
COORDONATELE DISCIPLINEI

SPORT CORESPONDENȚĂ 

TELEFONICĂ DE LA MAMAIA

m TOVARĂȘULUI 

AHCOLAE CEAUȘESCU 

> R. P. BUL GARIA

Proletari din toate țările, uniți-vă1

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

DRUMUL 
SOARELUI

Calculele astronomice spun că cel dinții răsă
rit de soare pe teritoriul Rominiei se petrece 
pe litoral (Sulina), urmind ca după 40 de minute 
să se înfățișeze punctului terminus al călătoriei 
sale, undeva pe lingă Oradea. Ne-am propus 
acum, cînd poporul nostru se pregătește să în
tâmpine cea de-a 22-a aniversare a eliberării 
patriei, să urmărim intr-un ciclu de reportaje 
drumul soarelui, in citeva etape, urmind ca din 
eternul ciclu solar in care 40 de minute sint spa
țiul astronomic rezervat României să surprindem 
momente semnificative. Am început călătoria 
noastră o dată cu miraculoasa geneză a soarelui 
din apele bătrinului Pont Euxin, acolo unde 
soarele întâlnește litoralul românesc. Și, totodată, 
acolo unde străvechilor straturi de civilizație 
tomitană li se adaugă un nou strat — cel mai 
semnificativ — cel al civilizației socialiste a că
rei eră a început cu 22 de ani in urmă sub 
soarele înalt al Iui august.

Cil doua milenii în urmă, 
plingindu-și tristețile exilului, 
Ovidiu scria : „Și bate vîntul 
aspru în țarini de pelin, / Și 
apa e amară la Pontul Eu
xin...". In replică cu versurile 
sale stăm de vorbă în incinta 
Sfatului popular al Constan
ței cu edilii orașului, iar de la 
fereastră privim efigia de 
bronz a marelui poet ce ve
ghează în piața ce-i poartă 
numele. Constanța este orașul 
unde în numai 7 ani s-au 
construit 5 100 apartamente, în 
care își înalță schelele noile 
cartiere Tomis 1, 2, 3 și 4, 
unde deja 2 964 apartamente 
sint locuite și unde vor fi în 
etapa finală 11 299 apartamen
te! Constanța a crescut. îmbră- 
țișind lacul Siutghiol împreu
nă cu stațiunea Mamaia — și 
cu greu mai poți deosebi gra
nița dintre o localitate și alta. 
De la Mangalia la Năvodari 
— spun planurile edililor — 
va fi o unică așezare în care 
doar numirile tradiționale vor 
mai aminti de vechile locali
tăți. Litoralul, în coordonatele 
sale esențiale, efort creator, 
odihnă, mîndră reculegere în 
fața vestigiilor trecutului, ni 
se impune în primul rînd prin 
zona sa industrială. După 
pionierii industrializării so
cialiste termocentralele Ovi
diu I și II, au urmat Uzina 
de superfosfați și acid sulfu
ric Năvodari, Fabrica de celu
loză din paie, Combinatul au
tomatizat de panificație Do
brogea, Fabrica de conserve 
de la Ovidiu, Fabrica de fire 
de lină ce se va extinde pen
tru a prelucra faimoasa lină 
merinos de Palas comparabilă 
doar cu lîna de aur a argo
nauților, unități industriale 
cărora în curînd li se vor a- 
dăuga centrala electrică și de

COMUNICAT 
privind vizita delegației Partidului

Comunist din Danemarca 
in Republica Socialistă România

La invitația Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, între 31 iulie și 
5 august a.c. o delegație a 
Partidului Comunist din Da
nemarca, compusă din tova
rășii Knud Jespersen, pre
ședintele Partidului Comunist 
din Danemarca, Poul Emanuel, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist din Danemarca, și Jorgen 
Jensen, membru al Comitetu
lui Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist din Danemarca, a făcut 
o vizită în Republica Socialistă 
România.

In cursul vizitei, delegația 
Partidului Comunist din Da
nemarca a făcut cunoștință cu 
realizările oamenilor muncii 
din Republica Socialistă Româ
nia, angajați în opera de desă
vârșire a construcției socia
liste. Ea a vizitat obiective in
dustriale, agricole, culturale, 
sociale din orașul București și 
regiunile Dobrogea, Ploiești 
și Brașov, dînd o înaltă apre
ciere colectivelor de muncă și 
realizărilor lor. Pretutindeni 
oaspeții danezi au fost întâm
pinați cu căldură și ospitali
tate, expresie a sentimentelor 
.de sinceră prietenie și solida
ritate internaționalistă pe care 
oamenii muncii din România 
Socialistă le nutresc față de 

termofie.are cu o putere de 
100 000 MV și care va încălzi 
20 000 apartamente, o fabrică 
de mobilă, alta de tricotaje și 
lista poate continua. Facem 
popas la una din întreprinde
rile zonei litoralului i Uzină 
de la Năvodari. îi rugăm pe 
tovarășul Alexandru Vasile, 
secretarul comitetului P.C.R. 
să ne vorbească despre apor
tul organizației U.T.C. la acti
vitatea productivă. Iată răs
punsul : „Mai mult de jumă
tate din personalul uzinei e 
format din tineri. Contribuția

I. Litoral 

-1966

uteciștilor? Am să dau cîteva 
exemple. ' Datorită chemării 
organizațiilor U.T.C. din sec
ții, termenul de reparație la 
două linii de producție a fost 
scurtat cu 10 și respectiv 4 
zile. Rezultatele: 1 234 tone
de superfosfat granulat sub
stanță activă în plus. La un 
alt sector, datorită bunei în
grijiri a utilajelor de către ti
neri, reparația anuală tehno
logică n-a mai fost necesară 
și contabilii au mai înregistrat 
un supliment de 360 tone sub
stanță activă. Tot uteciștilor 
le revine meritul de a fi ini
țiat acțiuni de înfrumusețare 
a locului de muncă prin vop

comuniștii danezi șl poporul 
danez, a relațiilor frățești 
existente între cele două 
partide.

In timpul vizitei, au avut 
loc convorbiri între delegația 
Partidului Comunist Român și 
delegația Partidului Comunist 
din Danemarca. Din partea 
română, la convorbiri au 
participat tovarășii: Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, Ale
xandru Drăghici, membru al 
Comitetului Executiv și al 
Prezidiului Permanent, secre
tar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
Leonte Răutu, membru al Co
mitetului Executiv, secretar al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, Mihai 
Dalea, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, Ghizela Vass, 
membru al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, șef de secție la Comi
tetul Central al Partidului 
Comunist Român.

în cursul convorbirilor, păr
țile s-au informat reciproc 
asupra activității celor două 
partide și au făcut un larg 
schimb de păreri cu privire 
la probleme de interes comun, 
la dezvoltarea în continuare 
a relațiilor dintre cele două 
partide, cu privire la pro- 
probleme ale situației interna

sirea utilajelor, întreținerea 
curățeniei, crearea și îngriji
rea spațiilor verzi. Ceea ce îi 
caracterizează pe tinerii din 
uzina noastră este setea de 
cunoaștere. O bună parte din 
ei urmează cursuri de califi
care și specializare iar majo
ritatea își completează la se
ral și fără frecvență studiile 
medii. Nu de mult am apreciat 
in biroul de partid că organi
zația noastră de tineret își 
face pe deplin datoria, înde- 
plinindu-și cu abnegație sar
cinile ce-i revin în urma Con
gresului al VUI-lea al U.T.C.".

Continuîndu-ne călătoria sub 
soarele sudic al litoralului, ne 
oprim într-un mare și inedit 
laborator aflat sub cerul liber.

Poate căldura soarelui ar 
putea fi asemănată aici cu un 
uriaș foc viu aprins sub re
torta cerului — iar apa cu 
elementul dizolvant al celor
lalte elemente chimice din 
care se nasc mereu noi for
me ale materiei. Și cu toate 
acestea nu este vorba despre 
un laborator, ci despre vaste
le ogoare ale stațiunii expe
rimentale agricole Dobrogea, 
cu cele trei centre ale sale: 
Palas (zootehnie), Murfatlar 
(viticultură) și Valul Traian 
(cereale). Ca în majoritatea u- 
nităților socialiste din patria 
noastră și în această adevăra
tă uzină agricolă s-a pornit 
de la un... atelier: în anul 
1933 „stațiunea experimentală" 
avea doar 15 ha — față de 
cele 4 000 cît însumează as
tăzi.

Dintre cercetătorii cu reali
zări mai importante la activ 
am desprins numele doctoru
lui Timaru Savu, conducăto-

(Continuare In pag. a V-a) 

ționale actuale, ale mișcării 
comuniste și muncitorești.

In cadrul convorbirilor, to
varășii danezi au înfățișat 
lupta dusă de Partidul Comu
nist din Danemarca pentru 
interesele economice și drep
turile sociale și democratice 
ale maselor muncitoare, pen
tru apărarea păcii și zădărni
cirea planurilor agresive ale 
imperialismului, pentru inde
pendență națională, pentru 
unitatea clasei muncitoare, a 
tuturor forțelor animate de 
dorința nobilă de a asigura 
poporului danez un viitor 
pașnic și fericit.

