELICA 
RILOR" — 

rulează ta Popular (orele 
18; 20,45).

PRIMA DEZILUZIE 
rulează la Moșilor (orele 
17,30; 19,30).

SOȚIE FIDELĂ 
rulează Ia Cosmos (orele 
18; 20,45).

OPERAȚIUNEA „I* 
rulează la Viitorul (orele 
18; 20,45).

FERICIREA IN 
rulează Ia 
15,30; 18).

BĂIEȚII DE LA 
rulează ia Melodia (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21).

la Munca (orele 10;

MARCHIZA „1NGE- 
cinemascop —

15,30;

15,15;

15,30;

15,15;

TRAISTĂ 
Colentina

TONOMAT

(orele

clasice ale filmului 
Recentul film al lui 
de-a întregul film de 
totodată un model 
literar.
este realizată după procedee scrii
toricești. O epică de o mare cursi
vitate, în care aparatul de filmat 
se substituie observației directe 
căreia nu-i mai rămîne apoi decît 
să selecteze faptele. Avem de-a 
face cu un procedeu apropiat de 
definiția stendhaliană a romanu
lui — „Un roman este ca o oglin
dă pe care o plimbi la marginea 
unui drum...* definiție prin ex
celență cinematografică. Chiar 
așa începe filmul : printr-un plan 
lung care disecă o bună porțiune 
dintr-un oraș, începind de la pla
nul general, cu forfota marilor 
bulevarde și pipă ia apropierea de 
eroina filmului, fata care vrea să 
se mărite de formă cu oricine 
numai pentru a căpăta buletin de 
capitală, urmind ca prin conven
ția inițială- să divorțez^ la timpul 
oportun. O atentă preocupare pțn- 
țru portrgtul eroilor, un dialog cu 
clâje ținuți jitejare, (deși prolix- 
in'teresant'și ddToc obositor), foarte 
„Vorbit", iată argumente pentru 
caracterul literar al filmului Iui 
Kohout. Interesant este portretul 
ținărului Vlasimil, cel care, îndră
gostit fulgerător, consimte să-i dea 
cetățenie pragheză ambițioasei 
învățătoare. El este unul din acei 
oameni adevărați, bun — cum 
spune o altă zicală populară — 
să-l pui pe rană. Conduita sa ire
proșabilă va vindeca rănile celor 
din jur, dar nu și pe ale sale... 
Căci din gluma aceasta, un om 
va ieși cu sufletul sfîșiat și aces
ta va fi tocmai cel mai bun. Ade
vărată dezbatere etică pe temele 
de mare răspundere ale tinereții, 
dragostei și întemeierii unui că
min, filmul lui Kohout cucerește 
prin sinceritate și acurateța. Mo
rala, fără a fi ostentativă, este gra
vă, îndemnînd la meditație. Ko
hout nu a căutat în debutul sau 
regizoral să epateze prin soluții 
cinematografice ieșite din comun. 
Filmul urmărește parcă ordinea 
strictă a capitolelor unui roman, 
eroii sînt filmați în planuri lungi, 
dindu-le putința să se miște în 
voie. Deși, repet, Kohout filmează 
numai în planuri lungi, filmul are 
un ritm vioi pentru că eroii au o 
dublă mișcare : cea în cadru și 
cea din subtext, (sentimentele, 
gîndurile nemărturisite). Mai puțin 
lansat de publicitatea difuzării 
filmelor, „Căsătorie de formă" este 
unul din acele filme pe care un 
tînăr nu trebuie pentru nici un 
motiv să-l scape, primejdie caje 
acum, în plin sezon estival inun
dat de fastidioase superproducții 
este mai puternică decît orieînd. 
Iată pentru ce îl recomandăm du 
țoală

ATANASIE TOMA
căldura.

Cadru din filmul „Căsătorie 
de formă"

MISIUNE EXTRAORDINARĂ 
rulează la Floreasca (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).

HAIDUCII — cinemascop — 
rulează 
15,30; 18;

OMICROM 
rulează la 
18).

FANFAN LA 
rulează la 
11; 15,30; 18; 10.30).

PREA TÎRZIU 
rulează la Ferentari 
15,30; 18; 20,45).

1N GENUNCHI MĂ ÎNTORC 
LA TINE

rulează la Cotroceni (orc'.» 
15,15; 18; 20,45), Pacea (orc î 
15,30; 18; 20,30).

la Progresul
20,45).

Lira (orele

TULIPE
Drumul Sări

(orele

15.30;

(o.*ri«

(or.

t



CARE ESTE CE A MAI 
FRUMOASĂ MESERIE 

A SATULUI?
REGIUNEA

Care este cea mai frumoasă meserie a salului ? în Dobrogea, 4 000 de oameni
— marea lor majoritate tineri — răspund : mecanizator. Le-am aflat răspunsurile în
scrise în... recoltele din cimpia dobrogeană. Priceperea și hărnicia mecanizatorilor
— după aprecierea unanimă a țăranilor cooperatori și a specialiștilor — a hotărît, 
în bună măsură, producțiile agricole sporite de Ia an la an din Dobrogea. „Sint în 
sat meserii și mai frumoase" — spun unii. Sînt, nimeni nu-i contrazice, dar cea mai 
importantă, mai plină de răspundere, rămine — susțin mecanizatorii — tot a noa
stră. Gîndiți-vă numai. în perioada acestui cincinal se prevede realizarea unei pro
ducții agricole cu 23—32 la sută mai mare decît media anilor 1961—1965. Și una din 
condițiile de bază pe care se întemeiază aceste prevederi este (alături de chimizare 
și extinderea irigațiilor) tocmai mecanizarea complexă a agriculturii. De la 3 807 
tractoare, în prezent, la sfîrșitul cincinalului, în Dobrogea vor lucra 5 886 de trac
toare. Și mulți dintre cei care vor lucra pe tractoarele și pe celelalte mașini cu care 
va fi înzestrată agricultura în anii cincinalului, fle află acum pe băncile școlilor pro
fesionale, iar alții de-abia bat Ja porțile meseriei.

Cum îndeplinesc organizațiile U.T.C. din satele Dobrogei sarcinile stabilite de 
Congresul al VIII-lea al U.T.C.'. privind îndrumarea tinerilor spre meseria de meca
nizator ? Cum au colaborat organizațiile U.T.C. cu școlile generale, cu conducerile 
S.M.T.. G.A.S. și ale cooperativelor agricole în orientarea absolvenților claselor a 
opta către școlile de mecanici agricoli ?

Cum s-au ocupat conducerile unităților agricole de cultivarea Ia tineri a dra
gostei pentru această meserie ? Iată întrebări cărora le-am căutat și le-am aflat 
răspuns intr-un recent raid-anchetă întreprins în regiunea Dobrogea.

de tineri răspund: —
eneralizînd o 
metodă, îndeo
sebi în ulti
mul trimestru 
al anului școlar 
trecut, organi
zațiile U.T.C. 
din numeroase 
școli generale 

au organizat, cu ajutorul 
direcțiilor, al diriginților în- 
tilniri cu mecanizatorii bri
găzilor din sat. cu specia
liști din S.M.T. în unele 
cazuri mecanizatorii și specia
liștii din S.M.T. s-au întîlnit 
cu elevii în cadrul unor adu
nări generale U.T.C. deschise, 
sau la orele de dirigenție. La

veior valoroase! • In
vitație directă la ini

țiativă și acțiune • 
Forța mobilizatoare a

Viișoara, „Colocviul" despre 
viitoarea profesie de mecaniza
tor a fost organizat în colabo
rare cu comitetul organizației 
U.T.C. din S.M.T., iar la Tă- 
taru, Ia întîlnire a luat parte 
și președintele cooperativei a- 
gricole. După ce mecanizatorii 
au vorbit despre munca lor, 
președintele s-a făcut ecoul a- 
precierilor de care se bucură 
ei în sat, înfățișînd elevilor le
gătura indisolubilă dintre 
dezvoltarea viitoare a coope
rativei agricole, creșterea 
bunăstării sătenilor și extin
derea mecanizării lucrărilor a- 
gricole.

Interesante, pline de învăță
minte au fost și adunările ge
nerale ale elevilor din comu
nele Remus Opreanu și Mir
cea Vodă — raionul Medgidia, 
Greci, Horia și Cerna ■— ra
ionul Măcin ; Hîrșova și Pan- 
telimon — raionul Hîrșova, 
la care au luat cuvîntul mai
ștri instructori și .profesori din 
școlile profesionale de meca
nici agricoli; vizitele întreprin
se la S.M.T. de elevii din Cuza 
Vodă, Castelu și Enisala.

Inițiative, acțiuni valoroase 
care i-au ajutat pe cei aflați 
în pragul alegerii drumului în 
viață să cunoască o parte din 
satisfacțiile pe care ți le oferă 
profesiunea de mecanizator, 
rolul deosebit ce revine ace
stora în îndeplinirea sarcini
lor cincinalului, privind creș
terea producțiilor agricole. 
Din păcate însă asemenea ac
țiuni, care ar fi putut să aibă 
loc în fiecare școală, în fiecare 
cooperativă agricolă, au ră
mas pînă acum ca o floare 
rară, cite una-două într-un în
treg raion. Comitetele raionale 
ale U.T.C. n-au acționat în 
nici un fel pentru generaliza
rea experienței bune.

ucrările celui 
de-al VIII-lea 
Congres al 
U.T.C. au fost 
într-o mare
măsură o ple
doarie pentru 
inițiativă în 
activitatea or

ganizațiilor U.T.C. Dobrogea 
— ținutul acesta dintre Du
năre și Mare — s-a fă
cut cunoscută în ultimii ani, 
cucerind admirația întregii 
țări și prin impresionantele 
transformări ale agriculturii 
sale. In economia regiunii a

gricultura ocupă un Ioc de 
frunte. Sînt aici raioane ca 
Negru Vodă, Adamclisi, Is
tria și Hîrșova, care au obți
nut rezultate remarcabile 
de-a lungul anilor. Era, 
deci, normal ca organele și or
ganizațiile U.T.C. să-și îndrep
te atenția în măsura necesară 
spre îndeplinirea hotărîrilor a- 
doptate de Congres privind ac
tivitatea tinerilor din agricul
tură. Dar jaloanele precise 
date activității organizațiilor 
U.T.C. de la sate de către Con
gresul al VIII-lea, privind în
drumarea tinerilor către acele 
sectoare în care este mai mul

tă nevoie de ei, nu au dat pînă 
acum în Dobrogea roadele aș
teptate. în luna mai, activiștii 
comitetului regional al U.T.C , 
reîntorși din teren, au infor
mat despre felul „cum sînt o- 
rientați elevii din clasele . a 
VlII-a în alegerea profesiu
nii. Concluziile analizei — așa 
cum ne-au fost prezentate la 
comitetul regional U.T.C. : 
1) Ne-am trezit cam tîrziu cu 
această analiză ; 2) S-a făcut 
puțin în această problemă 
(n.r. : după aceea nu s-a mai 
făcut nici atît) ; 3) Activiștii 
nu cunoșteau bine problema".

Ulterior, membrii biroului 
comitetului regional al U.T.C. 
au făcut un studiu privind 
condițiile de muncă Și viață 
ale tinerilor mecanizatori din 
S.M.T. și .G.A.S. Concluziile 
cestui studiu nu s-au concret* 
zat însă pînă astăzi în nici o 
acțiune concretă.

în acest... bilanț ar mai fi 
de trecut intenția înscrisă în 
planul de muncă al comitetu
lui regional U.T.C. de a orga
niza o consfătuire cu tinerii 
mecanizatori fruntași din regi
une. Dar a rămas numai o in
tenție...