Delegația română a informat 
pe oaspeți despre principalele 
preocupări ale partidului și 
oamenilor muncii din Repu
blica Socialistă România pen
tru transpunerea în viață a 
hotărîrilor celui de-al IX-lea 
Congres al Partidului Comu
nist Român. Ea a exprimat 
sentimentele de simpatie in
ternaționalistă cu care poporul 
român urmărește activitatea 
desfășurată de comuniștii da
nezi și le-a urat noi succese 
în lupta dedicată înfăptuirii 
idealurilor socialiste ale clasei 
muncitoare, apărării interese
lor fundamentale ale poporu
lui danez.

în timpul vizitei făcute în 
țară, delegația Partidului Co-

(Continuare In pag. a V-a)

Tăierea și doborîrea arborilor in exploatarea iorestieră Coșnița 
a I. F, Vatra Dor ne i
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LICEELE DE SPECIALITATE— 

In fața primului an școlar
Liceele de specialitate — 

expresie concretă a măsurilor 
întreprinse la indicația parti
dului pentru îmbunătățirea 
organizării științifice a învă- 
țămîntului național — sînt 
chemate ca pe durata celor 
4—5 ani de școlarizare să asi
gure absolvenților lor însu
șirea în bune condiții a unei 
profesiuni, temeinice cunoș
tințe de cultură generală răs- 
punzînd unor importante ce
rințe ale economiei și culturii, 
precum și dorinței justificate 
de afirmare a tineretului pa
triei noastre. înțelegînd pe 
deplin scopul acestei noi 
forme de învățămînt, o parte 
dintre cei mai buni absol
venți ai școlii generale se 
îndreaptă către liceele de spe
cialitate. La primul concurs 
de admitere, care a avut loc 
în iulie a.c., pentru cele 14 965 
locuri rezervate acestei sesiuni 
s-au înscris 41 644 candidați 
adică aproape 3,3 candidați pe 
un loc. Trebuie să menționăm 
că la unele licee de speciali
tate numărul candidaților pe

ANUL XXII 

SERIA II,

NR. 5357

6 PAGINI

25 BANI

MARȚI I

9 AUGUST 1966

Lector univ. irig. M. Dorobanții
director în Ministerul Invățămîntului

un loc a depășit 10, ceea ce 
arată marele interes cu care 
a fost primită înființarea a- 
cestui nou tip de școală. Nu 
este lipsit de importanță să 
arătăm că Ia liceele agricole 
și ecaonomice peste jumătate 
din numărul de candidați pre
zentați la concurs au fost fete.

In urma unei consultări largi 
cu personalul didactic, minis
terele și celelalte organe cen
trale ale administrației de 
stat, specialiști din producție, 
institute de proiectări și cer
cetări, Ministerul Invățămîn- 
tului a definitivat cele 53 
planuri de învățămînt ale tu
turor specialităților ce se vor 
școlariza începînd cu anul 
școlar 1966—1967. Prin preve
derile planului de învățămînt 
se asigură legarea strînsă a 
procesului de învățămînt din 
școală de munca productivă și 
se realizează o pregătire uni
tară, pe ansamblul economiei

BUZLUDJA 8 (Agerpres). 
— Trimișii speciali trans
mit : Pe vîrful Buzludja, 
de la cota 1441 din Sta- 
ra Pianina, s-au adunat 
duminică peste 150 000 de lo
cuitori din regiunile Gabrovo, 
Tîrnovo, Stara Zagora și din 
alte regiuni ale Bulgariei, 
pentru a participa la marea 
adunare populară consacrată 
aniversării a 75 de ani de la 
Congresul — ținut aici — care 
a pus bazele Partidului So
cial-Democrat Bulgar, primul 
partid marxist al Bulgariei.

...Ora 10. La tribuna instala
tă într-un mare amfiteatru 
natural își fac apariția con
ducătorii de partid și de stat 
ai R. P. Bulgaria, tovarășii 
Todor Jivkov, Boian Bîlgara- 
nov, Boris Velcev, Mitko Gri
gorov, Ivan Mihailov, Jivko 
Jivkov, Stanko Todorov, 
Gheorghî Traikov, membri ai 
Comitetului Central al P.C.B. 
și ai guvernului, vechi
militanți ai mișcării mun
citorești bulgare, ofițeri
superiori. Sînt prezenți șefi și 
membri ai unor misiuni diplo
matice acreditați în Bulgaria.

împreună cu conducătorii 
bulgari ia loc în tribună to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, care, la invita
ția tovarășului Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P. C. 
Bulgar, face — împreună cu 
soția — o vizită în Bulgaria. 
A fost de față ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
în R. P. Bulgaria, loan Bel- 
dean.

După intonarea imnului de 
stat al Republicii Populare 
Bulgaria și a Internaționalei, 
mitingul a fost deschis de Sa- 
nov Hristo, prim-secretar al 
Comitetului regional de partid 
Stara Zagora.

Aplaudat puternic de asis
tență a rostit o cuvîntare to
varășul Todor Jivkov în ca
drul căreia a făcut o trecere 
în revistă a dezvoltării miș
cării muncitorești din Bulga
ria în cei 75 de ani care au 
trecut de la congresul ținut 
la Buzludja.

DE ZIUA MARINEI

PARADA
MARINARILOR

naționale, respectîndu-se to
tuși diferențierile specifice 
sectoarelor pentru care se 
pregătesc elevii. Pregătirea lor 
se face în specialități diferite 
ca : electroenergetică, mecano- 
energetică, electromecanică 
minieră, acționări și automati
zări în siderurgie, mașini și 
aparate electrice, construcții 
de mașini, tehnologie chimică 
organică și petrochimie, sil
vicultură, tricotaje și confec
ții textile, prelucrarea cauciu
cului și maselor plastice, con
strucții civile și industriale, 
agronomie, mecanică agricolă, 
veterinară, exploatare, între
ținere și reparații auto, con
tabilitate etc. Planul de învă
țămînt asigură ca obiectul re
zistența materialelor și organe 
de mașini să se parcurgă la 
clasă după ce s-a făcut me
canica teoretică, electroteh
nica și electronica, după ce

întîmpinat cu vii aplauze a 
luat cuvîntul tovarășul Nico
lae Ceaușescu, care a trans
mis comuniștilor și întregului 
popor bulgar un călduros 
salut frățesc din partea Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Român și a 
întregului popor român.

După încheierea adunării 
populare, tovarășii Todor Jiv
kov și Nicolae Ceaușescu, con
ducătorii de partid și de stat 
bulgari prezenți au vizitai, și 
au depus jerbe de flori la lo
cul unde s-a ținut acum trei 
sferturi de veac Congresul de 
la Buzludja, la monumentul 
lui Hadji Dimităr, conducăto
rul cetnicilor — care și-a dat 
viața pe aceste locuri în 1868, 
în lupta pentru eliberarea na
țională a poporului bulgar — 
precum și la monumentul în
chinat partizanilor căzuți aici 
în lupta împotriva fascismu
lui.

Oamenii muncii bulgari ca
re au luat parte la marea a- 
dunare populară au vizitat

TELEGRAMĂ
CELUI DE-AL XIX-LEA CONGRES 

AL PARTIDULUI COMUNIST DIN URUGUAY

MONTEVIDEO

Comitetul Central al Partidului Comunist Român adre
sează delegaților la cel de-al XIX-lea Congres al Partidului 
Comunist din Uruguay, întregului dv. partid și tuturor oa
menilor muncii uruguayeni un călduros salut frățesc și urări 
de succes deplin lucrărilor congresului.

Oamenii muncii din Republica Socialistă România urmă
resc cu un cald sentiment de solidaritate activitatea neobosi
tă pe care partidul dv. o desfășoară pentru făurirea unității 
clasei muncitoare, a tuturor forțelor progresiste și democra
tice din Uruguay în lupta pentru interesele vitale ale po- 

• porului și țării dv., pace, democrație și progres social.
Vă urăm, dragi tovarăși, să înfăptuiți cu succes hotărîrile 

congresului, să repurtați noi și însemnate victorii în întă
rirea continuă a rîndurilor P.O. din Uruguay spre binele 
clasei muncitoare, al întregului popor Uruguayan.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

s-a parcurs electricitatea, au
tomatizarea proceselor etc, 

Avînd în vedere toate aceste 
considerații și manifestând
permanent grija de a nu 
supraaglomera elevii pe baza 
discutării unor numeroase 
variante și consultări a nu
meroși specialiști, s-a conturat 
concluzia ca din totalul ore
lor prevăzute pentru cei 4—5 
ani de studii, obiectelor de 
cultură generală li se vor 
acorda între 41 și 50 la sută, 
obiectelor de cultură tehnică 
generală și de specialitate 
circa 30 la sută, iar între 20 
și 29 la sută pentru instruirea 
practică în ateliere școală, 
laboratoare, întreprinderi, in
stituții sau în cooperativele 
agricole de producție, în func
ție de specialitate. In planu
rile de învățămînt s-a acor
dat o deosebită atenție predă
rii limbii române și limbilor 
moderne, matematicii, fizicii, 
chimiei, istoriei și geografiei 
patriei, științelor sociale.

(Continuare in pag. a V-a) 

locurile istorice de pe acest vîrf 
de munte și au vizionat spec
tacole prezentate de un mare 
număr de formații artistice. 
Manifestările au durat pînă 
seara tîrziu.