Organele și organizațiile 
U.T.C. din regiunea Dobrogea 
au acumulat o valoroasă expe
riență privind recomandarea 
celor mai buni tineri pentru a 
lucra în sectoarele zootehnice. 
Cooperativele agricole și gos
podăriile agricole de stat, dez- 
voltîndu-și fermele de ani
male aveau nevoie de un nu
măr măre de tineri care să-și 
însușească temeinic această 
meserie cu puține tradiții în 
regiune. în etapa actuală, pe 
primul plan revine însă- în • 
Dobrogea sarcina îndrumării 
tinerilor către școlile de meca
nici agricoli. Pentru anul a- 
cesta sarcina de școlarizare 
este de 1350 de elevi pentru 
anul întîi. în bună parte, ex
periența dobîndită în primul 
caz putea servi acum la orga
nizarea unor acțiuni intere
sante, cu larg ecou în rîndu! 
tinerilor. Dar, cu toate că pînă 
Ia organizarea raidului nostru 
examenele de admitere la șco
lile de mecanici agricoli se ți
nuseră, la comitetul regional 
și la comitetele raionale ale 
U.T.C. nu se cunoșteau nici 
măcar sarcinile cu privire la 
școlarizare. Mai mult, fap
tul că la examenul de ad
mitere din școlile profesio-

MECANIZATOR

nale de. mecanici agricoli 
s-au prezentat doar 597 can
didați (pentru 1850 de 
locuri), din care 514 au fost 
admiși, este considerat ca ceva 
normal. La Comitetul raional 
Negru Vodă al U.T.C. (ca și,la 
Medgidia) ni s-a spus, de 
exemplu, că anul acesta li
ceele teoretice și cele agri
cole, școlile profesionale din 
industrie au făcut ca în multe 
sate să nu mai rămînă absol
venți ai clasei a VIII-a și 
pentru școlile de mecanici a- 
gricoli (?). Situația în pose
sia căreia ne aflăm arată cît 
de departe de realitate sînt 
asemenea argumente, cît de 
puțin cunoșteau interlocutorii 
noștri realitatea din raioanele 
lor: în regiunea Dobrogea, 
excluzînd orașul Constanța, 
au absolvit anul acesta școala 
generală de opt ani 8 087 de 
tineri, iar liceele și școlile 
profesionale din industrie au 
scos în anul în curs la con
cursul de admitere 2180 de 
locuri. Mai e nevoie de alte 
calcule, de precizări .în plus? tineri, succesele obținute

L a loc de frunte 
în rîndul mai
ștrilor recolte
lor mari reali
zate în Dobro
gea se înscriu 
și numele mul
tor tineri me
canizatori. Dis- 
cîteva zile cu 
și Gheorghe

cutam acum 
Victor Dan 
Bălășanu, care lucrează în 
brigăzile de tractoare de 
la cooperativa agricolă din 
Comana. Amîndoi, vorbeau 
cu respect despre profe
siunea lor. împărtășindu-ne 
din satisfacțiile activității lor 
pe ogor. Gheorghe Bălăceanu, 
de exemplu, care acum a în
cheiat cea de a treia campanie 
de recoltare a păioaselor din 
cariera sa, făcea următoarea 
socoteală: „în trei ani de 
muncă am lucrat cu tractorul 
meu o suprafață de teren de 
pe care am recoltat peste 

700 000 Kg. grîu — pîinea pe o 
zi a mai bine de 1 000 000 de 
oameni. Spuneți-mi — ne în
treba el — la cei 20 de ani ai 
mei asemenea rezultate nu-mi 
dau tot dreptul să mă min- 
dresc cu meseria mea ?“

Și ca el am cunoscut în Do
brogea mulți tineri. Numai 
simpla transcriere din car
netul de însemnări a numelor 
acestora ar umple cîteva co
loane de ziar. După fiecare 
asemenea nouă cunoștință, în 
minte ne-a revenit întrebarea 
pe care dorim s-o adresăm or
ganelor și organizațiilor 
U.T.C. din Dobrogea. De ce nu 
sînt invitați acești oameni să 
vorbească tinerilor aflați la 
răscrucea drumului în viață, 
atunci cînd își pun problema 
alegerii profesiunii, despre 
frumusețea meseriei ce le-a 
adus atîtea satisfacții ? Răs
punsul îl dăm tot noi. în pri
mul rînd pentru că comite
tele raionale ale U.T.C. cu
nosc î/ult prea puțin Viața 
și activitatea unor asemenea 

de 
ei în producție, problemele 
care-i preocupă. La Negru Vo
dă, de exemplu, cînd i-am 
rugat pe tovarășii secretari ai 
comitetului raional al U.T.C. 
să ne vorbească despre tineri 
mecanizatori fruntași a căror 
viață și activitate ei o reco
mandă ca exemplu și altora, 
n-au știut să 
pe nimic.

ne spună aproa-

DI
acă organiza
țiilor U.T.C. le 
revine sarcina 
cultivării in
teresului tine
rilor de la sate 
pentru aceas
tă importantă 
meserie din a- 

răspunderea în- 
candidați 
mecanici 

în egală 
reamintea 

Consiliului 

gricultura, 
drumării viitorilor 
spre școlile de 
agricoli o poartă, 
măsură, așa cum 
un recent ordin al

Superior al Agriculturii, toate 
organele agricole.

Pentru precizare, transcriem 
un pasaj din documentul a- 
mintit, emis de Direcția ge
nerală a învățămîntului și 
propagandei, agricole la 28 
mai a.c. : „Pentru o bună se
lecționare a candidatilor, vă 
rugăm a trasa sarcină unități
lor în subordine (o?’dinul se 
adresa Consiliului agricol re
gional Dobrogea) de a îndru
ma un număr cît mai mare 
de candidați către școli.

în acest scop vor fi antre
nate în recrutarea candidați- 
lor, .conducerile trusturilor lo
cale G.A.S., serviciul regio
nal S.M.T., consiliile agricole 
raionale, uniunile raionale 
ale cooperativelor agricole de 
producție și conducerile uni
tăților agricole socialiste pen
tru care se pregătesc viitorii 
muncitori calificați în mese
riile de mecanici agricoli, ma- 
șiniști utilaje, terasamente, e- 
lectricieni, strungari".

O colaborare între aceste 
organe și organizațiile U.T.C. 
era într-adevăr de natură să 
rezolve problema. Dar nu 
numai că Comitetul regional 
al U.T.C. a fost omis de la 
această colaborare, ea nu a 
funcționat nici măcar între 

în curînd, la școlile de mecanici agricoli din Dobrogea se 
va ține o nouă sesiune de examene. Ancheta noastră a con
semnat succint cîteva aspecte ale muncii de recrutare a 
candidatilor. Departe de a oferi concluzii, am dori ca 
aceste consemnări să fie un punct de reper pentru pe
rioada imediat următoare. In prezent, o mare răspundere 
revine organizațiilor1 U.T.C., care pot și trebuie să aducă o 
mare contribuție la munca de îndrumare a tinerilor spre 
această meserie. Diversitatea formelor ca' c pot fi folosite 
în acest scop este de natură să asigure succesul acțiunii. 
Momentul de mare importanță din viața absolvenților școlii 
generale de 8 ani — alegerea viitoarei profesii — reclamă 
intervenția competentă a organizației U.T.C. Arătînd tineri
lor necesitatea sporirii numărului de cadre tehnice în agri
cultură, subliniind frumusețea meseriei de mecanizator, or
ganizațiile U.T.C. pot orienta un număr mare de tineri către 
școlile profesionale de mecanici agricoli. Forța exemplului 
personal, de care aminteam mai sus, ar fi de un prețios 
ajutor în pledoaria pentru meseria de mecanizator. Sînt 
mulți mecanizatori fruntași care ar putea vorbi despre sa-

organele, agricole. Mal mult, 
unii tovarăși, ca inginerul 
Popa Constantin, președintele 
Consiliului agricol raional 
Medgidia, de pildă, ne-a de
clarat ferm că nu a făcut ni
mic, întrucît nu se- socoate 
răspunzător. „Și apoi — ne-a 
precizat dînsul — am auzit 
de această acțiune doar la te- 
leconferința din 30 iunie".

Analiza atentă a faptelor 
arată însă că vina pentru mo
dul în care s-a desfășurat 
pînă acum recrutarea candi- 
daților pentru școlile profesio
nale de mecanici agricoli re
vine în bună parte și Direcției 
generale a învățămîntului și 
propagandei agricole din Con
siliul Superior al Agriculturii, 
care a făcut cu multă întîr- 
ziere repartizarea pe regiuni și 
pe școli a sarcinilor de școla
rizare pentru anul I al școli
lor profesionale de mecanici 
agricoli. La Constanța aceas
tă repartizare a ajuns abia la 
14 iunie — cu numai 
20 de zile înaintea con
cursurilor de admitere — 
cu mult după ce școlile gene
rale își încheiaseră cursurile. 
La numai două săptămîni, 
același for expediază o nouă 
adresă în care se spune : „Ur
mare Ia adresa nr. 107 199/ 

1966, vă facem cunoscut că în 
baza hotărîrii Comitetului 
executiv al Consiliului Supe
rior al Agriculturii din 20 iu
nie a.c., planul de școlarizare 
la școlile profesionale din re
giunea Dobrogea se majorea
ză conform sarcinilor din ta
belul alăturat".

De la început se impun două 
întrebări: 1) De ce sarcinile 
de școlarizare nu au fost date 
la timp util pentru ca acțiu
nea de recrutare a candidați- 
lor să se sprijine pe o propa
gandă largă ? 2) Dacă abia la 
20 iune s-a definitivat planul 
de școlarizare, pe cff bază a 
fost elaborată la 14 iunie sar
cina de școlarizare trimisă 
regiunilor ?

Dar să urmărim în conti
nuare cum s-a desfășurat ac
țiunea de recrutare a candi
datilor. La regiune această 
sarcină a fost încredințată 
directoriloi- de școli și șefilor 
de cadre din unități. Treptat, 
treptat, însă colaboratori în 
realizarea acțiunii au rămas 
tot mai puțini — școala pro
fesională și S.M.T. sau G.A.S.

Sau o altă față a „colabo
rării". Șeful serviciului de ca
dre de la S.M.T. Chirnogeni, 
solicitînd sprijinul președinte
lui cooperativei agricole din 
Comana (unitate unde în bri
găzile de tractoare care o de
servesc din 23 de mecaniza
tori doar 9 sînt din sat), i s-a 
răspuns : „Dacă aveți nevoie 
de elevi pentru școală, n-aveți 
decît să aduceți ; pe noi nu 
ne interesează". Dar de me
canizatori nu va fi nevoie și

• Respon

sabilități 

majore și 

pentru or
ganele a- 

gricole • 
De la ma 

suri la fap

te -mai 
multă ope

rativitate ! 

tisfacțiile și frumusețea meseriei lor. Nu trebuie decît preo
cupare pentru organizarea unor acțiuni interesante.

Totodată, subliniem că răspunderile consiliilor agricole 
raionale, ale uniunilor raionale ale cooperativelor agricole, 
ale consiliilor de conducere din unitățile agricole, sînt din 
ce în ce mai mari. Este firesc ca cei care vor veni să lu
creze ca mecanizatori pe ogoarele satului să pornească din 
sat. Munca de convingere a țăranilor cooperatori despre ne
cesitatea trimiterii copiilor la școlile profesionale cu profil 
agricol este de mare actualitate și necesitate.

Am întîlnit mulți tineri mecanizatori pe ogoarele Dobro
gei. Și tot atît de mulți ne-au vorbit simplu, dar cu pasiune, 
despre una din cele mai frumoase meserii ale satului — cea 
de mecanizator. Numărul celor atrași spre acest sector de 

activitate, cu frumusețile și satisfacțiile lui, poate și trebuie 
să fie pe măsura cerințelor extinderii mecanizării lucrărilor 
agricole.

pentru tractoarele care vor fi 
repartizate în anii viitori să 
lucreze și pe ogoarele coope
rativei agricole din Comana. 
Și atunci, de unde să fie re
crutați aceștia ?

A agri-
Co- 
un

m asistat la o 
discuție a in
ginerului Va- 
sile Marines
cu de la coo
perativa 
colă din 
badin cu
sătean pe care 

îl îndemna să-și trimită fiul 
la școala de mecanici agricoli. 
„Știți ce —-a răspuns coope
ratorul ? Nu-1 trimit, pentru 
că la școlile astea nu se în
vață mare lucru". Răspunsul 
brutal, vădit exagerat, ne-a 
atras atenția spre o latură a 
problemei.

în primul rînd. importanta 
creștere a sarcinilor de școla
rizare ridică probleme deose
bite privind cazarea și spații
le de clasă. O inspecție între
prinsă la Consiliul agricol re
gional, împreună cu un dele
gat al Direcției generale de 
învățămînt și propagandă din 
Consiliul Superior al Agri
culturii, a dus la concluzia că 
școlile din Dobrogea pot face 
față acestor sarcini sporite. Și 
s-a indicat extinderea dormi
toarelor și sălilor de clasă 
pentru ca ulterior să se facă 
o redistribuire a elevilor între 
școlile din regiune.

Aceste lucrări, ca de altfel 
și cele numite în termeni ge
nerali „reparații" și „curățe
nie", se desfășoară foarte 
anevoios. Aproape toți di
rectorii școlilor au plecat in 
concediu după sesiunea de 
examene, nelăsînd în urma 
lor nimic clar. O asemenea 
situație am întîlnit la Horia, 
Cobadin, Chirnogeni și Caste
lu. La Castelu sînt, de exem
plu, planificate lucrări pentru 
lărgirea spațiului de școlari
zare, dar pînă acum nu s-a 
întreprins nimic în acest sens.

Aducem și cu acest prilej 
în fața Consiliului Superior al 
Agriculturii k> problemă sesi
zată în mai multe rînduri de 
ziarul nostru : — necesitatea
recrutării cadrelor didactice 
pentru școlile profesionale de 
mecanici agricoli din rîndul 
specialiștilor. Este un lucru 
cunoscut că în unele școli ni
velul învățămîntului este scă
zut datorită numărului insu
ficient de cadre de speciali
tate. Chibzuind asupra acestei 
situații, Consiliul agricol re
gional Dobrogea a prezentat 
Consiliului Superior al Agri
culturii propunerea ca trei 
ingineri mecanici să fie fre
cați din S.M.T. la școlile de 
mecanizatori. Problema a fost 
atent analizată, fiecare caz în 
parte fiind discutat în birou
rile comitetelor raionale de 
partid. Dar, după lilngi aștep
tări, de la. București s-a pri
mit răspunsul: „nu se poate". 
Apoi, după alte insistențe s-a 
răspuns: „adresați-vă dum
neavoastră direct tovarășului 
președinte".