★

în cursul după-amiezii, oas
peții români, însoțiți de to
varășul Todor Jivkov, au vi
zitat orașul Kazanlîk. Numeroși 
locuitori afla ți pe străzile o- 
rașului aplaudă, salută călduros 
pe oaspeți. Răsună urale în 
cinstea prieteniei româno- 
bulgare. Se vizitează mormin- 
tul tracic, unul din cele mai 
vechi monumente ale culturii 
tracice de pe teritoriul Bul
gariei.

în orașul Kalofer, oaspeții 
sînt primiți cu pîine și cu sa
re, li se oferă buchete de flori. 
Se vizitează casa în care a 
trăit Hristo Botev și o expo
ziție consacrată vieții acestui 
poet și luptător de seamă 
pentru independența Bulga
riei.

în prima duminică a lunii 
august, potrivit tradiției, în 
țara noastră se sărbătorește 
Ziua Marinei.

La Mangalia a avut loc un 
bogat program de manifestări 
consacrate acestui eveniment. 
Mii de localnici și oaspeți ai 
litoralului au venit aici pen
tru a lua parte la tradiționala 
sărbătoare a marinarilor. în 
semn de cinstire, navele anco
rate în port au arborat marele 
pavoaz.

La ora 10 sosesc în avant- 
port tovarășii General de 
armată Leontin Sălăjan, mi
nistrul forțelor armate ale 
Republicii Socialiste Româ
nia, generalul maior Ion 
Coman, adjunct al ministru
lui, Constantin Mîndreanu, 
prim-secretar al Comitetului 
Regional Dobrogea al P.C.R., 
Petre Nicolae, președintele 
Comitetului Executiv al Sfa
tului Popular al orașului 
Constanța, reprezentanți ai 
organelor locale de partid și 
de stat, generali, ofițeri su
periori, invitați. Sînt prezenți 
atașați militari acreditați în 
Republica Socialistă România.

La bordul unei șalupe, mi
nistrul Forțelor Armate, înso
țit de comandantul marinei 
militare, trece în revistă na
vele militare aflate în port și 
felicită echipajele.

Neptun, legendarul zeu al 
mărilor, a răspuns invitației 
marinarilor și s-a înfățișat pe 
un Mobidik... modern. Dis-

VASILE RANGA

(Continuare în pag. a V-a)
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Pornind de Ia faptul că o 
Instruire periodică, temeinică, 
a cadrelor din organizațiile de 
bază contribuie la desfășura
rea unei activități educative 
continue, la rezolvarea sarci
nilor ce le sînt încredințate, 
biroul Comitetului regional 
Dobrogea al U. T. C., bi
rourile comitetelor raionale și 
orășenești U. T. C., au a- 
cordat, în special în perioada 
de după cel de-al VIII-lea 
Congres al U.T.C., o atenție 
sporită îmbunătățirii conținu
tului acestor instruiri.

în luna iunie, de pildă, 
cele mai multe comitete raio
nale și orășenești au conside
rat necesar să fie aprofunda
te în continuare, de către toți 
secretarii organizațiilor de 
bază, documentele celui de-al 
VIII-lea Congres al U.T.C. 
Dar, pentru ca lucrurile să fie 
înțelese și mai bine, să ne o- 
prim la un singur raion : Mă
cin. Aici, discuțiile, expunerile 
metodice s-au axat pe trei pro
bleme. Prima s-a referit la 
sarcinile trasate de Con
gresul U.T.C. cu privire la 
munca politică-ideologică, cul
turală și sportivă ce trebuie 
să o desfășoare organele și or
ganizațiile U.T.C. Secretari ai 
organizațiilor de bază U.T.C. 
au vorbit pe larg despre ex
periența acumulată, s-au pur
tat discuții în legătură cu con
ținutul activităților organizate 
și măsura în care acestea co
respund indicațiilor Congre
sului U.T.C. Cu mult interes, 
de pildă, a fost ascultat se
cretarul comitetului U.T.C 
'din comuna Luncăvița care a 
explicat amănunțit cum își 
desfășoară activitatea cercul 
de turism din această comu
nă. „Ne-a plăcut tututror ce
lor care am participat la dru
meția organizată împreună cu 
tinerii din comuna Văcăreni în 
locul numit „Cetățuia". Acea
stă excursie s-a încheiat cu 
un meci de fotbal între echi
pele celor două comune și cu 
o horă, ea fiind considerată 
de toți cei 200 de participanți 
ca plăcută și antrenantă".

Din discuțiile care au urmat 
a reieșit faptul că și în co
munele Hamciarea, Nifon, 
Cîrjelari au început să se or
ganizeze asemenea acțiuni. 
Alți secretari ai organizațiilor 
de bază U.T.C. din brigăzi, 
cooperative agricole de pro
ducție etc., au vorbit despre 
experiența lor în legătură cu
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cîmpia Turzii,

Se împlinesc 
la uciderea pe 
după biruința de la Gorăslău, 
a lui Mihaî Viteazul, persona
litate remarcabilă a istoriei 
României, strălucită figură de 
conducător, comandant iscu
sit, erou al trecutului glorios 
al poporului român.

Ucis de o ceată de mer
cenari valoni aflați în sluj
ba generalului habsburgic 
Basta, viteazul domnitor și-a 
încheiat, asasinat prin trădare, 
glorioasa domnie, în cursul 
căreia el știuse să1 cucerească 
unanime admirații. Personali
tate deosebită, Mihai Viteazul 
a exprimat năzuințele po
porului său într-un punct 
crucial al istoriei sale. Ridi- 
cînd steagul luptei de elibe
rare, el a răspuns dorinței ge
nerale a românilor de a înlă
tura dominația otomană și 
prin înfăptuirea vremelnicei 
unități, sub conducerea sa, a 
celor trei țări românești, el a 
deschis calea pentru unitatea 
viitoare a poporului român, 
în acțiunea de eliberare, Mihai 
n-a pornit numai cu îndrăz
neală, ci și cu o remarcabilă 
putere de înțelegere a căilor 
ce trebuiau urmate pentru ca 
eliberarea să fie dobîndită. 
Planul luptei de eliberare a 
fost minuțios pregătit timp de 
un an, oastea a fost reorgani
zată și Mihai a știut să așeze 
în fruntea ei pe cei mai 
destoinici și pe cei mai viteji 
dintre apropiații săi și tot
odată, pe cale diplomatică, 
a legat lupta de eliberare a 
țării sale de acțiunile Ligii 
creștine, în cadrul căreia el s-a 
impus ca unul din factorii ei 
cei mai de seamă. Faptul că 
primele legături le-a stabilit 
cu Sigismund Bâthory, prin
cipele Transilvaniei, și cu Aron 
Vodă, domnitorul Moldovei, își 
păstrează, de asemenea, în
treaga semnificație. Prin ac
țiuni repezi și îndrăznețe 
Mihai a neutralizat unitatea 
otomană încartiruită la Bucu
rești și apoi a atacat orașele 
dunărene, a înfrînt în luptele 
de ia Putinei, Stănești și Șer- 
pătești pe otomani, a aruncat 
seînteia luptei pentru libertate 
dincolo de Dunăre. Peste cî
teva luni, cînd Sinan Pașa a 
trecut în Țara Românească, 
Mihai l-a înfruntat și a repur
tat o strălucită victorie la 
Călugăreni.

Dar lui Mihai nu i-a revenit 
numai să ridice steagul luptei 
de eliberare, întrucît el a fost 
întruchiparea vie a însăși ideii 
de unitate de neam, iar fapta 
sa a fost un simbol peste 
veacuri a necesității dobîndi- 
rii unității * naționale a po
porului român. „Lupta pentru 
independență'— scrie Bălcescu 
despre acțiunile viteazului 
domnitor — reîncepe cu glorie. 
După ce aceasta se asigură, 

informarea politică a tinere
tului, cu organizarea activită
ților cultural-artistice, a întâl
nirilor cu activiști de partid și 
de stat etc. In încheierea a- 
cestui prim punct, un activist 
al C.C. al U.T.C., a expus pe 
larg formele și metodele ce 
trebuie să le folosească orga
nizațiile U.T.C. pentru organi
zarea cu tineretul a activită
ților educative, cultural-dis- 
tractive.

A doua problemă pusă în 
discuția secretarilor a fost a- 
ceea a muncii politice desfă
șurate de organizațiile U.T.C. 
pentru mobilizarea tinerilor Ia 
îndeplinirea planului de pro
ducție.