în fiecare an în regiune sînt 
repartizați ingineri agronomi 
și mecanici, dar niciodată, în 
ultimii ani, nu a fost trimis 
unul pentru școlile de meca
nici agricoli. Oare aceste 
școli, al căror rol este atît de 
important în pregătirea pro
fesională a mecanizatorilor nu 
figurează în nomenclatorul de 
repartizare a absolvenților cu 
studii superioare ?

Pagină realizată de
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, Tenis,

COPILUL" RĂSFĂȚAT
AL CASEI

FOTBALUL!
caracteristică după orele de 
îndreaptă spre terenurile de

O imagine care a devenit 
lucru : numeroși muncitori se 
sport. In calitate de... sportivi sau, din păcate, numai de 
spectatori. Mingea și gazonul, sala de gimnastică ori piesele 
de pe tablele de șah constituie puncte de irezistibilă atrac
ție.

Te convingi de acest lu
cru dacă întîmplarea face 
ca la consemnarea actului 
final al unei zile de muncă 
să te afli printre muncito
rii de la î. M. U. Medgi
dia. Aici, în aceste zile, e 
în plină desfășurare cam
pionatul asociației la trei 
discipline » sportive ; volei, 
handbal și fotbal la care 
participă cite o echipă din 
fiecare secție a uzinei. 
Competiția a polarizat in
teresul întregului colectiv 
de muncitori. întrecerile, 
ce se desfășoară pe etape, 
sînt deosebit de antrenante 
și spectaculoase.

Toate aceste aspecte re
flectă într-o măsură și 
preocuparea asociației spor
tive pentru 
sportului de masă, 
mai într-o 
la prima i 
rile par 
o cercetare 
dezvăluie o realitate 
re califică activitatea spor
tivă de 
tă uzină 
zătoare, 
Asociația sportivă, ca și or
ganizația rTJ~~!< 
face niște 
ar ajunge 

îmbucurătoare 
parte din 
nu practică 

sport, 
de

tovarășii I. Bordelenco, 
președintele asociației spor
tive, P. Cucu, secretar, și 
Tr. Pogan, responsabil 
tehnic, să-mi spună cîți a- 
tleți au, dacă există tineri 
cărora l~ 
și să-mi 
din ei, au 
„Nu știm, 
unii. Noi 
așa, după 
avea la îndemînă tabelele 
v-am spune". Deci ei înșiși 
nu-și cunosc fără... hîrtii 
proprii atleți. Stînd de vor
bă cu unii tineri am aflat 
că nu puțini, ar fi aceia

le place atletismul 
i numească cîțivL 

răspuns astfel: 
poate c-or fi 

nu-i cunoaștem 
nume. Dacă am

deloc
■ mare 
uzinei 
un 
1 600 
U.C.F.S..

dezvoltarea 
Nu- 

măsură. Deși 
vedere lucru- 
mulțumitoare, 

; mai atentă 
ca-

masă din aceas- 
ca necorespun- 

fără continuitate.

U.T.C., dacă ar 
socoteli simple 
la constatarea 

că 
tinerii 

nici 
cei 

ai
iar din 
membri 

v.v.r.o., nidi măcar' un 
sfert nu beneficiază de bi
nefacerile acestei activități 
extrem de utile. Aceasta 
deoarece într-o serie de 
discipline sportive, cu sec
ții în cadrul asociației: 
tletism, baschet, tenis 
masă, popice, tir, înot, 
nele dintre ele înscrise 
probele spartachiadei, 
se organizează între.

a- 
de 
u- 
în 
nu 

întreceri 
decît sporadic sau chiar de
loc. Tenis de masă, sport 
care are zeci de amatori, 
nu s-a mai jucat din iarnă 
de la etapele spartachiadei. 
Tir și baschet, de aseme
nea. Popice, un sport 
cu tradiție — uzina * a 
avut echipă 5 ani la rînd 
în campionatul regional — 
nu se mai joacă. O situa
ție și mai vitregă are atle
tismul, sportul cel mai ac
cesibil maselor de tineri 
datorită marii diversități a 
probelor — peste 40 — ușu
rinței cu care 
practicat și faptului că nu 
necesită amenajări speciale. 
Uzina dispune de pistă, de 
gropi de sărituri ecîaa-, 
re de aruncări. Se 
lipsa de preocupatș 
înviorarea atletismii 
te dublată de o doză de 
desconsiderare a acestui 
sport.

Afirmația noastră se în
temeiază pe argumente in
contestabile. „Atletism nu 
facem, spuneau cu nevino
văție conducătorii asociației 
sportive. Am mai încercat 
noi, în deschidere la fotbal, 
ceva alergări, dar nu prin
de. N-avem tradiție". Să ne 
fie permisă o întrebare: 
tradiția cine o face, de 
unde vine 7 Rugîndu-i pe

După campionatul

mondial de fotbal

Doi factori răspunzători 
deopotrivă pentru slaba 
activitate sportivă de masă 

ia I. M. U. Medgidia ; 
Asociația sportivă 

și organizația U. T. C. 
din uzină *

stare de lucruri este și co
mitetul U.T.C. Inițiativa a- 
vută — s-i 
campionat 
fotbal 1 ?) 
celor 
bază 
torie 
dacă 
făcut 
mai 
asemenea 
re se 
organizat de asociația spor
tivă, cind întrecerile din 
cadrul spartachiadei sînt 
lăsate baltă, nici nu se cu
nosc, pină la ora actuală, 
tinerii care iau startul di
feritelor probe. Modul biro
cratic, funcționăresc, lip
sit de răspundere în care 
se ocupă organizația U.T.C. 
de activitatea sportivă, 
ni-l demonstrează și urmă- 
t irul lucru : în fiecare plan 
dp nuncă 
ccest an, 
punct, 11,
Aprige într-o formulare i- 
ăentică următoarele : „Vom 
organiza 
asociația 
sportive 
cadrul 
disciplinele...
normelor de polisportiv va 

făcută de cel puțin 150 
tineri". Nu ne îndoim 
și anul trecut, undeva 

planurile de muncă,

Vara, cînd mai toate spor
turile sînt în vacanță compe- 
tițională, prietenii consecven
ți ai piscinelor, înotătorii iau 
startul în cel mai dificil exa
men anual: finalele campio
natelor republicane.

Primele starturi s-au dove
dit, mai cu seamă în această 
ediție, de bun augur: 3 noi 
recorduri republicane în pri
ma zi și alte 12 înscrise în 
palmaresul notației româ
nești în următoarele 3 zile. 
Ultimul se arată și cel mai spectaculos atît 
prin valoarea performanței: ll’6”6/10 la 
800 m. liber, care a scos din anonimat o 
carte de vizită promițătoare: Daniela Co- 
roiu (Reșița) cit și prin surpriza înfrîngerii 
în această dificilă probă a două consacrate 
înotătoare Ingrid Ungur și Anca Mitrofan. 
La 14 ani neîmpliniți, noua campioană, 
Daniela Coroiu, deține alte recorduri valo
roase în probele pentru copii. Evoluția ei, 
performanțele realizate, demonstrează ceea 
ce așteptăm de ani de zile, formarea unei 
pleiade de înotători talentați cu performanțe

Finalele republicane la natație

15 noi recorduri naționale

O campioană de 14 ani
valoroase la o vîrstă mică. De altfel, apariția 
campioanei de 14 ani nu este întîmplătoare : 
la Reșița, profesorul Schuster se ocupă cu 
migală de o pleiadă de înotători — copii, 
care anul trecut au cucerit majoritatea titlu
rilor de campioni republicani la juniori.

Asemenea surprize sînt așteptate și din 
partea celorlalți antrenori (din Cluj, Galați și 
mai ales din București) care ar putea dovedi 
o mai atentă preocupare în pregătirea înotă
torilor copii și juniori.

R. VASILE

Campionatul 
studențesc

mondial 
de șah

Sportivii români

victorioși
în prima runda

Căpitanul echipei Angliei, 
Bobby Moore, primește mult 

rivnita Cupă Jules Rimet 
Teleloto: U.P.I.-AGERPRES

• In urma unei anchete reali
zată în rindul specialiștilor pre- 
zenți la Londra a fost alcătuită, 
în sistemul 1—4—3—3, următoa
rea echipă a campionatului mon
dial : Banks (Anglia) — D. Santos 
(Brazilia), Schulz (R.F.G.), Bobby 
Moore (Anglia), Marzolini (Argen
tina) — Beckenbauer (R.F.G.), 
Bobby Charlton (Anglia), Voronin 
(U.R.S.S.) — Bene (Ungaria), Eu
sebio (Portugalia), Simoes (Portu
galia).

care ar popula pistele de 
alergări. Dar dacă nu se ini
țiază nimic ? Și pentru 
informarea tovarășilor din 
Consiliul asociației sporti
ve dăm cîteva nume de 
pasionați ai atletismului 
din uzină : strungarul Ion 
Gadei, lăcătușul Isac Isar, 
viteziști, sudorița Feri Fei- 
zula la greutate, funcționa
ra Mariana Buligescu la 
suliță, Dobrița Pușcașu la 
100 m, Itu Ilie, Cristea Flo
rin și mulți alți tineri 
ca ei.

Atletismul, de altfel, este 
șters și din bugetul asocia
ției sportive care se ridică, 
pe acest an, la suma de 
195 000 lei. Iată cum sînt 
repartizate sumele: fotbal
— 68 000 lei, box — 3 000 
lei, lupte — 38 000 lei, hand
bal — 500 lei, motociclism
— 1 000 lei, orientare turis
tică — 1 000 lei. Nimic pen
tru atletism, volei, baschet, 
popice etc. Aceste discipli
ne nici măcar nu sînt tre
cute în buget. „Regele" 
sporturilor, fotbalul, înghi
te aproape tot. In afară de 
cei 68 000 lei afectați pentru 
organizarea de jocuri, pen
tru deplasări, fotbalul mai 
e prevăzut' cu încă 18 000 
lei pentru cumpărarea de 
materiale și echipament. 
Așa stînd lucrurile e fi
resc ea atletismul să’ devi- 
>nă „cenușăreasa" asociației
sportive. Iată dar că unele 
sporturi care ar cuprinde 
masa cea mai largă a tine
retului, 
atenția 
ceasta 
cum ne-au declarat și to
varășii Const. Vasilescu, 
președintele comitetului 
sindical, Ion Voinea, eco
nomist, Mihai Cristea, direc
torul clubului, nu se desfă
șoară o activitate sportivă 
continuă, zi de zi, așa cum 
ar trebui și cum cer tinerii.

Responsabil de această

nu se bucură de 
cuvenită. Din a- 

cauză, așa după

In localitatea Orebro 
(Suedia) au început între
cerile campionatului mon
dial studențesc de șah. Cele 
21 de țări participante la 
actuala ediție au fost re
partizate în 6 grupe ur- 
mind ca pentru turneul fi
nal să se califice primele 
două clasate din fiecare 
grupă. România face parte 
din grupa a 6-a alături de 
echipele Ungariei, Scoției 
și Porto Rico.

In prima rundă șahiștii 
români au debutat victo
rioși, întrecînd selecționata 
Porto Rico cu 4—0. Cu a- 
celași scor au cîștigat și 
sportivii maghiari meciul 
cu Scoția.

caz, asupra

facă apre- Doar cîțiva metri mai sini din acest finiș: irezistibil și arbitrii

LA
GULLIVERI

Cei 
ia 
de

vor înregistra tin non record republican la natație 
Foto; I. CUCU

START:

60 
startul. 
i aliniat

a organizat un 
de fotbal (tot 

între echipele 
organizații de 

~ — e meri-
într-un fel- 

că 
Dar de 

nevoie de 
campionat 

suprapune cu

22
U.T.C. ■ 
numai 
socotim 
ceva".

era

trimestrial din 
la un anume 

12 sau 13, sînt

în colaborare cu 
sportivă întreceri 

între sectoare în 
spartachiadei la 

iar trecerea

fi 
de 
că 
în 
scrisă aceeași frază.

Ce s-a organizat însă 
ce s-a stabilit, cum s-a 
cut, nimeni nu știe nimic. 
Cert este că în nici o șe
dință, în nici o adunare 
generală a U.T.C. nu s-a pus 
în dezbaterea tinerilor în 
mod exclusiv problema 
sportului în uzină pen
tru ca aceștia să-și spună 
părerea, să 
cieri critice sau pozitive, 
de la caz la 
mișcării sportive de masă, 
să vină cu propuneri și cu 
soluții concrete pentru a 
scoate, din acest cerc 
vicios, activitatea sportivă 
de masă, pentru a-i găsi și 

ce o 
nivel 
care 

activitatea

înlătura carențele 
mențin încă la un 
ne satisfăcător. Cei 
răspund de 
sportivă ar trebui să medi
teze profund la modul cum 
își îndeplinesc obligațiile 
în această direcție și să ia 
măsuri în consecință.

• In ziua a 5-a a campio
natelor europene de volei, 
rezervate echipelor de ju
niori, selecționata masculi
nă a României a întrecut 
cu 3—1 echipa Ungariei și 
ocupă locul 4 în clasament, 
la egalitate cu Franța (8 
puncte fiecare).

A1*»
• Cursa ciclistă interna

țională „Cupa orașului Bucu
rești" s-a încheiat ieri, o- 
dată cu disputarea etapei a 
treia pe drum de munte, 
trecînd prin Rîșnov, Pîrîul 
Rece, Predeal, cu sosirea la 
Poiana 
revenit 
Gera, 
tanța 
timpul de 3h57’10”.

In clasamentul final, pri
mul loc a fost ocupat de 
olandezul Gabriel Mineboo, 
urmat de coechipierul său 
Harings la 4’58” și Gabriel 
Moiceanu la 5'02”.

Brașov. Victoria a 
rutierului român Fr. 
cronometrat pe dis- 
de 138 kilometri cu

Speranțele...

in întrecere

VASILE CĂBULEA

Atletism, zici ? Așteaptă, iui vezi că avem oaspete de 
seamă ?

Desen de NEAGU RĂDULESGU

Sportivii navomode- 
lișli din 11 regiuni ale 
țării s-au Întrecut și-n 
acest an intr-o pasio
nantă competiție : iinala 
campionatului republi
can la navomodele edi
ția 1966. Spre deosebire 
de alți ani, cind aceste 
campionate se desfășu
rau în localități... pur 
„marinărești", — Galați, 
Giurgiu, de astădată 
orașul gazdă a lost 
Ploieștiul. Așadar, trei 
zile încheiate, pe aleile 
parcului Blcov a domnit 
o animație de zile mari. 
Concurența — asemenea 
unor Gulliveri moderni 
— cu transatlantice, 
submarine sau fregate 
au trecut spre pontoa- 
nele de start de pe ma
lul lacului, ori către 
„punctele" de reglaj și 
revizie tehnică a apara
telor cu care aveau 
concureze.

In prima zi, după 
scrierea celor 47 
concurenți și veriiicarea 
minusculelor nave —

să

în
de

aproape 
dat : 

s-au 
constructorii 

sfirșitul pro- 
tabela de 

deiinesc în- 
Pe primul 
Voiculescu 
O veche 
pină mai

s-a 
dinții 
start 
veliere, La 
belor, pe 
puncta/ se 
vingătorii. 
loc, Dan 
(București), 
cunoștință : 
ieri un micuț și sfios 
navomodelist la Palatul 
pionierilor. Azi — cu 57 
puncte, campion repu
blican la veliere clasa 
„M — internațional" 1 
La clasa „X — interna
țional", 1. Băcilă — un 
talentat și totodată 
proaspăt campion repu
blican — reprezentant 
al regiunii București.

Apoi au luat startul 
„autopropulsoarele" și 
navele de viteză (papucii 
zburători). Rînd pe rînd 
„ridică ancora’ nava de 
linie „Havana" a Iui O. 
Damaschin din Turda, 
baleniera Iul Neagu 
Bardoș din București, 
cargoul „Galați" operă

a navomodeliștilor din 
Constanta și multe al
tele — vaporașe minia
turale acționate cu mo
torașe electrice ori cu 
piston. Rezultatele nu 
surprind însă pe nimeni: 
Marcel Fila 
Dobrogea) 
primul loc... cu 
tă rapida care-i 
1117 puncte.

La „papuci 
(hidroglisoare) 
locuri sînt obținute de

(regiunea 
cucerește 

o vede- 
aduce

Tiberiu Kiss, cu 55 kml 
h la clasa 2,5 cmc, și 
Leontin Ciortan cu... 96 
km/h la 5 cmc și 72 km 
Ih la 10 cmc — ambii 
din regiunea Hune
doara).

Cupa... navomodelistă 
a fost decernată 
nii Hunedoara, 
pioană a tării la 
modele pe 1966 l

regiu- 
cam- 

navo-

Timp 
bălă și 
Tineretului a găzduit Între
cerile tinerilor atleți elevi 
ai celor 23 de școli sportive 
din Întreaga țară. Disputele 
dirze și spectaculoase ale 
acestei finale desfășurate In 
condiții optime, pe un timp 
pe deplin favorabil, au de
monstrat buna pregătire a 
celor mai tineri atleți ai tă
rii, speranțele viitoarelor 
performante mondiale. O 
performantă remarcabilă a 
fost obținută de Aura Pe
trescu de la SSE II Bucu
rești, care a realizat 12,0 pe 
100 m, stabilind un nou re
cord republican de junioa
re I. Aceeași atletă, Intr-o 
formă excelentă a ciștigat 
și probele de 200 m și sări
tura In lungime.

Rezultate bune au dobin- 
dit, de asemenea, Gheorqhe 
Szentmiklosi din Oradea, 
care a egalat recordul repu
blican de juniori categoria 
II la 90 m garduri, Andrei 
Șepci din Cluj, triplu cam
pion la 110 m garduri, lun
gime și înălfime, Iulian 
Giubelan din Craiova, la 
sulifa, Viorel Dinculescu — 
Giurgiu la 100 m, Iancu Or- 
ghidan — Bacău Ia 200 m 
ele.

Sintem Îndemnați să cre
dem că aceste nume le vom 
reintilni și cu prilejul altor 
concursuri de o și mai mare 
anvergură și vom Încerca 
satisfacția unor performanțe 
mai valoroase, rezultat al 
unei activități pline de pa
siune și perseverență.

de două zile, sîm- 
duminică, stadionul

Din secretele marilor performante
...1,91 m. Nou record mon

dial la săritura în înălțime 
femei, înscris de românca 
Iolanda Balaș, o performanță 
aproape incredibilă. Oare ne 
va fi dat să întîlnim (și în 
cîți ani) o altă atletă care, cel 
puțin, să egaleze performan
ța ?...

Așa transmiteau în iulie 
1961 toate agențiile de presă. 
De atunci, de aproape de mai 
bine de cinci ani, nici o altă 
atletă din lume n-a atins a- 
ceastă performanță.

Și totuși...
La sfirșitul primăverii, 

Alexandrina Stoenescu, o fată 
din Alexandria, aflată încă 
în pragul majoratului, a izbu
tit s-o învingă pe Ioli, depă- 
șindu-i cu un centimetru 
recordul de junioare : 1,70 m, 
înscris în cartea atletismului 
românesc pe vremea cînd 
Ioli purta încă codițe... Eveni
mentul a fost trăit cu emoție.

Alexandrina plîngea cu la
crimi mari, copilărești, în 
îmbrățișarea caldă a marii 
noastre campioane. Iolanda 
era și ea fericită că și-a întil- 
nit> aici, pe pista stadionului 
„23 August" sora, căreia mai

devreme sau mai tîrziu îi va 
preda ștafeta marilor perfor
manțe.

...Drumul spre celebritatea 
de astăzi, o cale plină de vic
torii dar și de intense eforturi 
a început de fapt în ziua 
celei mai dureroase înfrîn- 
geri. Era 1 decembrie 

Melbourne.la

yy

1956,
In ziua aceea

IOLANDA

ULTIMA
Mitcheth McDaniel i-a dobo- 
rît cu 1 cm recordul mondial 
și marea favorită la înălțime 
a fost nevoită să se consoleze 
cu locul V la prima ei evoluție 
olimpică. Departe de podiumul 
învingătorilor, departe de îm
plinirea visului Iolanda plîn- 
gea... In ziua aceea a apărut 
în cursa 
mort", 
trecut 
zerve

Iolandei „punctul 
moment imposibil de 
dacă nu dispui de re- 
morale și fizice „cu

acoperire în aur" cum le place 
atleților să 
asemeni
dispunea de asemenea 
ve... și a învins. A învins e 
ușor a spune, dar dincolo de 
enunțarea victoriei se află 
ani și ani de antrenamente, 
de muncă, de renunțări.

In primăvara lui ’957, după

spună. Și Ioli, 
marilor campioni, 

rezer-

BALAȘ:

100 de zile și nopți, după 
ce la lumina de licurici 
a laboratorului foto a „văzut" 
zeci de km de peliculă cu sute 
și sute de sărituri în verticală. 
Și paradoxal, negativele s-au 
dovedit crude, n-au arătat 
nimic pozitiv. Revine la 
vechiul stil.

In... lumea ștachetei apă-

și de astă dată 
dincolo de dialogul de la dis
tanță, Ioli a purtat în perma
nență un dialog cu... Ioli, pe 
care a învins-o în fiecare zi, 
printr-o muncă atentă plină 
de exigență.

Vara sau iarna Ioli nu-și 
îngăduia nici o clipă de răgaz, 
convinsă că în ascensiunea

viteză' 
primele

R. ALEXANDRESCU

pentru prima în lume. In zilele de 
iarnă Ioli vine zilnic cu o 
exactitate matematică în sala 
de atletism. Muncește cot la 
cot cu băieții. Zilnic ridică 
4 500 kg. haltere, aleargă cu 
sacul de nisip în spinare, face 
tracțiuni la bară fixă. Ioli știe 
că pentru a avea o detentă

esca

ȘTACHETA CADE ÎNTOTDEAUNA“
un timp destul de lung de 
zbucium lăuntric, de meditații 
împreună cu profesorul său 
Soter, eleva Balaș trece poar-e 
ta stadionului tăind drumul 
inerției prin înlocuirea „foar
fecii" cu „ventrala".

...O nouă înfrîngere, de astă 
dată acasă, fără adversar. In 
această luptă animată de 
dorința fierbinte de a găsi 
noi soluții, a fost obligată 
să cedeze după aproape

ruse o altă stea: atleta chi
neză Cen Fen-iun, care a 
reușit 1,78 m la cîteva zile 
după ce Ioli reușise să învin
gă de la... distanță pe negresa 
McDaniel cu 1,77. Și dialogul 
acesta de la distanță, tacit dar 
înverșunat, a continuat ani și 
ani: de o parte Iolanda și 
dincolo mereu alte nume 
printre care Taisia Cencik, pe 
care am văzut-o la „interna
ționalele" României. A învins

pentru escaladarea capricio
sului vîrf al performanței, 
cele mai periculoase obsta
cole sînt escalele... (opririle și 
meditațiile, opririle pentru 
admirarea panoramei — clipă 
adesea fatală căci 
al... performanței

De fapt, marile 
țe ale Iolandei își 
plicația în dăruirea 
sportului îndrăgit, în voința 
puternică, în dorința de a fi

aerul tare 
amețește !). 
performan- 
găsesc ex- 

totală

aibăsuperioară, trebuie să 
forță în picioare.

Vara, din nou pe stadion, 
Iolanda începe seria perfor
manțelor unice. 1,78 al chine
zoaicei Cen Fen-iun cade la 
7 iunie, iar două săptămîni 
mai tirziu reușește 1,80, record 
mondial cu un singur certifi
cat de naștere.

De aici, de la granița de care 
n-a mai trecut nici o altă atle
tă, Iolanda Balaș începe cel mai

greu și mai arid drum, 
ladînd, singură piscul recor
dului mondial.

Au mai trecut 3 ani, 
în care Iolanda a urcat 
continuare fără odihnă, 
escală. La 16 iulie 1961 la So
fia Iolanda Balaș sare ștache
ta înălțată la 1,91 m stabilind 
acel formidabil record care 
rezistă și astăzi.

Mi-aduc aminte de finalul 
unui articol despre „Limitele 
atletismului" semnat simplu: 
Iolanda Balaș.

„Atletismul nu are limite, 
fiind simbolul spiritului etern 
al întrecerii... Atletismul este 
o luptă, 
Atletismul 
continuă...
cade întotdeauna. Iar în a- 
ceastă ultimă 
află veșnica 
atletului care 
mai sus".

Aici se află adevăratul sens 
al atletismului. Iolanda l-a în
țeles, iată secretul performan
țelor ei fantastice.

timp 
în 

fără

scria mai departe, 
înseamnă trudă 
Ultima ștachetă

încercare se 
nemulțumire a 

tinde mereu

VASILE RANGA
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ACTU ALITATEA
Continuîndu-și vizi

ta în tara noastră, de
legația Partidului Co
munist din Danemarca 
condusă de tovarășul 
Knud Jespersen, pre
ședintele Partidului 
Comunist din Dane
marca, a sosit luni în 
regiunea Dobrogea. 
Delegația este însoți
tă de tovarășa Ghizela 
Vass, membru al C.C. 
al P.C.R., șef de sec
ție la C.C. al P.C.R.

Pe aeroportul din 
Constanța, oaspeții au 
fost întîmpinați de 
Constantin Mîndreanu,

al
R., 

Co- 
Do-
R.,

membru supleant
C. C. al P. C. 
prim-secretar al 
mitetului regional 
brogea al 
Ion Popa, 
ședințe al 
popular al 
Constanța, Zinca Țu- 
țuianu, vicepreședintă 
a comitetului regio
nal al femeilor, de ac

P. C.
vicepre- 
Sfatului 

orașului

tiviști de partid.
în cursul dimineții, 

membrii delegației au 
vizitat stațiuni de pe 
litoral și orașul Con
stanța.

Ambasadorul ex
traordinar și plenipo

tențiar al Elveției Ia 
București, Charles-Al
bert Dubois a oferit 
luni după-amiază o 
recepție cu prilejul Zi
lei naționale a Elveți
ei. Au luat parte Geor
ge Macovescu, adjunct 
al ministrului afaceri
lor externe, Ion Pas, 
președintele I.R.R.C.S., 
Vasile Răuță, adjunct 
al ministrului comer
țului exterior, repre
zentanți ai unor insti
tuții centrale.