în locul unei suite de indi
cații generale, așa cum se o- 
bișnuia într-o vreme, vorbi
torul, tov. Neațu Marin, se.cre- 

tar al Comitetului regional 
U.T.C., care a luat cuvîntul în 
încheierea discuțiilor, și-a 
bazat expunerea tocmai pe 
experiența practică a or
ganizațiilor U.T.C. din raio
nul Măcin și din celelalte ra
ioane ale regiunii. Referin- 
du-se, de pildă, la sarcinile 
trasate de Congres cu privire 
la mobilizarea tinerilor la lu
crările de îndiguiri și irigații, 
secretarul comitetului regio
nal s-a referit concret la ac
tivitatea organizațiilor U.T.C. 
din cooperativele agricole de 
producție Turcoaia, Traianu 
etc., care au reușit să mobi
lizeze la munca de îndiguire 
și irigații între 50—70 de ti
neri zilnic, activitatea lor fi
ind apreciată de conducerile 
unităților respective. In mobi
lizarea tinerilor la aceste 
lucrări o influență pozitivă au 
avut-o serile de întrebări și

; sub 
româ- 

grija pe care el a 
românilor din Tran- 
ca și faptul că pă- 
în Moldova n-a în- 

vreo împotrivire, 
de puternic era sen- 
conștiinței de neam

Mihaî întreprinde unirea ro
mânilor. Spiritul și individua
litatea nației se întrupează 
într-însul...“. Stadiul de dez
voltare a societății din vremea 
lui Mihai nu asigura încă 
făurirea unui stat românesc 
unitar, dar precedînd evoluția 
ulterioară a ideii naționale, 
conștiința de neam era pu
ternică. Mihai a strîns 
conducerea sa țările î 
nești și 
arătat-o 
silvania, 
trunzînd 
tîmpinat 
arată cît 
timeintul 
în toate cele trei țări româ
nești.

în toamna anului 1599, în 
urma victoriei repurtate la 
Șelimbăr împotriva cardinalu
lui Andrei Bâthory, care con
ducea Transilvania într-o di
recție contrară intereselor ei 
reale și a celor ale Ligii creș
tine, Mihai Viteazul și-a făcut 
intrarea în Alba Iulia. Aci 
dieta și-a exprimat dorința ca 
țara să rămînă „sub milostiva 
și sîrguitoarea sa ocrotire*1. 
Cîteva luni mai tîrziu, în vara 
anului 1600, Mihai a ocupat 
Moldova și din acel moment 
— potrivit cronicii — el a 
început „a se scrie și a se 
mărturisi domn și în a treia 
țară". Deși Mihai n-a trecut 
la o centralizare administra
tivă a celor trei țări, unifi
carea realizată de el își păs
trează întreaga semnificație, 
mai ales prin asigurarea unei 
strînse legături între adminis
trațiile separate ale Țării 
Românești, Moldovei și Tran
silvaniei. Totodată, trebuie 
subliniate manifestările evi
dente de solidaritate ale ro
mânilor din celelalte două țări 
față de viteazul domnitor 
muntean. Cronicarul sas, G. 
Kraus arată, de pildă, că ro
mânii din Transilvania se 
alăturaseră lui Mihai deoarece 
acesta „era din neamul lor". 
Pe de altă parte, nu este în
tâmplător faptul că în vara lui 
1600 dieta transilvană a acor
dat satelor românești un drept 
de pășunat, scriind lui Mihai 
că făcea acest lucru „din res
pect față de Măria ta și din 
bunăvoința noastră față de 
Măria ta“ ; cu alte cuvinte, 
dieta aprecia că împlinirea 
acestei doleanțe era menită a 
da o satisfacție izvorîtă din 
conștiința de neam, domnito- 

răspunsuri cu care prilej ca
drele de conducere ale aces
tor unități au explicat tineri
lor importanța lucrărilor ce 
trebuiesc efectuate. El a vor
bit apoi pe larg despre cons
fătuirile organizate cu tinerii 
crescători de animale, ca cele 
din comuna Ciobanu, Stupi
na etc., din raionul Hîrșova, 
a expus concluziile ce s-au 
desprins în urma schimbului 
de experiență organizat de 
G.A.S. Stupina, cu privire la 
contribuția tinerilor mecani
zatori la întrecerea sacialistă 
etc.

A treia parte a acestei ins
truiri. a fost dedicată proble
melor statutare și condusă de 
Popa Marin, primul secretar 
al comitetului raional U.T.C. 
Unele probleme ridicate au 
fost clarificate chiar în tim

ZIUA

pul discuțiilor și de data a- 
ceasta tot cu participarea di
rectă a secretarilor organiza
țiilor de bază : cum se pregă
tește și se desfășoară aduna
rea generală, cum se ocupă 
organizațiile de bază U.T.C. de 
primirea de noi membri, cum 
se întocmește un plan de mun
că etc.

— Devenise un obicei și la 
noi, ca și la alții, — spunea 
Ioana Pazu, secretara comite
tului U.T.C. din cooperativa 
agricolă de producție Cerna — 
ca în adunările generale să 
discutăm planurile de muncă 
sau cererile unor tineri pen
tru a fi primiți în U.T.C. Am 
discutat cu mulți tineri în ul
tima vreme, i-am întrebat 
cum ar vrea ei să fie adună
rile generale. Tinerii voiau ca 
în adunări, să invităm acțiviști 
de partid care să le vorbeas
că, să organizăm dezbateri 

rului muntean. Această con
știință era o realitate vie, ge
neralizată, și ea se concreti
zase, între altele, cu doi ani 
mai înainte, într-o scrisoare 
pe care un grup de boieri 
munteni a adresat-o cancela
rului polon Zamoyski și în 
care — deși de pe pozițiile 
clasei lor și fiind ostili lui 
Mihai — și-au exprimat do
rința de a fi „în unire cu țara 
Moldovei, căci suntem toți de 
o limbă și de aceeași cre
dință".

Unirea realizată de Mihaî 
în 1599—1600 a făcut — cum 
arată Bălcescu — ca viteazul 
voievod să ajungă „în culmea 
slavei și a mărimei ce el vi
sase" și ca el să realizeze „vi
sarea iubită a voievozilor cei 
mari ai românilor". Unificarea 
înfăptuită de Mihai, chiar sub 
forma ei incompletă și vre
melnică, a avut o puternică 
valoare simbolică pentru ge
nerațiile următoare și ea a 
devenit exemplul cel mai stră
lucit, atunci cînd, o dată cu 
apariția națiunii române, s-a 
impus în mod firesc ca o ne
cesitate arzătoare înfăptuirea 
statului național românesc 
unitar. De aceea, numele lui 
Mihai și amintirea sa au fost 
păstrate cu venerație de po
porul român. Exprimînd sim
țăminte generale, Nicolae Iorga 
spunea în 1909 că „sînt mor
minte închise și altele pe 
care nimic, nicio voință duș
mană, nicio tiranie nu le 
poate închide". „Și mormîn- 
tul lui Mihai Viteazul — 
exclama Iorga — e dintre 
acelea care nu pot fi închise". 
Personalitate luminoasă a tre
cutului, întruchipare a însăși 
ideii scumpe de unitate și li
bertate națională, figura ero
ică a lui Mihai Viteazul a 
străbătut vie peste veacuri.

Astăzi, strîns unit în jurul 
Partidului Comunist, poporul 
român își construiește patria 
sa socialistă, cinstind tradi
țiile trecutului, între care se 
înscriu la loc de cinste faptele 
lui Mihai Viteazul, cuceriri ale 
poporului român realizate în- 
tr-un moment de seamă al 
istoriei sale sub conducerea 
unuia dintre cei mai străluciți 
conducători ai săi.

DAN BERINDEI 
cercetător principal 

la Institutul de Istorie 
al Academiei 

Republicii Socialiste România

viața de dr cam/ai ie
despre comportare, despre fa
milie. Am avut în vedere ce
rerile lor și adunările noas
tre au devenit din ce în ce 
mai interesante. Activiști ai 
comitetului raional de partid 
au vorbit tinerilor despre vi
zita conducătorilor de partid 
și de stat în regiunile Argeș 
și Oltenia, despre conținutul 
atît de bogat în idei, cuprins 
în expunerea tovarășului Ni- 
colae Ceaușescu cu prilejul ce
lei de-a 45-a aniversări etc. 
Altă dată, în adunări gene
rale am analizat modul în ca
re este organizat timpul liber 
al tinerilor. Un colectiv for

mat din uteciștî a discutat cu 
tinerii, i-a întrebat ce le-a 
plăcut din ce organizasem pî
nă atunci, ce ar dori pentru 
viitor și pe această bază a 
fost întocmit referatul care a 
fost pe drept, o bună bază de 
discuții.

Și în același mod au luat 
cuvîntul și alți secretari ai or
ganizației U.T.C.

Trebuie arătat că în ultimul 
timp în cadrul „zilei secretari
lor", biroul Comitetului raio
nal Măcin al U.T.C.. 'acordă 
mare atenție discuțiilor indi
viduale. In această lună — de 
exemplu — membrii biroului 
comitetului raional au purtat 
asemenea discuții pe proble
mele curente ale muncii cu

Studenți ai Facultății de industrie ușoara a Institutului poli
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Simbătă seara, p< strada 
principală, din Brăila. Plim
barea e în toi. înghesuială, 
frînturi de conversație, tîrșîi- 
tul pașilor pe asfalt. Cîteva 
sute de tineri parcurg într-un 
du-te - vino lent și monoton 
zeci de ture pe o pistă a 
plictiselii.

De ce ?
— Știu și eu ? ne răspunde 

S. Gh., lăcătuș la Șantierul 
naval Brăila. Așa am apucat.

Nimic mai firesc ca o plim
bare pe stradă, pe bulevardul 
din centrul orașului. Dar exis
tă și un soi de plimbare pen
tru „omorîrea" timpului, pen
tru că, așa cum ne spuneau 
mulți, n-ai ce face cu el, nu 
ți se oferă ceea ce ai dori.