Au fost prezenți, de 
asemenea, șefi de mi
siuni diplomatice a- 
creditați la București 
și alți membri ai cor
pului diplomatic.

în sala Galeriilor 
de Art^ dm b-dul Ni- 
colae Bălcescu din 
Capitală s-a deschis 
luni o expoziție de 
artă decorativă din 
R. P. Polonă.

La vernisaj au luat 
cuvîntul Ovidiu Mai- 
tec, secretar al Uniunii 
artiștilor plastici și 
Martha Koch-Podoska, 
din partea Uniunii ar
tiștilor plastici din 
R, P. Polonă.

Au fost prezenți ar
tistul poporului Ion

O NOUĂ REVISTĂ

In ultimul timp am avut prilejul să consemnăm și să sa
lutăm primele numere ale unor noi publicații lunare, apărute 
în centre repionale de veche tradiție culturală. In aceste zile 
de vară au apărut trei reviste : în Brașov, Pitești, și, recent, 
în regiunea Dobrogea.

Primul număr al revistei dobrogene Tomis" .înmănun
chează articole, studii, schițe și versuri sub semnături diver
se. de la Tudor Arghezi, Stefan Canarache și D. I. Suchianu 
pînă la tinerii George Mihăescu, Vasile Petre Fati și Octa
vian Georgescu. “

Din sumarul acestui număr amintim anchetele : „Este ur
banistica opera de sinteză'?" și „Poezia de azi, poezia de 
mîine", studiile „Estetica ji pedagogia estetâca', ..Publmațu 
dobrogene din trecut", versurile poeților Nicolae Fatu, Du
mitru Mureșan, Florin Muscalu ș.a.

Urăm noii publicații „vînt bun" și mai ales acea „nuanță 
particulară trebuincioasă" de care amintea Tudor Arghezi m 
salutul său.

Absențe nemotivate 
în sumarul 

timpului liber
plimbare pe Dunăre, nimic. 
Fiecare la alegere, dar sin
gur. Cel mult cu un prieten, 
doi. Așa a fost sîmbăta și du
minica trecută. Pesemne cui
va de la noi din uzină îi lip
sește inițiativa, spiritul de or
ganizare. Mi se pare că este 
vorba chiar și de comitetul 
U.T.C.

ȘTEFAN STANCIU — lă
cătuș.

Sînt angajat la Uzina Me
canică de mai bine de o lună_. 
încă nu am avut o sîmbătă 
după-amiază, o duminică li
beră petrecută în grup cu co~- 
legii, cu tovarășii de muncă, 
mai ales într-o excursie. Ex
cursiile îmi plac foarte mult, 
dar le fac de unul singur sau 
în familie. Se poate merge la 
Sulina, Pădurea Gîrboavele, 
pe Dunăre la punctul pescă
resc numit Cratina, dar nu 
mergem. Poate pe viitor, co
mitetul U.T.C. se va îngriji 
mai mult.

ION BELU — montor.
Sînt căsătorit. O parte din 

timpul liber de sîmbăta și 
dumineca o dedic unor preo
cupări mai vechi: radiofonia 
și ceasornicăria. Aș fi însă 
amator ca, din cînd în cînd, 
să fiu împreună cu prietenii 
și colegii în diverse locuri din 
afara orașului. Mai înainte 
se organizau asemenea acțiuni 
dar în prezent — de ce ? — nu.

ION TALABĂ — responsa
bil cu munca culturală în co
mitetul U.T.C.

Majoritatea tinerilor noștri 
cer în aceste zile de vară or
ganizarea de excursii. Pînă 
acum am organizat doar una 
pînă la Sulina. S-a bucurat 
de toate aprecierile, dar 
ne-am oprit aici. Probabil 
vom mai organiza pe viitor. 
Sîmbăta si duminica trecută 
nu am întreprins nimic.

Același răspuns ni l-a dat 
și tovarășul GHEORGHE 
LUNGU. secretar al comite
tului U.T.C. din Uzina Meca
nică.

— E adevărat, sînt și multi 
amatori și am avea și ce vi
zita. unde să ne simțim bine 
sub cerul liber, pe plajă, în 
pădure, cunoscînd locuri noi. 
O problemă dificilă dar re
zolvabilă, o constituie trans
portul. întreprinderea regio
nală de transporturi AUTO 
ți Direcția regională a navi
gației civile (D.R.N.C.) nu a- 
sigură, în condiții bune și la 
timp, transportul și din a- 

interviuri 
rtaje 
inter

Irimescu, vicepreșe
dinte al Uniunii Ar
tiștilor Plastici, func
ționari superiori din 
Ministerul Afacerilor 
Externe și din Comi
tetul de Stat pentru 
Cultură și Artă, ar
tiști plastici, precum 
și membri ai Ambasa
dei R. P. Polone la 
București.

Duminică a sosit în 
Capitală, scriitorul 
brazilian Nelson Vai
ner, autor a numeroa
se traduceri din lite
ratura română clasică 
și contemporană, pre
cum și a unei antolo
gii a poeziei române 
apărută de curînd în 
editura ..Losada" din 
Rio de Janeiro.

în după-amiaza zilei 
de 1 august a.c., a 
părăsit țara noastră 
delegația Crucii Roșii 
a R. P. Chineze, con
dusă de Penk Yen, 
vicepreședinte al Cru
cii Roșii.

(Agerpres)

NOUA TOPITORIE DE IN 
DIN JOSENI

Noua topitorie de in din 
Joseni, una dintre cele mai 
mari unități de acest fel 
din țară, a atins, înainte de 
termen, parametri proiec- 

rește, între altele, folosirii 
în bune condiții a utilaju
lui, precum și generaliză
rii unor procedee eficiente 
de topire.

(Agerpres)

• CONTINUĂRI • CONTINUĂRI • CONTINUĂRI • CONTINUĂRI
ceastă cauză oamenii ezită să 
mai plece.

Deci, dificultăți întâmpinate 
în punerea la punct a trans
portului. S-ar părea că aici e 
una din cauzele care împiedi
că organizarea unor excursii 
(dar care nu are nimic de a 
face cu drumețiile în împre
jurimi, vizitarea orașului 
pentru cunoașterea istoriei, a 
tradițiilor lui culturale precum 
și a înfăptuirilor prezente).

Cerem informații la Între
prinderea regională de trans
porturi AUTO și Direcția re
gională a navigației civile :

Tovarășul ION CIUPALĂ 
(directorul întreprinderii 
IRTA) ne spune :

— Cele sesizate corespund 
intrutotul realității. Trans
portul a fost organizat de
fectuos. în special, este vor
ba de faptul că noi n-am luat 
toate măsurile pentru ca șofe
rii să respecte graficul de cir
culație, dar au fost și alte ne
ajunsuri.

— Ce măsuri se vor lua pe 
viitor ?

— în primul rînd, vom cău
ta să întărim spiritul de dis
ciplină. Apoi, vom lua și une
le măsuri organizatorice. Pen
tru Gîrboavele de pildă, în 
fiecare zi a săptămînii, se va 
asigura — din oră în oră — 
cîte o cursă, iar duminica — 
din jumătate în jumătate de 
oră. Cinci autobuze au fost 
special repartizate pentru a- 
cest traseu. Pentru Lacul Să
rat transportul s-a pus deja 
la punct.

Conducerea întreprinderii și 
toți șefii de servicii vor studia 
de asemenea, și pe viitor ce
rințele de transport la Gîr
boavele și Lacul Sărat pentru 
a se mai putea aduce și alte 
modificări necesare, după ce
rințe. Autobuzele vor circula 
pînă la ora 24,00.

Festivalul cîntecului, 
dansului și portului 
românesc

Duminică 31 iulie. Peisajul 
mării a suferit modificări. 
Noii oaspeți abia coborîți din 
mașinile cu geamuri colorate 
ale O.N.T.-ului s-au strîns 

grupuri și trec de-a lungul 
țărmului. Se desfășoară o 
adevărată paradă a costume
lor populare românești, anun- 
țîndu-se astfel deschiderea 
celui de al III-lea Festival al 
cîntecului, dansului și portu
lui popular.

Seara, oaspeții litoralului 
se îndreptau spre Teatrul de 
vară din Mamaia. Anul acesta 
e rîndul oltenilor să înceapă 
aici tradiționalul festival. An
samblul lor, intitulat „Alune
lu" vrea să amintească invi
tația la cîntece și jocuri din 
cunoscutele versuri populare : 
„alunelu, alunelu hai la joc".

Și, odată cu aprinderea re
flectoarelor. ei își încep pro
gramul lăsînd buciumelor, cu 
glasul lor prelung, să risipeas
că sau să adune emoțiile.

Spectatorii răsplătesc din 
plin cu aplauze pe talentații 
artiști amatori. O tânără solis
tă născută la Șușeni, undeva 
în Gorj, interpretează Doina 
gorjenească. Lirismul și trilu
rile sale subtile determină pe 
spectatori să o recheme pen
tru mai multe cîntece decît 
s-au rezervat în programul

SINAIA. Spectacol in aer liber prezentat de tormația artistica din Stoicănești, Argeș

La D.R.N.C. tovarășul NI
COLAE VASILIU — de la ser
viciul de exploatare a flotei 
este în cunoștință de cauză, 
știe care sînt solicitările tine
rilor și ne promite măsuri. La 
fel și tovarășul GHEORGHE 
PĂM1NTEANU, directorul în
treprinderii de transport oră- 
șenesc-I.T.O.

Se constată însă că atât 
D.R.N.C. cit și I.T.O. nu sînt 
consecvente în urmărirea mo
dului în care se îndeplinesc 
măsurile proprii preconizate. 
Sînt dese cazurile cînd nu se 
respectă graficul de circulație 
și, atunci cînd e nevoie nu se 
iau măsuri (prin dispeceri, im
piegat etc.) pentru a supli
menta numărul șalupelor, 
bacurilor, și al altor mijloace 
de transport îndeosebi la orele 
cele mai solicitate, seara la 
întoarcerea în oraș. Cum a- 
jung excursioniștii la pădu
rea Gîrboavele, la Chiciu, de 
pildă ? în piața „30 Decem
brie" de unde pleacă autobu
zele I.T.O. (cînd pleacă) nu 
există nici un semn indicator. 
Cei străini de oraș sînt nevo- 
iți să alerge de colo pînă colo 
în căutarea stației. „întîrzieri- 
le“ peste ora 20 erau pînă a- 
cum sancționate cu rămînerea 
peste noapte în mijlocul natu
rii, iar pentru cei cu „roatele" 
bune — cursa pe jos pînă la 
Galati.

în ciuda unor greutăți reale, 
care. într-un caz ori altul, îm
piedică realizarea unor propu
neri sau intenții valoroase, e- 
xistă însă și inerții tot atît de 
reale și la Comitetul orășenesc 
Galați al U.T.C.. Iată un e- 
xemplu : s-a organizat recent 
de către comitetul orășenesc 
un concurs de orientare turis
tică, în colaborare cu clubul 
sportiv orășenesc. Mai mulți 
participanți ne-au relatat însă 
că această încercare, destul de 

bine stabilit dinainte. Aflăm, 
după spectacol, că oaspeți din 
alte țări i-au cerut autograf 
și ea le-a scris numele ei — 
Nonica Popescu, la care a 
adăugat Oltenia — Gorj.

In scenă apare formația din 
Stânești. Străvechile cîntece

CORESPONDENTĂ

DE EA MAMAIA

ciobănești interpretate de cio
bani și băcițe au recompus 
pentru o clipă peisajul de văi 
și dealuri, cu urcuș și coborîș, 
al așezărilor oltenești. „De toți 
sîntem 90 — ne-a spus Ange
la Popescu, instructoarea for
mației. Aici am venit mai pu
țini. Cîntecele pe care le-ați 
ascultat coboară din bătrîni, 
unele purtând chiar numele 
ciobanilor de la care le-am 
auzit, cum e : Hora ciobanu
lui Iovănescu, sau a satului 
unde se cîntă : Sîrba satului 
Măgerăi"

Aplaudați la scenă deschisă, 

anemică, a trecut de la bun în
ceput în anonimat.

Cît privește zilele de odihnă 
în aer liber, în parcuri ori în 
locurile din apropierea orașu
lui, e de observat că estradele 
gălățene cunosc animația doar 
în ocaziile de tot festive, în 
rest ele sînt ignorate. Sînt ig
norate de fapt formațiile ar
tistice de amatori din oraș 
dintre ai căror membri, mulți 
au solicitat crearea condiții
lor pentru desfășurarea unei 
activități permanente, care să 
le dea posibilitatea unor cit 
mai numeroase confruntări cu 
publicul spectator. De aseme
nea, cererile lor de a fi aju
tați să-și îmbogățească reper
toriul au rămas fără ecou atît 
la comitetul orășenesc al U.T.C. 
cît și la comitetul pentru cul
tură și artă.

Iată, prin urmare, că din su
marul timpului liber lipsesc 
nejustificat tocmai unele din 
activitățile specifice anotim
pului. Poate cumva, comitetul 
orășenesc U.T.C. — precum și 
alte foruri, instituții și între
prinderi din oraș — aplică în 
acest domeniu cumpătatul 
proverb : „își cumpără vara 
sanie și iama car" ? înțelege 
oricine că e o situație în care 
proverbul nu se potrivește !