Și cu aceasta ajungem la 
explicația cauzelor 
populării" străzii, a 
unui periplu: „din 
altceva mai bun".

— Și, totuși, „altceva mai 
bun" există: seara cultural- 
distractivă pe terasa Combi
natului de celuloză și hîrtie, 
ne spune tovarășul I. Șerbă- 
nică, prim secretar al Comi
tetului orășenesc U.T.C. Bră
ila.

„supra- 
excesului 
lipsă de

★
Mergem împreună spre lo

cul amintit. Imaginea e dezo
lantă. Chiar de la intrare ne 
întîmpină grupuri de băieți 
plictisiți, care din cînd în 
cînd privesc printre ulucile 
gardului, ringul de dans.

— De ce nu intrați ?

toți secretarii organizațiilor 
de bază U.T.C.

In felul acesta, biroul co
mitetului raional s-a informat 
direct asupra problemelor po 
care le ridică activitatea din 
fiecare organizație în parte 
orientîndu-i mai temeinic și 
diferențiat pe secretari pentru 
munca de viitor. Subliniez 
cest lucru întrucît oricît 
concrete ar fi sarcinile ce 
pun în fața secretarilor 
sfîrșitul instruirii, acestea 
pot da și soluții de rezolvare 
avîndu-se în vedere particula
ritatea fiecărei organizații în 
parte. Din discuțiile avute cu 
secretarii au reieșit și unele 
neajunsuri din activitatea or
ganizației U.T.C. In unele 
G.A.S. și S.M.T. cum ar fi 
Horia, Pecineaga, Măcin, adu
nările generale și activitatea 
grupelor U.T.C. din brigăzile 
de tractoare nu se desfășoară 
în mod corespunzător. De da
ta aceasta sfaturile, sugestii
le, au fost înlocuite prin re
partizarea concretă a secreta
rilor comitetului raional care 
să ajute^ o perioadă mai în
delungată activitatea acestor 
organizații.

Cu ajutorul cabinetului ra
ional de partid s-a acordat tot 
o dată o consultație în legătu
ră cu expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul 
celei de-a 45-a aniversări a 
P.C.R. De asemenea, au avut 
loc ^și alte activități cum ar fi 
învățarea de cîntece, jocuri 
distractive* și vizionarea unui 
film. în încheierea instruirii, 
primul secretar al comitetului 
raional al U.T.C. a expus prin
cipalele sarcini care stau în 
fata organizațiilor de 
U.T.C. în perioada care 
mează.

Punîndu-se un accent mal 
mare pe problemele practice 
ale muncii de organizație, a- 
ceastă instruire — așa după 
cum au apreciat și secretarii 
U.T.C. — a fost cît se poate 
de utilă.

5 LEI PORȚIA DE... UMBRĂ
— Cu cine să dansăm ? Aș

teptăm poate mai vin fete.
Intr-un cadru excelent pus 

la dispoziția tineretului, cîteva 
perechi dansează după o or
chestră ai căror instrumen
tiști plictisiți deabia reușesc 
să cînte la unison.

— Am venit să mă distrez 
ne spune Vlad Cornel — in
stalator la Șantierul 21 instala
ții. Dar vedeți și dumnea
voastră...

Cîteva scandaluri au com
promis serile de dans. Fetele 
le evită.

— Ce ați făcut pentru rea
bilitarea prestigiului acțiuni
lor distractive ?

Am reținut din discuția cu 
primul secretar al comitetului 
orășenesc U.T.C., programele, 
destul de anoste, ale unor seri 
cultural-distractive, care se 
desfășoară la mijlocul săptă- 
mînii.

— Sîmbăta organizează sin
dicatele cu bani și dacă tine
rii plătesc nu-i mai poți obliga 
să participe la acțiuni educa
tive — argumenta ca scuză 
interlocutorul nostru. Ca și 
cum atunci cînd nu plătesc îți 
poți permite să-i obligi să 
asculte conferințe neintere
sante, concursuri repetate pînă 
la stereotipie.

De fapt din discuțiile cu ti
nerii a reeșit că și joia intră 
la dans cine și cum vrea — 
doar să plătească biletul care 
costă, e drept, cu doi lei mai 
puțin decît sîmbăta.

Din avion, o admirabilă panoramă a Combinatului avicol de la Crevedla — regiunea București 
Foto: AGERPRES

MEINS,
MEXICUL“ I

Copiii din cartierele „Pod- 
goria“-Arad, „Balta Săra- 
tă“-Caransebeș și „Gara“- 
Oravița, unde s-au înălțat 
blocuri de locuințe, vor în
văța în școli nou construite 
din fondurile statului. Tot 
în școli noi vor învăța și 
numeroși copii din Voiteni, 
Deta, Păuliș și din alte co
mune din regiunea Banat, 
unde în prezent se află în 
stadiu de finisare localuri 
de învățămînt, ce însumea
ză peste 100 de clase. Alte 
64 de săli de clasă se con
struiesc în diferite comune 
și sate. Ele vor fi terminate 
încă înainte de începerea 
anului școlar.

(Agerpres)

naval din Galați

Combinatului de

— Trebuie să plătim or
chestrele...

...Dar de ce nu sînt folosite 
pe rînd orchestrele formații
lor artistice din raion, ale în
treprinderilor ? De ce se încu
rajează profesionalizarea unor 
activități, obișnuindu-i pe ti
nerii instrumentiști amatori 
cu ideea că sînt creditorii ac
tivității artistice ?

In urmă cu o zi, citisem la 
Șantierul 
programul trimis de comitetul 
U.T.C. al 
celuloză și hîrtie pentru un 
schimb de experiență care tre
buia să aibă loc sîmbăta, la 
Brăila. Printre experiențele 
care urmau să fie arătate oas
peților se înscria și „seara 
cultural-distractivă model". 
Gălățenii au amînat vizita. 
Noi am venit crezînd că vom 
găsi la Brăila acel efort de 
fantezie și inițiativă, care să 
facă din aceste seri momente 
memorabile. Organizatorii au 
considerat că nu merită să-și 
cheltuiască efortul pentru ti
nerii din oraș. „Modelul" nu 
a mai avut loc. Secretarul co
mitetului U.T.C. de la C.C.H., 
tovarășul Vasile Ștefan, la 
ora 21 a plecat apasă.

Este regretabil, cum reiese 
din aceste împrejurări, că as
pecte importante din viața ti
nerilor, modul în care aces
tora li se crează condiții pen
tru petrecerea timpului liber, 
sînt privite cu niște ochi 
uscați, cu dezinteres. Unii 
activiști primesc birocratic

„Mîine, Mexicul" este o pe
liculă cu subiect sportiv, mică 
istorie a drumului de la 
anonimat la consacrare; el 

Inu cuprinde, în desfășurarea 
lui, decît un detaliu, ce-i drept 
esențial, un îndelungat și greu 

I antrenament din panoramicul 
vieții sportive. Filmul, trecînd 
peste aceste date ale narațiu- 

I
I
Ia pregătit-o, 

tru profesie,

nii pe care am notat-o, este o 
pledoarie pentru tenacitate și 
chiar un manifest anticonfor
mist.

Eroul filmului este antreno
rul, cel care.
prin victoria

tru nou.
I Filmul este mediu, categorie 
1 de bază, în care se poate des- 
Iluși cu exactitate tot ceea ce 

are reprezentativ, particular 
chiar, o cinematografie.

I Aleksander Scibor - Rylski, 
regizorul și scenaristul filmu
lui, a pornit de la o temă 

I preferată a școlii poloneze : 
cazul aparte, cu tot ceea ce 
implică ducerea lui pînă la 

I ostentație. In plus, o sumbră 
plasticitate a imaginii, o tea
mă de locul comun, teamă 

| care se convertește filmic nu

de care cauta 
mai comod cu 
din vedere un 
adresa aces- 
Astfel, planu- 

într-o

doar „sarcinile" 
să se achite cît 
putință scăpînd 
lucru esențial: 
tor manifestări, 
rile lor se transformă 
însușire de sarcini, obiective 
etc. din care lipsește seînteia 
pasiunii, pornirea generoasă a 
entuziasmului, dragostea caldă 
față de scopurile muncii lor.

★
Fiecare oraș își are oazâle 

lui de odihnă duminicală. La 
Lacul Sărat, stațiune balneară 
situată într-o frumoasă pă
dure de lingă oraș, au venit 
mulți tineri. Serbarea cîmpe- 
nească anunțată prin zeci de 
afișe și prin sute de bilete (a 
5 lei distribuite în ziua de 
salariu, cu sau fără voie, oa
menilor muncii din oraș) a 
adus aici după aprecierile or
ganizatorilor 25 000 de brăileni. 
Am căutat de dimineață pînă 
seara la ora 18 justificarea 
costului biletului. La una din 
cele trei estrade existente a 
cîntat o oră fanfara D.R.N.C. 
La alta, orchestra unui res
taurant din oraș, care după 
puțin timp a preferat să co
boare de pe estradă și să cînte 
pe „cont propriu" grupurilor 
de oameni așezați lingă prîn- 
zul și berea rece. în sfîrșit, 
la ultima estradă un magne
tofon și-a derulat molcom 
benzile.

Un concurs de cîntece și 
poezii pentru copii improvi
zat ad-hoc la inițiativa unui 
electrician care se plictisea 

I

an- 1 
mo- ■ 
lip- I

atît prin extravaganța cadru- | 
lui cît prin expresivitatea de- ■ 
corului ce „participă", alături I 
de eroi, la acțiune.

Cazul din acest film nu este 1 
atît de aparte ; un antrenor I 
este îndepărtat de la ocupația ■ 
sa, prin descalificare, pentru | 
aplicarea unor metode noi. A și | 
existat un mobil: accidentarea 
unui sportiv. Și cînd spunem I 
accidentarea, acceptăm deși- • 
gur, caracterul întîmplător al I 
faptului. '

Urmează pentru el o „singu- ■ 
ratate a. alergătorului de I 
fond" de care profită momen
tan o femeie ajunsă la vîrsta 
la care dragostea înseamnă un 
cîntec de lebădă. Și apoi, ca
într-o povestire oarecare, apa-1 
re un talent nativ, săritoarea 
de la trambulină. Desigur, era 1 
într-un fel și o ultimă încer- I 
care pentru reabilitarea 
trenofului, O reabilitare 
rală. Grea, cu ezitări, cu 
suri, cu eforturi.

Ce are filmul interesant, și ■ 
trece peste linia unui total va- I 
loric, este tipul canaliei, repre- I 
zentat de un gazetar sportiv. 
Clasic, am putea spune, în pos- I 
tura lui de intrigant ce nu in- | 
ventează, deci nu minte, dim- l 
potrivă se folosește de adevăr. ■ 
Cu grija însă de a-l îndepărta I 
întotdeauna de contextul în I 
care s-a petrecut. Și din acest. 
punct de vedere nu-i poate fi I 
reproșat nimic pînă în mo- I 
mentul în care descoperi că 
sub această „obiectivitate" se 
ascunde rutina și impostura 
morală. „Noutatea" acestui 
personaj constă în caracter:- I 
zarea lui ca delapidator al | 
timpului care vine, el fiind o- . 
mul care fură din viitor, în- I 
depărtîndu-ni-l.

Zbigniew Cybulski, marele 
actor pe care studiourile po
loneze l-au impus ecranului 
mondial, își domină rolul 
(antrenorul Janczar) și filmul, 
reușind un recital de o virtuo
zitate care-l așează alături de 
marile nume ale filmului. 
Poate, fără el. filmul rămînea 
o poveste liniară, un 
mod de a exemplifica 
cuta zicală : „adevărul, 
lumină".

!

!

-I
I
I

simplu ■ 
cunos- I 
iese la I

vuviivviuvv * ■
Nu trebuie uitată și replica I 

pe care o dă Joanna Szczerbic, • 
într-un rol, cel al tinerei spor- i 
tive, lipsit de profunzime, pu- I 
țin decorativ, dar echilibrat. 1 
autentic.

TUDOR STĂNESCU II

așteptind la estradă sosirea 
formațiilor artistice (pînă la 
ora 18 nu venise încă .niciuna) 
a fost poate cel mai reușit 
moment al serbării demon- 
strînd spontaneitatea, prospe
țimea, fantezia unor astfel de 
momente. între un pulovăr și 
un pantof care delimitau 
poarta unui teren de fotbal 
imaginar, elevul Ion Șerbă- 
nescu, apăra cu convingere 
mingiile șutate de Ștefan Ca- 
tană, Gh. Mazilu, Nicolae 
Diacu și de alți tineri.

— Dacă nimeni nu se gin- 
dește să amenajeze aici, unde 
este atîta loc. cîteva terenuri 
de sport...

A descrie ce s-a organizat 
la această serbare cîmpe- 
nească înseamnă a descrie 
monotonia, plictiseala, impro
vizația. Atunci, nu pe bună 
dreptate se pot întreba sutele 
de tineri (și s-au întrebat, 
bineînțeles) dacă nu cumva 
taxa percepută e prețul... 
umbrei pădurii în marginea 
căreia au venit să petreacă.

Principalul organizator, Con
siliul sindical local, poate 
justifica altfel taxa de intra-e 
în amfiteatrul pădurii ? Am 
spus principalul organizator, 
pentru că U.C.F.S.-ul. Cbr-'i- 
tetul pentru Cultură și Arfă 
și Comitetul orășenesc U.T.C. 
nu și-au adus nici o contribu
ție la ,'.realizarea" acestei ac
țiuni fiind înscriși doar de 
formă ne afiseio distri’yhe n 
oraș.
_ VIORICA GRIGOKESCli j
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ezoluția Congresului al VIII-lea al 
U.T.C. cere organizațiilor U. T. C. 
lin fabrici și uzine, de pe șantierele 
de construcții să se ocupe, în mod per
manent și cu toată atenția, de întări
rea disciplinei în producție a tinere
tului.

Care sînt de fapt principalele coor
donate ale disciplinei socialiste a muncii ? Am 
socotit necesar, pentru a răspunde Ia această în
trebare, să consultăm un număr mare de specia
liști (conducători de întreprinderi, ingineri și mai
ștri), de scretari ai organizațiilor U.T.C., de tineri 
cu experiență mai mare sau mai mică în produc
ție. Redactori și corespondenți regionali ai ziaru
lui au primit peste 100 de răspunsuri Ia întreba
rea amintită mai înainte. Acum, după citirea a- 
cestora, putem spune că ele au un numitor comun. 
A-i educa pe tineri în spiritul disciplinei în mun
că — susțin participanții la anchetă — înseamnă, 
înainte de toate, a-i ajuta să înțeleagă complet și 
profund conținutul noțiunii de disciplină.

Deci, să încercăm — cu ajutorul a 100 de răs
punsuri — o definiție a disciplinei muncii. Coor
donatele acesteia sînt, după părerea participan- 
ților la anchetă, următoarele ;

PARTICIPANT!

Punctualitatea la program

„Prima manifestare a dis
ciplinei muncii este, consideră 
IONEL CRISTACHE, de la U- 
zinele Republica, să vii punc
tual la lucru, să nu întîrzii".

„Cea mai importantă și ele
mentară latură a disciplinei 
este — arată GH. MORARU. 
de la Uzina „Electroaparataj" 
— venirea la lucru la ora sta
bilită de programul întreprin
derii".

„Ce fel de om disciplinat 
e acela care absentează de la 
lucru — se întreabă operato
rul chimist V. STOICA, de la 
Combinatul de celuloză și hîr- 
tie Suceava — care întîrzie 
chiar 5—10 minute, creînd, ast
fel, neajunsuri asupra organi
zării și bunei desfășurări a 
procesului de producție?".

Am putea consemna și alte 
răspunsuri asemănătoare.

Semnificativ ni se pare însă 
faptul că 98 la sută din răs
punsurile la ancheta noastră 
au situat pe primul plan, ca 
o manifestare elementară a 
disciplinei muncii, punctuali
tatea.

— Este firesc, ne spunea 
tov. MIHAI VASILE, directo
rul întreprinderii Filatura Ro
mânească de Bumbac-Bucu- 
rești. Întîrzierile, nevenirea la 
lucru au implicații asupra în
tregului proces de producție. 
Influențează direct asupra bu
nei organizări a muncii, asu
pra folosirii întregii capacități 
de lucru a mașinilor, asupra 
îndeplinirii planului și crește
rii productivității muncii, asu
pra calității producției.

S-ar putea să fiu întrebat: 
chiar așa stau lucrurile ? Nu 
e oare o exagerare ? Cum să 
influențeze asupra întregii 
producții a unei secții faptul

dacă din 800—900 de muncitori 
2—3 tineri absentează într-o 
zi sau nu știu cîți alții întîr
zie de la lucru ? Intr-adevăr, 
așa ar părea pentru unii. în- 
găduiți-mi însă să dau un e- 
xemplu.

O zi lipsă a unei filatoare 
la noi în întreprindere se sol
dează cu nerealizarea din pla
nul de producție a 80 kg fire. 
Adică 2080 lei din producția 
valorică a întreprinderii. Me
rită să fie reținut că din cele 
80 kg fire se produc 800 mp, 
țesături, adică necesarul pen
tru 266 cămăși.

Apoi, nu trebuie uitat că ori
ce zi de lucru pierdută afec
tează direct indicii de folosi
re a mașinilor, indicele de 
creștere a productivității mun
cii, neîndeplinirea sarcinilor 
de plan, o producție micșorată 
și, bineînțeles, un salariu mai 
mic.

COORDONATELE DISCIPLINEI

„Mașina Ia care lucrăm — 
e de părere POP NICOLAE II, 
strungar la U.M.M.U.M Baia 
Mare — e ca un om. Așa cum 
pentru om aerul e absolut 
necesar, și dacă nu-1 primește 
la timp se sufocă, tot Ia fel 
și mașina are nevoie perma
nent de o îngrijire atentă". 
„Important e. spune un alt 
strungar. TEODOR NEGRES- 
CU, de la Uzina ..Grivița ro
șie" — nu numai să întreții 
bine mașina, dar să o și ex
ploatezi în mod rațional, așa 
cum prevăd normele tehnice. 
Una fără alta nu se poate".