Punctul de vedere 
al Uzinei 

„tlectri)pulere“
sibil — după părerea noastră 
— fără crearea unui sistem de 
învățămînt post-universitar 
unitar și eficient.

Socotim că acest sistem ar 

dansatorii formației „Flamura 
Roșie" au impresionat prin 
măiestria cu care și-au inter
pretat programul.

Interpretul la nai, tânărul 
solist Petre Barbu (a absol
vit de curînd Școala profesio
nală de mecanică auto), are 
numai 17 ani și e un mare în
drăgostit al cîntecului popular. 
„Aș ruga pe toți tinerii de 
seama mea să învețe să cînte 
din nai" — ne-a spus.

Flautiștii din comuna Ro
șiile cu Jianca de la Deleni, 
cîntecele grupului vocal din 
Caracal, sîrba de la Gorj, 
Călușul oltenesc, au fost tot 
atâtea prilejuri de trecere în 
revistă a cîntecului, dansului 
și portului popular din Olte
nia.

In cadrul desfășurării Fes
tivalului, oltenilor le va urma 
la Mamaia ansamblul folclo
ric al regiunii Maramureș.

Tot în aceste zile cei mai 
buni artiști amatori din cele 
8 regiuni intrate în festival 
vor da spectacole pe scenele 
din Eforie sud, Eforie nord, 
Techirghiol, Mangalia, Con
stanța, Sinaia, Predeal și 
București.

NELU OANCEA

putea cuprinde 3 forme de 
cursuri postuniversitare :

1. Cursuri de reîmprospăta
rea cunoștințelor de bază și 
de perfecționare în speciali
tate. Aceste cursuri ar urma 
să se adreseze tuturor ingine
rilor care lucrează în sectoa
rele de concepție și de cerce
tare. Sugestiile noastre pentru 
tematica acestor cursuri ar fi 
următoarele : Să cuprindă cu
noștințe din domeniul disci
plinelor de bază ale speciali
tății respective (de exemplu : 
matematici superioare și ba
zele electrotehnicii, pentru e- 
lectrotehnicieni), sistematiza
te, selectate și actualizate con
form cerințelor și stadiului 
curent al specialității respec
tive.

Să cuprindă, de asemenea, 
cunoștințe din domeniul disci
plinei de specialitate (de e- 
xemplu : calculul și construc
ția transformatoarelor electri
ce, pentru cei ce lucrează în 
activitatea de concepție și 
cercetare a tranformatoarelor) 
limitate la o strictă sistema
tizare a problemelor teoretice 
de bază și la prezentarea în
tr-o formă unitară a ultime
lor progrese tehnico-științifi- 
ce în specialitatea respectivă 
(probleme noi de materiale, 
soluții constructive sau tehno
logice, procedee de calcul sau 
de investigație experimenta
lă).

Durata acestor cursuri ar 
putea fi după părerea noastră 
de 3 luni și să se repete, pen
tru fiecare inginer, la un in
terval de 5 ani.

2. Cursuri de specializare 
intr-o ramură nouă, pentru 
care nu există posibilități de 
pregătire în facultate. In a- 
ceste cursuri ar urma să fie 
cuprinși ingineri angrenați în 
activități de concepție și cer
cetare de profil nou și acei

în această săptămî- 
nă comentariile noas
tre se referă la evolu
ția relațiilor din inte
riorul N.A.T.O., pre
cum și la noile măsuri 
economice ale guver
nului britanic.

„Săptămîna
atlantică"

în Occident, ultima săp-tă- 
mînă a fost ceea ce am putea 
numi o „săptămînă atlantică".
Diplomația principalelor țări 
membre în N. A T O. a 
examinat, la diferite ni
vele, problemele spinoase, 
greu de depășit, ale blo
cului agresiv nord-atlantic. 
La Paris au avut loc două re
uniuni cu caracter militar 
— Consiliul permanent al 
N.A.T.O. și așa-numitul „Co
mitet McNamara". La Wa
shington, premierul Wilson a 
avut convorbiri cu președin
tele Johnson.

De fapt, există o trăsătură 
comună între aceste reuniuni 
care nu pot fi nicidecum di
vizate în militare și politice. 
Unele din țările atlantice cau
tă să găsească metoda cea mai 
eficientă pentru a evita deza
gregarea alianței, pentru a 
contracara retragerea Franței 
din organizația militară a 
N.A.T.O.

Concluziile mai importante 
care se desprind din seria a- 
cestor convorbiri ar putea fi 
notate în felul următor :

in primul rînd nemulțumi
rea americană pentru ceea ce 
presa occidentală numește 
„dispariția sentimentului de 
teamă" din rîndul țărilor 
membre ale N.A.T.O. După 
cum se știe foarte bine, pactul 
nord-atlantic a fost conceput 
ca un instrument de agresiu
ne împotriva statelor socia
liste. întreaga evoluție a eve
nimentelor internaționale a 
destrămat tezele Washingto
nului și a stimulat apariția u- 
nor tendințe noi în N.A.T.O. 
Unele state cer revizuirea ca
racterului alianței pe care o 
consideră anacronică.

Reuniunea de la Paris nu a 
putut ajunge la nici un re
zultat, deși ea a fost convo
cată pentru a găsi un răspuns 
la hotărîrile Franței. „Nu 
există un acord suficient" — 
declara Manlio Brosio, secre
tarul general al N.A.T.O. Nu 
numai atît, există o tendință 
tot mai vizibilă de a „recu
noaște franc realitatea", pen
tru a parafraza declarațiile 
unui cunoscut om politic occi
dental.

In al doilea rînd, în cadrul 
N.A.T.O. politica engleză se 
identifică din ce în ce mai 
mult cu interesele Statelor 
Unite. Faptul acesta a fost 
afirmat cu pregnanță de vi
zita lui Wilson în Statele 
Unite. Declarațiile sale atît la 
Washington cît și la Londra 
după întoarcere, semnifică o 
nouă capitulare a politicii bri
tanice în fața agresivității 
tot mai marcate a S.U.A. pe 
plan internațional. Se pare că 
Anglia a fost constrînsă să 
dea înapoi chiar de la timide
le sale declarații de dezavua
re a bombardamentelor bar
bare ale S.U.A. asupra Hano
iului și Haifongului.

• Există bineînțeles un motiv 
„consistent" pentru această 
situație. Statele Unite au re
curs din nou la obișnuitele 
presiuni economice asupra
Angliei, într-un moment în
care economia britanică este 
într-o serioasă stare de insta
bilitate.

Politica americană față de 
N.A.T.O. se află într-un im
pas tot mai precis. S.U.A. nu 
și-au putut permite să forțe
ze nota nici în problema for
ței nucleare multilaterale

ingineri care nu au făcut în 
facultate cursuri incluse ulte
rior în planurile de învăță
mînt și care acum formează 
obiectul noilor specialități (de 
exemplu curs de automatizare 
pentru ingineri electrotehni- 
cieni; curs de utilizare a cal
culatoarelor electronice pentru 
inginerii care lucrează în do
meniul concepției și cercetării 
și care vor trebui să treacă 
la utilizarea automatizării 
calculelor etc. Durata acestor 
cursuri ar putea fi de 2—6 
luni, în funcție de scopul și 
complexitatea specializării. 3. 
Cursuri de specializare și 
completare a cunoștințelor 
economice pentru cadrele in
ginerești care conduc uzine, 
secții și sectoare. Aceste 
cursuri ar urma să înarmeze 
pe ingineri cu cunoștințe 
economice indispensabile con
ducerii și urmăririi procesului 
de producție (organizarea, 
planificarea și conducerea în
treprinderilor industriale, e- 
vidența contabilă și financia
ră etc.). Prin rotație, la a- 
ceste cursuri, să-și perfecțio
neze pregătirea toate cadrele 
de conducere existente în în
treprinderi cît și acele cadre 
care urmează a fi promova
te în astfel de funcții, promo
varea fiind condiționată de 
absolvirea acestor cursuri. 
Considerăm că durata cursu
rilor nu trebuie să depășească 
2—3 luni.

Acesta este punctul de ve
dere al uzinei noastre în le
gătură cu perfecționarea pre
gătirii profesionale a ingineri
lor. Sîntem convinși că în 
cadrul dezbaterii ce se poartă 
în coloanele ziarului „Scînteia 
tineretului" vor fi abordate și 
alte puncte de vedere. Impor
tant este, după părerea noas
tră, ca Ministerul învățămîn- 
tului și ministerele economice

pentru a evita o nouă con
fruntare în N.A.T.O.

în sfîrșit, relațiile Est-Vest, 
dorința de strîngere a contac
telor politice, economice, fe
nomen care își pune o am
prentă din ce în ce mai 
serioasă asupra relațiilor in- 
tereuropene nu mai pot fi 
stînjenite de către presiunile 
americane. Ideea „efortului 
colectiv al N.A.T.O." în a- 
ceastă problemă, care are drept 
scop să anihileze „eforturile 
independente" ale țărilor, este 
respinsă chiar de către mulți 
dintre membrii N.A.T.O. Sin
gura concluzie a săptămînii 
diplomatice occidentale este 
opoziția dintre încercările de 
a permanentiza politica răz
boiului rece în viața interna
țională și eforturile de recon
siderare largă a politicii 
N.A.T.O.

„Auste
ritatea" 
britanică

Obsedant, cuvîntul AUSTE
RITATE a dominat pe întreg 
parcursul săptămînii trecute 
dezbaterile Camerei Comu
nelor, prima pagină a ziarelor 
britanice, întreaga viață poli
tică a Angliei. Pentru a treia 
oară după război, englezii au 
în față un „program de aus
teritate". De data aceasta 
programul este laburist. Esen
ța lui e însă identică cu a- 
ceea a celor două programe 
anterioare conservatoare : 
„strîngere de curea" pentru 
masele muncitoare. Dată pu
blicității, vineri, la Londra, 
„Cartea albă cu privire la mă
surile de austeritate" expune 
pe larg măsurile pentru în
ghețarea salariilor și prețuri
lor pe timp de un an. Ea a- 
cordă puteri depline guvernu
lui în vederea exercitării con
trolului asupra prețurilor și 
salariilor. „In decursul isto
riei britanice moderne — re
marcă ziarul GUARDIAN — 
nu a existat niciodată un ase
menea control legal asupra 
prețurilor și salariilor, nici 
chiar în timp de război". în 
schimb, de sub interdicția le
gii scapă dividendele socie
tăților. După aprecierile ex- 
perților, tot acest „pachet 
de măsuri" va duce la o re
ducere a planurilor de investi
ții, la o severă recesiune in
dustrială, la creșterea sensi
bilă a șomajului și la o dras
tică reducere a salariului real. 
Măsurile de austeritate se vor 
face simțite în cel mai dure
ros sens în rîndurile celor ce 
muncesc. Peste 3 milioane de 
oameni ai muncii vor avea, 
primii, de suferit de pe urma 
înghețării salariilor deoare

să le studieze cu atenție și să 
se pună de acord asupra unor 
măsuri unitare, care să con
stituie punctul de plecare în 
perfecționarea pe plan central 
a pregătiri cadrelor tehnice — 
ingineri care activează în 
producție.

Viziuni urbanistice
seme/ia brazilor, armonia pă
durii, liniștea cîmpiei... Ora
șele pe care le clădește în 
preajma marilor industrii, sînt 
și ele în acord cu natura în
conjurătoare, cu noul peisaj, 
cu noua epocă.

La Galați, pe dealul Țiglinei, 
cele aproape 10 000 de aparta
mente, dispuse în blocuri turn, 
în complexe arhitectonice de o 
splendidă armonie, dau privi
torului imaginea de oraș al 
unui viitor la care visase, dar 
care a sosit mai repede decît 
se aștepta. La București, noile 
cartiere care împresoară ve
chea cetate a Dîmboviței — și 
ea renăscută — sînt ele însele 
alcătuite după dimensiunile și 
după organizarea unor orașe 
de sine stătătoare. Oricum, în 
ansamblu, ele dau marelui oraș 
prospețimea și culoarea noului, 
atmosfera de capitală moder

Sărbătoarea recoltei
frunte aveau spic de 
aur și bob mare, de 
poveste...

O zi întreagă bucu
ria și cîntecele, aduse 
din cele 14 sate dintre 
două văi, au răsunat 
la umbra deasă a pă
durii din Cringul. Mai 
înainte cu cîteva zile 
aceiași oameni împli
niseră ca un ritual, 
între 14 și 25 iulie 
campania de recoltare. 
La festivalul cîntecu

lui și griului au fost 
invitați ca ,să se bucu
re pentru munca 'or 
și mecanizat orii 
S.M.T.-urilor ce lu
crează aceste pămîn- 
turi. Ei au făcut ca 
munca cîmpului să nu 
fie înăbușită în trude 
de săptămîni, mînu- 
ind mijloacele de lu
cru moderne practica
te de agricultura noa
stră socialistă. Lor

ce majorarea obținută de sin
dicatele lor și care urma să 
fie pusă curînd în aplicare, e 
automat anulată.