Cît preț pun cei doi tineri 
pe această latură a disciplinei 
se vede și din felul convingă
tor în care au dat răspunsu
rile. întreținerea și exploata
rea corectă a mașinilor consti
tuie, indiscutabil, o componen
tă principală a disciplinei. 
Pentru a lămuri și mai bine 
importanta ei, ne-am adresat 
unui specialist.

„Au loc în fabrici și uzine
— ne spune ing. MIRCEA PRE- 
TORIAN, mecanicul șef al Uzi
nei „Timpuri noi" București
— două procese simultane : 
dotarea acestora în fiecare an 
cu utilaje noi, dintre cele mai 
moderne, și primirea de 
noi contingente de mun
citori din rîndul absolven
ților de școli profesionale. 
Multi dintre tineri sînt repar
tizați să lucreze chiar Ia a- 
ceste mașini. Trebuie spus însă 
că mașinile noi sînt extrem de 
pretențioase. Ele cer o între
ținere și o exploafare foarte 
atentă. Statistica arată, în ca
zul uzinei noastre, că cele mai

a

îngrijirea 

fi exploa- 

tarea 

utilajelor

frecvente accidente tehnice 
(ruperi de danturi de pinioa- 
ne. dereglări ale ambreiajului. 
torsionări de axe, defectări 
ale pompelor de apă, scurtcir- 
cuituri ale instalațiilor elec
trice etc.) apar tocmai datorită 
neîngrijirii atente și neexploa- 
tării raționale a acestora. Sînt 
tineri care cred că n-are nici 
o importanță faptul că negli
jează să curețe sau să ungă 
mașina la anumite intervale 
de timp, că pot „sări" peste 
anumite faze în mînulrea lor 
etc. Circa 40 Ja sută din ma
șinile la care a fost nevoie 
de intervenția mecanicului 
șef, înainte de data planifică
rii pentru reparații, ar Ii pu
tut să lucreze fără întrerupe
re dacă programul de între
ținere și exploatare prescris 
ar fi fost respectat".

Oricine poate observa cu u- 
șurință că între cele arătate 
de tovarășul inginer Pretorian 
și răspunsurile primite la an
chetă există o strînsă legătu
ră. Unii tineri nu acordă aten
ția cuvenită acestei laturi a 
disciplinei și efectele apar, 
exprimate chiar statistic, în 
cuvîntul specialistului. Apare 
deci evident că este necesar ca
organizațiile U.T.C. să acorde 
o mai mare atenție educării 
tinerilor în spiritul răspunde
rii față de mașina la care lu
crează, al respectării normelor 
de întreținere și exploatare a 
acestora.

..Ca inginer — remarcă FLO
RIN TOMA de la Uzina „Trac
torul" Brașov — socotesc 

B că o .latură esențiala a 
disciplinei este obligația de 
a cunoaște și de a res
pecta tehnologia de fabri
cație. Buna organizare a locu
lui de muncă, pregătirea aten
tă a lucrului, folosirea judici
oasă a timpului de lucru, cu
noașterea și exploatarea corec
tă sînt coordonate esențiale 
care conduc, direct sau indi
rect, la respectarea tehnolo
giei de fabricație".

j Aceasta este părerea unui 
!| inginer, a unui specialist. Ce 

spun tinerii ? Statistica e. din 
nou. edificatoare. Circa 60 la 
sută din răspunsuri (MARIA 
MANOLIU, operator chimist, 
GRIGORE ROBU, frezor la 
Uzinele „Grivița roșie" ș.a.) so
cotesc respectarea tehnologiei 
de fabricație „lege peste legi 
în materie de disciplină". Nu 
putem să nu observăm — și 
am dori ca acest lucru să-l ob
serve și organizațiile U.T.C., 
și conducătorii proceselor de 

I producție — că 40 la sută din 
Ș tinerii care au răspuns la an- 
! chetă au omis să vorbească — 

fie din necunoaștere, fie con- 
siderînd-o ca neimportantă 
— despre această „lege" a dis
ciplinei.

Apelăm din nou la un spe
cialist pentru a ne releva în
semnătatea acestei laturi a 
disciplinei.

„Nu greșesc cu nimic — ne 
spune ing. BUJOR OLTEANU, 
directorul general al Rafinăriei 
Brazi — cei care numesc dis
ciplina tehnologică lege peste 
legi. Și iată de ce. în chimie, 
de pildă, există procese teh-

Cunoașterea 

și respectarea 

tehnologiei 

efe fabricație

nologice cu cicluri rapide și 
care au loc intr-un număr 
mare și complex de instalații. 
O dereglare a procesului teh
nologic intr-un singur punct 
(dintr-o simplă neatenție sau 
dintr-o necunoaștere a unei 
operații) pur.e în „stare de a- 
larmă" întreaga linie tehnolo
gica. uneori chiar și întreaga 
uzină. lata un exemplu. Tipa
rul G. P. de la secția de refor
mare catalitică a lăsat din 
neatenție o vană deschisă la 
unul din cuptoare. In timp ce 
a dat foc s-a produs un ames
tec de gaze. Neglijența lui, din 
fericire, a fost sesizată la timp 
de tovarășii săi de muncă. 
Este lesne de înțeles ce s-ar 
fi întîmplat dacă tovarășii de 
muncă ai tînărului nostru 
n-ar fi intervenit la timp".

Procesele de producție se 
află, tot mai mult, pe cale de 
a fi mecanizate și automatiza
te în toate sectoarele de acti
vitate. Dacă — o dată cu intro
ducerea lor — eforturile fizice 
ale muncitorilor se micșorează 
considerabil, crește, în schimb, 
nebănuit de mult, răspunderea 
celor care le minuiesc pentru 
supravegherea lor atentă, pen
tru respectarea proceselor 
tehnologice. Iată de ce res
pectarea disciplinei tehnolo
gice este numită „lege peste 
legi".

„Socotesc că respectarea 
normelor de tehnica securi
tății muncii — e de părere 
maistrul ADAM BOTICA de 

•la Uzina „Unirea" Cluj — 
este una din componentele 
principale ale disciplinei mun
cii".

Am reprodus întocmai a- 
cest răspuns din două motive, 
Primul : pentru că definește 
încă o latură esențială a dis
ciplinei. Al doilea : pentru că 
este unul din puținele răspun
suri primite la ancheta noas
tră. care consideră respecta
rea normelor de tehnica secu
rității muncii o îndatorire dis
ciplinară. Ancheta a înregis
trat — la această latură a dis
ciplinei — procentul cel mai 
scăzut de răspunsuri. Cum se 
explică acest fapt ? Există cel 
puțin două explicații: ori unii 
tineri nu cunosc că normele 
de tehnica securității sînt o 
componentă a disciplinei mun
cii, ori — ceea ce este mai 
grav — nesocotesc această la
tură a disciplinei.

Apelăm, pentru clarificarea 
problemei, la părerea unui 
specialist — FLOREA MUSCU- 
REL, tehnician cu protecția 
muncii la Uzinele „Grivița ro
șie". „Ca responsabil cu protec
ția muncii într-o mare uzină 
— ne-a spus dinsul — pot 
confirma că abaterile tineri
lor de la disciplina protecției 
muncii sînt generate în egală 
măsură de cele două cauze 
amintite : necunoașterea dar 
și nesocotirea normelor de 
tehnica securității.

Am să ilustrez cele spuse cu 
cîteva fapte concrete din uzi
na noastră. Tînărul Ștefan 
Popa este strungar. I s-a în
credințat să execute, nu de 
mult, o piesă obișnuită. A lu
crat piesa cu cea mai mare

Respectarea 

normelor 

de protecția 

muncii _

atenție pînă la finisare pe 
care și-a propus s-o facă fo- 
losindu-se de pinză de șmir- 
gher. NTS interzic acest lucru 
la corpurile aflate în mișcarea 
de rotație. Ștefan n-a cunoscut 
această normă și, ca urmare, a 
suferit un accident. Socotesc 
că pentru asemenea abateri 
Mnt vinovați. în egală măsur- 
ră, maiștrii care nu dau in
dicații și de tehnica securi
tății muncii înaintea execuției 
unor piese mai complicate, cît 
și tinerii care, uneori, deși cu
nosc aceste indicații, nu le 
respectă.

întîlnim însă în uzină mul
te cazuri cînd tineri lucrează 
la polizor fără a folosi oche
lari de protecție, sau la strung 
fără să folosească ecranul de 
protecție. Alteori, contrar ori
căror reguli, se îndepărtează 
șpanul de la mașinile de aș- 
chiat, în părți nepermise, în 
timpul mersului. Nu se poate 
spune, în aceste cazuri, că ti
nerii nu cunosc normele de 
tehnica securității.

Intervenția specialistului — 
prin argumentele oferite — 
aduce în prim plan necesita
tea desfășurării unei munci 
educative permanente de că
tre organizațiile U.T.C., de 
către maiștri și organele do 
specialitate ale întreprinderi
lor, pentru respectarea de că
tre tineri a normelor de teh
nica securității muncii.

-

Tinerii consideră că o alții 
latură a disciplinei — la fel 
de importantă ca toate cele
ilalte —.este atitudinea pe care 
o ai și în timpul producției 
față de colegi și colege, de 
maiștri, de ingineri etc.