THE ECONOMIST remarca 
nu fără ironie, că noua Carte 
albă a austerității este „o ne
gare spectaculoasă a promisi
unilor electorale laburiste". 
Intr-adevăr, lichidarea defici
tului comercial anunțată pen
tru sfîrșitul acestui an a fost 
amînată pentru 1967, asigu
rările date împotriva șomaju
lui s-au transformat în justi
ficarea acestuia, (Wilson a a- 
firmat că „un plafon de 
500 000 șomeri" i se pare „per
fect normal"), promisiunile 
privind reducerea impozitelor 
și prețurilor și ridicarea nive
lului de trai se realizează în 
sens invers.

în cele două zile de dezba
teri aprinse din Camera Co
munelor și în paginile multor 
ziare britanice s-a relevat că 
cheia redresării economiei en
gleze trebuie căutată nu în 
măsurile de austeritate prevă
zute de noua Carte albă, ci în 
reconsiderarea radicală a așa 
numitei „politici imperiale". 
Numeroși deputați laburiști 
din aripa stingă a partidului 
au subliniat și exemplificat 
ideea că Marea Britanie chel
tuiește cu mult mai mult de
cît îi permit resursele finan
ciare reale. Liderul partidului 
liberal, Jo Grimond a adus 
critici bugetului militar, ex- 
primîndu-și și părerea că una 
din hotărîrile fundamentale 
ar trebui să fie aceea de a se 
reduce drastic cheltuielile 
militare la „est de Suez". De
putatul Stan Orme a cerut 
guvernului — în numele unui 
grup de 47 de deputați labu
riști de stînga — să-și reducă 
cheltuielile militare cu cel pu
țin 700 milioane lire anual.

Cu toate că guvernul labu
rist a reușit să obțină în Ca
mera Comunelor aprobarea 
măsurilor de austeritate, în 
capitala britanică se aprecia
ză că greutățile administrației 
Wilson sînt abia în faza in
cipientă și că adevăratele difi
cultăți vor veni la aplicarea 
măsurilor preconizate, măsuri 
respinse ferm de oamenii 
muncii.

în rîndurile sindicatelor are 
loc o intensificare a mișcării 
împotriva „înghețării" salari
ilor, în ciuda faptului că li
derii Congresului sindicatelor 
britanice (T.U.C.) au consim
țit, în majoritatea lor, să spri
jine măsurile guvernului. Trei 
sindicate din industria con
structoare de mașini, întru
nind 500 000 de membri, s-au 
adăugat, în ultimele zile, la 
lista celor ce revendică o ma
jorare a salariului.

Oricum, remarca agenției 
FRANCE PRESSE că „va
canța premierului Wilson se 
anunță furtunoasă" pare in
spirată și judicioasă.

SERGIU VERONA 
EM. RUCĂR

nă, plecată spre un viilor cu 
străluciri inimaginabile. Bacăul, 
Suceava, Litoralul, străvechiul 
Brașov, Craiova, Piteștiul și 
multe alte vechi așezări urba
ne, al căror destin s-a modifi
cat odată cu destinul întregii 
țări, primesc prin generoasa 
strădanie a meșterului arhitect- 
construclor, înfățișări mo
derne, potrivite ambianței și 
tradiției.

Și totul nu e decît un în
ceput...

La plenara din 27—28 iu
nie 1966, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar generai al 
Partidului Comunist Român, 
spunea : „Oamenii muncii,
partidul și statul cer proiec- 
tanților și constructorilor să 
îmbunătățească arhitectura no
ilor construcții, să lichideze 
monotonia stilului arhitectonic, 
să lărgească diversitatea solu
țiilor, valorificînd mai bine tra
dițiile naționale și caracteris
ticile specifice ale diferitelor 
regiuni ale țării, precum și cu
ceririle arhitecturii mondiale 
contemporane".

Nimic nu poate defini mai 
bine linia pe care se va dez
volta arhitectura noastră. Ne 
putem gîndi la acele orașe ale 
viitorului, care vor fi așa cum 
le-am visat întotdeauna. așa 
cum se cer ele integrale în 
evoluția contemporană a urba
nismului.

le-au fost dedicate u- 
nele din cele mai fru
moase cîntece...

Bucuria sărbătorii a 
ținut din zori pînă-n 
zori, cu cîntece și 
jocuri. La Crîngul și 
în alte părți de [ară, 
duminică a fost o zi 
de sărbătoare păstra
tă prin tradiție și re
înnoită an de an cu 
aceeași bucurie șt 
cîntec.
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Tensiune în universitățile —. 

argentiniene

In portul Haifong PE

Noii deținători ai puterii 
din Argentina au decis 
să-și asume controlul asu
pra universităților din 
țară, interzicînd organiza
țiilor studențești să parti
cipe la viața politică. A- 
ceastă decizie a fost con
cretizată în decretul sem
nat de Juan Carlos Onga
nia. decret care consem
nează suprimarea totală a 
autonomiei universitare ; 
consiliile universitare ur
mează să fie desființate, 
iar funcția de rector și 
decan să se reducă la sim
ple atribuții administra
tive.

Agenția U.P.I. amintește 
că militarii argentinieni a- 
veau această „revendicare" 
chiar de pe vremea pre
ședintelui Illia, căruia ii 
ceruseră ca guvernul să 
ocupe universitățile pentru 
a împiedica activitatea 
elementelor de stingă. A-

ceeași agenție menționează 
că în ultimele zile cereri 
similare au fost înaintate 
noului guvern de diferite 
organizații de extrema 
dreaptă : ministrul de in
terne, Enrique Martinez 
Paz a fost vizitat recent 
de exponenți ai organiza
ției neo-naziste „Tacuara" 
pentru a solicita guvernu
lui să intervină în viața 
universitară. Ceea ce s-a 
și întimplat.

Decretul prin care a fost 
anulată autonomia univer
sitară a provocat vii pro
teste în cercurile studen 
țești din întreaga țară. 
200 de studenți au ocupat 
facultatea de științe din 
Buenos Aires, iar rectorul 
ei a anunțat că nu-și va 
asuma funcția de „admi
nistrator" care îi este acum 
atribuită. Reacția studenți
lor la măsurile guverna
mentale a fost, de aseme
nea, foarte violentă Ia Ro
sario, La Plata, Cordoba. 
La Rosario studenții au

dat publicității un mani
fest de protest împotriva 
prevederilor noului decret, 
iar cadrele universitare au 
declarat grevă.

Simbătă, poliția a atacat 
cu grenade cu gaze lacri
mogene și bastoane de 
cauciuc pe studenții făcui 
tații de științe din Buenos 
Aires. S-au operat peste 
150 arestări, au fost rănite 
peste 100 persoane, printre 
care și dr. Rolando Garcia. 
decanul acestei facultăți. 
Cu toate represiunile, de
monstrațiile și mitingurile 
au continuat Ia facultățile 
de arhitectură, medicină 
și la politehnică. Federația 
studenților din Argentina 
a publicat o declarație în 
care protestează împotriva 
invadării de către poliție a 
universității din Buenos 
Aires, chemind la demon
strații de stradă și la o 
mișcare generală a studen
ților argentinieni de împo
trivire față de aceste noi 
acțiuni ale guvernului.

Decretul președintelui 
Ongania prevedea ca rec
torii universitari să infor
meze în 48 ore guvernul 
dacă intenționează să mai 
rămină în funcțiile lor. 
Drept răspuns. rectorul 
universității din capitala 
argentiniană, Hilario Fer
nandez Long, toți decanii 
facultăților din Buenos 
Aires, La Plata și Cordoba 
și-au dat demisia declarind 
că nu vor să devină „sim
pli administratori", așa cum 
prevede noul decret. Drept 
răspuns, guvernul argenti
nian, după o ședință ex
traordinară ținută de pre
ședintele Ongania cu mi
nistrul de interne și sub
secretarul de stat pentru 
educație, a ordonat dumi 
nică seara închiderea tu
turor universităților din 
țară pe timp de 15 zile. 
Autoritățile afirmă că sus
pendarea cursurilor uni
versitare a devenit ne
cesară „pentru a se per
mite universităților să pro

cedeze la o reorganizare a 
conducerilor lor".
Agenția FRANCE PRESSE 

arată că atmosfera riscă să 
devină și mai încordată 
deoarece se prevede că 
studenții nu vor respecta 
ordinul de suspendare a 
cursurilor. Autoritățile au 
masat în jurul universității 
din capitală importante 
contingente polițienești în
tărite cu blindate. Aceeași 
agenție menționează însă 
că aceste măsuri nu vor 
putea rezolva situația deo
sebit de gravă care s-a 
creat acum în toate centre
le universitare argentinie
ne, deoarece studenții par 
deciși să nu respecte ordi
nul de suspendare a cursu
rilor ci, dimpotrivă, să 
continue cu și mai multă 
hotărîre lupta pentru apă
rarea drepturilor lor de
mocratice.
VIORICA TĂNASESCU

SCURT
Timp de o săptămînă, la Mosco

va s-au desfășurat lucrările celui 
de-al 9-lea Congres international 
de microbiologie, la care au par
ticipat peste 5 000 de delegați din 
60 de țari ale lumii. Printre parti- 
cipanții la congres s-a aflat și o 
delegație de cercetători din dome
niul microbiologiei din Republica 
Socialistă România.

Referatele expuse de prof. dr. 
N. Nestorescu, membru corespon
dent al Academiei Republicii So
cialiste România, președintele So
cietății de microbiologie din Româ
nia, cu privire la genetica bacte- 
riană, de prof. dr. I. Mesrobeanu, 
directorul Institutului ,,I. Cantacu- 
zino" din București, cu privire la 
enzime, precum și alte referate ale 
microbiologilor români s-au 
bucurat de interesul participanților 
la congres.

In ciuda atacurilor piraterești ale aviației americane, acti
vitatea în portul Haifong se desfășoară cu intensitate

Un nou act agresiv al S.U.A. în Vietnam

Aviația americană a bombardat 
zona demilitarizată

HANOI 1 (Agerpres). — 
Agenția V.N.A. anunță că, 
la 30 iulie, avioane americane 
de tipul „B-52" au bombar
dat pentru prima dată o loca
litate aliată în partea de sud 
a zonei demilitarizate, la nu
mai 1 km. de rîul Ben Hai, 
linia de demarcație militară 
provizorie. în aceeași zi, un 
purtător de cuyînt al armatei 
americane de la Saigon a re
cunoscut in mod deschis 
această acțiune. într-o scri
soare de protest adresată Co
misiei internaționale de supra
veghere și control în Vietnam 
de către Misiunea de legătură 
a înaltului comandament al 
Armatdi Populare Vietnameze 
se spune : „Acesta este un 
act de agresiune extrem de 
primejdios, întreprins de im
perialiștii americani, care în
calcă statutul zonei demilita

rizate și acordurile de la Ge
neva din 1954 cu privire la 
Vietnam". Bombardarea zo
nei demilitarizate de către 
avioane „B-52“ demonstrează 
că, în încercarea lor de a 
contracara înfrîngerile sufe
rite de corpurile expediționare 
din Vietnamul de sud, impe
rialiștii americani nu dau 
înapoi de la nici un act de 
război, nici chiar de la vio
larea zonei tampon dintre 
Vietnamul de nord și de sud, 
creînd prin aceasta o situație 
extrem de primejdioasă în 
această parte a lumii.

Misiunea de legătură de
clară că guvernul S.U.A. și 
administrația de la Saigon vor 
trebui să-și asume întreaga 
răspundere pentru toate con
secințele actelor întreprinse 
de ei în zona demilitarizată.

Misiunea de legătură cere 
ca Statele Unite și adminis

trația de la Saigon să pună 
capăt imediat actelor de 
război de acest fel, precum și 
tuturor celorlalte acte de 
violare a statutului zonei 
demilitarizate", se spune în 
încheierea mesajului.

La 31 iulie, mai multe 
avioane americane de tipul 
,.B-52" au continuat să atace 
zona demilitarizată de pe te
ritoriul R.D. Vietnam. Ele au 
bombardat cătunele Xa Boi, 
Gia Vong, Khe Thi (satul 
Vinh O) din partea de nord a 
zonei demilitarizate. Agenția 
V.N.A. subliniază că Misiunea 
de legătură a înaltului co
mandament al Armatei Popu
lare Vietnameze a trimis un 
mesaj de protest Comisiei in
ternaționale de supraveghere 
și control în Vietnam, în le
gătură cu noile acțiuni agre
sive ale Statelor Unite.

IA 10 MILE
Dl SAIGOL

Agenția de presă americană 
UNITED PRESS INTERNA
TIONAL semnalează pătrun
derea a 9 batalioane ale for
țelor de eliberare națională 
din Vietnamul de sud în re
giunea din imediata apropiere 
a Saigonului, acțiune caracte
rizată ca „fără precedent". 
Patru dintre acestea se află 
ascunse în cătunele și satele 
aflate la aproximativ 15-f8 
mile de Saigon, iar alte patru 
sînt ascunse, potrivit presupu
nerilor agenției, printre locui
torii aflați în raza de 10 mile 
de la Saigon. Ultimul dintre 
aceste batalioane, s-ar afla 
chiar în orașul Saigon răs- 
pîndit printre locuitorii orașu
lui. care îi sprijină pe luptă
torii Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de 
sud.

Hotăriri 
ale guvernului 

polonez
Consiliul de Miniștri al R.P. 

Polone a adoptat o hotărîre 
cu privire la majorarea sala
riilor la unele categorii de 
oameni ai muncii. Agenția 
P.A.P., arată că potrivit hotă- 
rîrii, care intră în vigoare în 
două etape, la 1 august și la 
1 septembrie a.c., vor fi ma
jorate salariile muncitorilor 
din construcții, industria ga
zelor. minele de cărbuni și 
întreprinderile constructoare 
de mașini etc.

Agenția P.A.P. a transmis, 
de asemenea, o hotărîre cu 
privire la modificarea prețu
rilor la unele mărfuri indus
triale și alimentare, care in
tră în vigoare de la 31 iulie a.c.

U.R.S.S. — Puternicul exhauster al Cazanului nr. 4 Ia uzinele 
Conacovo

Glacialii insulari căzuse
ră pradă exuberanței. Cupa 
de aur pe care cei 11 bă
ieți ai lui Ramsey au reți
nut-o la Londra pentru 
patru ani declanșase un 
entuziasm puțin obișnuit 
prin nordul bîntuit de ce
țuri. In atmosfera aceasta 
a trecut neobservat un de
ces consumat pe malurile 
Tamisei, in ultima zi a lui 
iulie. Exact la miezul nop
ții s-a stins din viață una 
din cele mai bătrîne insti
tuții britanice. Vîrsta ei 
era matusalemică : 300 de 
ani (rivalizînd cu eroina li
nei celebre piese a lui Ka
rel Capek). Ultimul secol 
i-a fost lipsit de glorie. 
Sfirșitul tragic devenise 
inevitabil. El s-a săvîrșit 
în această duminică în 
care insularii celebrau cîș- 
tigarea dominației mon
diale Ia... fotbal. Decedatul 
aparținea unei alte epoci și 
exprima o altă dominație 
(de trist renume). Deceda
tul purta numele de... 
Ministerul coloniilor.

De duminică noaptea, 
Anglia nu mai arc un ase
menea minister. Motivul 
invocat oficial se referă la 
economii bugetare, la ne
cesitatea de a nu împovăra 
finanțele cu existența aces
tei instituții. Ministerul co
loniilor se contopește cu 
Ministerul pentru relațiile 
cu Commonwealthul, din 
această fuziune luind naș
tere Departamentul Co- 
mmonwealthului. Dispari
ția acestui minister evocă 
apusul imperiului colonial 
britanic. Rămîn îngropate 
definitiv în paginile isto
riei vremurile cînd cuceri
tori porniți din insula 
înnegurată acaparau imense 
teritorii grație cîtorva lăzi 
cu whisky și mărgele de 
sticlă, iar cînd asemenea 
metode dădeau greș tre
ceau Ia folosirea altora 
mai violente. Faimosul Ce
cil John Rhodes n-a ezitat 
să folosească mitralierele 
Maxim împotriva războini
cilor matabeli înarmați cu 
suliți. Cecil Rhodes și ur
mașii săi au scris o pagină 
neagră în cartea timpului.

Colonialismul nu a mai 
rezistat înnoirilor din lu
mea contemporană. Lanțu
rile s-au rupt și multe po
poare au dobîndit liberta
tea. Este adevărat, au mai 
rămas lanțuri, mai puțin 
vizibile, lanțurile expan
sionismului economic. Dar 
imperiile coloniale s-au 
destrămat. Harta lumii 
și-a schimbat înfățișarea. 
Străvechiul Minister al co
loniilor devenise anacronic. 
O piesă de muzeu jenantă 
și costisitoare. Dispariția 
sa consacră o realitate.

A decedat la Londra 
Colonial Office. Conducînd 
pe ultimul drum pe răpo
sat, să nu uităm, totuși, că 
mai sînt popoare care nu 
au obținut libertatea (8 
milioane de oameni trăiesc 
în rămășițele imperiului 
colonial britanic) și că, in
diferent de firma atribuită, 
nefastul colonialism n-a 
dispărut încă definitiv.

E. O.

Succesul baletului
românesc
Ansamblul Teatrului de Ope

ră și balet din București, care 
participă la Festivalul Atenei, 
a prezentat la Teatrul „Herodos
Atticus’ ce! de-al doilea spec
tacol al său. De dala aceasta 
publicul atenian a asistat la ba
letul , .Lacul Lebedelor" de 
Ceaikovski. La spectacol au 
asistat prințesele Irina și Solia, 
reprezentind Curtea regală a 
Greciei, ministrul de externe, 
Tumbas, ministrul de justiție, 
Stefanakis, ambasadori acredi
tați la Atena, oameni de cultu
ră și artă, ziariști.

Ziarele din capitala Greciei 
apreciază succesul obținut de 
baletul român. „Românii, scrie 
ziarul „MESSIMVRINI" se pot 
mindri cu baletul lor clasic.
Ansamblul român se mișcă in 
scenă cu multă ușurință, disci
plină și bun gust".

la Atena
La ilndul său, cunoscuta in

terpretă a tragediilor antice 
d-na Papaatanasiu a declarat: 
„Alexa Dumitrache Mezincescu
și Sergiu Stelanschi au fost 
de-a dreptul magnifici. Ei com
bină în mod strălucit dansul cu 
grația și eleganța, stitlul perso
nal impecabil cu tehnica abso
lută".

Conducerea Festivalului Ate
nei a oferit in cinstea artiștilor 
Teatrului de Operă și Balet din 
București un cocteil cu prile
jul căruia artiștii romani au fost 
prezentați prințeselor Irina și 
Sofia, precum și membrilor gu
vernului grec.

C. ALEXANDROAIE 
corespondentul Agerpres 

la Atena

Acord contestat
Greva celor 35 000 de me

canici de avioane de la cinci 
mari companii de transporturi 
aeriene din S.U.A. continuă 
ca urmare a respingerii de 
către membrii de rînd ai sin
dicatului — într-o proporție 
de 3 la 1 — a acordului
realizat vineri seara între pre
ședintele Johnson și reprezen
tanții sindicatului mecanici
lor și ai patronatului. Această 
hotărîre a provocat surpriză 
în Statele Unite, întrucît este

pentru prima oară cind pre
ședintele Johnson suferă un 
asemenea eșec în cursul in
tervențiilor sale personale 
pentru a se pune capăt dife
ritelor conflicte de muncă. 
După cum relatează agenția 
U.P.I., membrii sindicatului 
au procedat la o adevărată 
rebeliune împotriva conduce
rii lor, respingînd acordul 
încheiat sub supravegherea 
președintelui S.U.A.

Presa americană anun
ță o noutate senzațională 
în materie de tehnică : 
Radio Corporation of 
America a creat un apa
rat capabil —• după cum 
afirmă extaziat NEW

YORK POST — „să ter
mine cu. războiul de par
tizani din'Vietnamul de 
sud". Acest aparat minu
ne este un radar portativ 
care permite detectarea 
„oricărei ființe în mișca

Agențiile de presă relatează 
că în Statele Unite continuă 
incidentele rasiale. Duminică 
au avut Ioc ciocniri în orașele 
Los Angeles și Ohama precum 
și în cartierul Brooklyn din 
New York.

In fotografia pe care o re
producem : aspect din timpul 
incidentelor provocate de ban
de de rasiști albi în cartierul 
populației de culoare din Bal
timore.

La Berlin a fost dată pu
blicității o declarație a C.C. al 
Partidului Comunist din Ger
mania în legătură cu împli
nirea a 10 ani de la interzi
cerea P.C. din Germania. „In
terzicerea P.C. din Germania, 
se arată în declarație, a con
stituit începutul discrimină
rilor și persecuțiilor la adresa 
tuturor forțelor democratice 
din țara noastră". C.C. al P.C. 
din Germania subliniază că 
pentru realizarea unei politici 
naționale de pace pentru slă
birea încordării, pentru de
mocrație, bunăstare economică 
și socială este necesară o 
schimbare în politica guver
nului R.F.G. El cheamă pe re
prezentanții tuturor păturilor 
populației să sprijine miș
carea care are drept scop ri
dicarea interzicerii P.C. din 
Germania.

Agenția TASS anunță că 
ieri, a avut loc o Plenară a 
Comitetului Central al P.C.U.S. 
în cadrul plenarei au fost 
analizate probleme legate de 
desfășurarea lucrărilor primei 
sesiuni a Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. a celei de-a T-a 
legislaturi, care începe astăzi.

Mao Tze-dun, președintele C.C. 
al Partidului Comunist Chinez, a 
primit Ia 31 iulie pe participanții 
la colocviul de fizică care și-a des
fășurat lucrările la- Pekin. Au fost 
de fJțb Ciu En-lai, Cen I, Li Fu- 
ciun, Ho Lung și alți conducători 

* de partid și de stat ai R. P. Chi
neze.

Surse informate din Washington, 
citate de agenția REUTER, au afir
mat că S.U.A. și-au retras aproxi
mativ 40 000 de specialiști, făcind 
parte din forțele armate americane 
aflate în Europa, pentru a face 
Țață necesităților provocate de 
războiul din Vietnam. Această ci
fră depășește cu 10 000 pe cea 
declarată oficial de autoritățile 
americane. Guvernul S.U.A. a dat 
asigurări însă că va restabili nu
mărul trupelor americane staționa
te în Germania Occidentală la ni
velul anterior de 225 000 de per
soane pînă la sfîrșitul acestui au.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

Situație confuză 
în Nigeria

Rebeliunea declanșată vinerea trecută de către o frac
țiune a armatei nigeriene pare să fi atins o nouă fază. Luni 
dimineața locotenent-colonelul Yakubu Gowon, reprezentind 
grupul dizident al armatei, care a declanșat rebeliunea, a 
făcut o declarație radiodifuzată în care a nunțat că a pre
luat puterea în Nigeria și funcția de comandant suprem al 
forțelor armate.

Yakubu Gowon a confirmat că generalul Ironsi, șeful gu
vernului militar nigerian, a fost reținut de unitățile' rebeie 
la Ibadan, dar a declarat că nu știe unde se află acesta. El 
a menționat să sub conducerea sa, politica de unificare a 
Nigeriei, prin înlăturarea federalismului tribal — preconi
zată de guvernul Ironsi — va fi abandonată. Pe plan inter
național însă obligațiile asumate de guvernul anterior vor 
fi respectate, și va fi continuată linia politică de pînă acum.

Situația din țara nu pare însă să se fi liniștit, relatează 
corespondentul agenției REUTER. în timp ce Gowon își ți
nea discursul său la radio, lingă aeroportul din apropierea 
Lagos-ului au reînceput luptele între trupele loiale guver
nului Ironsi și forțele dizidente. De asemenea, în regiunile 
de nord și vest ale Nigeriei, forțele dizidente continuă să 
lupte cu unități ale armatei nigeriene credincioase guvernu
lui central.

re în infernul verde al 
junglei, la o distanță pînă 
la 3 kilometri". După pă
rerea agenției U.P.I., 
noua „armă miraculoasă" 
n-are decît un singur de
fect : „Nu este încă utilă 
decît pentru descoperirea 
oamenilor în mișcare". 
Ea nu poate descoperi 
„inamicul" atunci cînd 
acesta stă pe loc. Agenția 
americană trece sub tăce
re, după cum se vede, un 
alt defect al noului apa
rat anti-guerilă : el este 
incapabil să facă distinc
ție între un luptător înar
mat, un copil, un bălrîn 
sau o femeie. Amănuntul 
acesta, însă, nu-i intere
sează pe cei care se pre
gătesc sq folosească „rea
lizarea" lui Radio Corpo
ration of America. „Apa

ratul — ține de altiel să 
precizeze U.P.I. —- va fi 
adaptat pentru declanșa
rea automată a tirului la 
arme ca mitraliere, bazu- 
ka și uruncătoare de mi
ne în jungla sud-vietna- 
meză". Avem, adică, de-a- 
face cu cea mai perfec
ționată tehnică pentru o 
veritabilă vînătoare de 
oameni. Alături de bom
bardierele „B-52" gazele 
toxice și napalm, apara
tul de vînat oameni poate 
servi ca o ilustrație eloc
ventă la perorațiile Casei 
Albe și ale Departamen
tului de Stat, despre „sco
purile nobile și umanitare 
urmărite de S.U.A. în 
Vietnam". Avem, dacă 
mai era nevoie, încă o 
mărturie, concretă, a ceea 
ce este, în fond, politica

americană in Vietnam, 
politică pe care faptele o 
definesc foarte precis : 
amestec brutal în viața 
unui popor, genocid cali
ficat.

Ziarele americane a- 
nunțau recent că autori
tățile militare au lansat 
un concurs pentru o „me
dalie a combatanților 
S.U.A. in Vietnam". După 
oficializarea marii read- 
zări a lui Radio Corpora
tion of America, aminti
tul concurs este total inu
til. O medalie pe caro &-• 
fi gravată eiigia ..zșc: * 
tului de vînat c.rrc.’rt * 
ar oieri cea mai _ . -
vă, cea mai «rn.- 
prezentare a nviiiți *
armatei ameri pc 
min tul Vietnam^

E. K
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