„Relațiile de muncă in uzi
nă — arată ION OPRESCU, 
șlefuitor mecanic la C.I.L. Pi
tești — ne pun într-un per
manent contact unii cu alții. 
Raportul de la coleg la coleg, 
de la muncitor la maistru, de 
la muncitor la inginer cere 
anumite norme de conduită pe 
care toți sîntem datori să le 
respectăm".

Dacă Ion Oprescu a încercat 
să teoretizeze acest aspect al 
disciplinei — atitudinea față 
de tovarășii de muncă — alți 
participanți Ia anchetă pre
feră o abordare „pe nume". 
Nu pot fi considerați discipli
nați — arată NICOLAE POPE
SCU. tot de la C.I.L. Pitești — 
Jenică Badea și Nicolae 
Pavel. în relațiile cu colegii, 
și mai ales cu colegele — în 
atelierul nostru lucrează foarte 
multe fete — au o atitudine 
necivilizată. Aruncă în stînga 
și în dreapta vorbe grosolane 
și, drept să vă spun, uneori 
un asemenea om iți strică dis
poziția de muncă".

NICOLAE SUCIU, maistru la 
Uzina „Tractorul" din Brașov, 
adîncește problema adusă în 
discuție. Pentru el, ca maistru, 
are o mare importanță rela
țiile care există între munci
torii pe care-i conduce, între 
el și aceștia. „Disciplina se 
întemeiază — spune dînsul —

Atitudinea 

față 

de tovarășii 

de muncă

atît pe respectul reciproc cit 
și pe respectarea dispozițiilor 
primite din partea conducăto
rilor procesului de producție 
— șef de echipă, maistru, in
giner etc. Altfel nu poate fi 
vorba de disciplină". Om ai 
lucrurilor exacte, pentru a nu 
lăsa nici un „dubiu", maistrul 
își susține afirmațiile cu cî
teva exemple concrete. To
varășul Suciu are în subor
dine un tînăr — pe nume So- 
fronie Frîncu. Despre acesta 
se poate spune că este un me
seriaș bun. Asta nu înseam
nă ca el știe întotdeauna to
tul. Totuși, Frîncu se crede a- 
totștiutor și, cînd maistrul îi 
dă indicații, îl auzi spunind : 
„nu mă mai bate la cap, meș
tere, știu eu ce trebuie să fac". 
Tînărul nostru are, evident, în 
primul rînd, o atitudine lip
sită de reverență față de 
maistrul său, un om mai în 
vîrstă. Dar el săvîrșește, în 
același timp, o abatere de la 
disciplina muncii. In ce con
stă ea ? Intr-o singură zi, ne- 
respectînd indicațiile maistru
lui, Frîncu a rebutat 15 piese. 
Cum, tot abatere de la disci
plină sînt și atitudinile unor 
tineri (exemplu : strungarul 
C. Dumitru) care execută co
menzi numai după „preferin
țe" refuzînd pe cele cu „ma
noperă mică".

Am alcătuit, din răspunsuri, 
o statistică. Ce arată ea ? Cir
ca 75 la sută din participanți 
menționează — printre prime
le laturi ale disciplinei — or
ganizarea locului de muncă și 
folosirea timpului de lucru. 25 
la sută n-o menționează de
loc. Faptul că un sfert din ti
neri au omis-o complet arată 
că una din principalele laturi 
ale disciplinei ori nu este cu
noscută, ori este neglijată. 
Consecințele sînt — și într-un 
caz și în celălalt — aceleași. 
Randamentul în producție al 
acestor tineri, care nu știu 
să-și organizeze locul de mun
că, să-și gospodărească timpul 
de lucru, este indiscutabil 
mai scăzut decit al celorlalți.

Dar să dăm cuvintul parti- 
cipanților la anchetă :

„Afirm cu certitudine — 
spune VASILE NAGHI, strun
gar la Uzina „1 Septem
brie" Satu Mare — că

Organizarea locului de muncă 

și folosirea timpului de lucru

îndeplinirea zilnică a sarcinilor 

de plan

rezultatele mele în produc
ție (tînărul n-o spune, dar 
ne simțim datori s-o facem 
noi: Vasile Naghi este unul 
dintre cei mai buni strungari 
ai uzinei. El își depășește zil
nic sarcinile de plan cu 20 la 
sută și realizează, în același 
timp, numai produse de ca
litate superioară) le datorez 
în proporție de 90 la sută bu
nei organizări a locului de 
muncă".

Am făcut loc acestui răs
puns mai larg întrucit — așa 
cum arată maistrul TOMA 
SCARLATESCU, șeful ate
lierului strungărie de la 
U. M. E. București — „a-i 
învăța pe tineri să-și or
ganizeze locul de muncă, să-și 
gospodărească cu artă timpul 
de lucru, înseamnă a introdu
ce în producție cea mai renta
bilă investiție". Ca să ne con
vingă de cele afirrpate. mais
trul a făcut următorul calcul. 
Dacă operațiile necesare orga
nizării locului de muncă și 

pregătirii lucrului de pe o zi 
pe alta nu sînt făcute minu
țios și la timp, dacă nu sînt 
eșalonate pe faze ale procesu
lui tehnologic, dacă în timpul 
lucrului se pierd minute fără 
folos (cum fac pe la noi mulți 
plimbăreți — precizează mais
trul). randamentul în producție 
al unui strungar va fi mai 
mic cu 20—30 la sută.

Interesant este și următorul 
fapt. Trei tineri din locuri di
ferite de activitate, ION 
VLAD, tîmplar la C.I.L. Pi
tești, NICOLAE MIHAI, lăcă
tuș mecanic de întreținere în
tr-un combinat chimic. DO
RIN TANCA, frezor la „U- 
nirea" Cluj, toți eviden- 
țiați în întrecerea socia
listă, deci oameni care vorbesc 
cu autoritatea faptelor, a pro
priei experiențe în muncă — 
numesc organizarea muncii 
„cheia de boltă" a disciplinei. 
Ce argumente aduc în favoa

rea acestei „definiții" ? Daca 
locul de muncă este organizat 
bine, spun ei, dacă toa
te fazele procesului de pro
ducție sînt bine pregătite („ne 
referim. în primul rînd, la 
studierea atentă a documenta
ției tehnice"), dacă mașinile 
sînt bine verificate și reglate, 
tinărul obține indici înalți de 
utilizare a mașinilor, realizea
ză produse de calitate superi
oară, evită orice accident de 
muncă etc. Și, ca și cum s-ar 
fi consultat împreună, interlo
cutorii noștri încheie : „Soco
tim absolut necesar ca orga
nizațiile U.T.C., împreună cu 
conducerile întreprinderilor, 
să inițieze atît acțiuni educa
tive cît și acțiuni practice prin 
care șă generalizeze experien
ța fruntașilor în organizarea 
locului de muncă, in folosirea 
judicioasă a timpului de lu
cru". Sintem absolut de acord 
cu ei.

Sinteza tuturor componente
lor disciplinei — sînt de pă
rere toți participanții la an
chetă — este îndeplinirea zil
nică, în condițiile de ritmici
tate și calitate prevăzute, a 
sarcinilor de plan. Așadar, 
toate coordonatele disciplinei 
converg către un singur punct, 
care este de fapt unitatea de 
măsură a disciplinei.

— Vă pot da zeci de exem
ple — ne spune maistrul prin
cipal MARIN IOZU de la Uzi
na de pompe București — că 
laturile disciplinei compun un 
tot unitar, că în procesul de 
producție nu poți despărți o 
latură de alta.

Maistrul — deprins cu as
pectul practic al problemei — 
ne introduce imediat în dome
niul faptelor.

In uzina de pompe lucrează 
foarte mulți tineri care își în
deplinesc zilnic sarcinile de 
producție. Maistrul e de păre

re că acest lucru se datorește, 
în primul rînd, disciplinei ca
re-i caracterizează în muncă. 
Punctualitatea la serviciu este 
pentru ei literă de lege. Dar nu 
numai atît. Ei respectă, venind 
la servici, toate celelalte coor
donate ale disciplinei. Punctua
litatea este pentru ei premiza 
îndeplinirii sarcinilor de plan 
și se bazează. în mod firesc, 
pe ioate celelalte coordonate 
ale disciplinei : buna organiza
re a locului de muncă și folosi
rea timpului de lucru, îngriji
rea și exploatarea utilajelor, 
cunoașterea și respectarea 
normelor tehnologice, adopta
rea unei atitudini civilizate în 
timpul producției- față de to
varășii de muncă, respectarea 
normelor de tehnica securității 
muncii etc.

Fără respectarea cu strictele 
a acestor coordonate ale disci
plinei, pe tot parcursul proce
sului de producție, nu se poate 
ajunge la rezultatul final al 
disciplinei : îndeplinirea sarci

nilor de plan. Sint tineri — și 
participanții la anchetă au o- 
ferit numeroase exemple — 
care, în practică, nesocotesc — 
fie din necunoaștere, fie din 
subapreciere — una sau alta 
din laturile disciplinei. Rezul
tatele în munca acestor tineri 
se observă imediat : producti
vitatea muncii lor, calitatea 
produselor pe care Ie execută, 
ritmicitatea producției sînt sub 
nivelul performanțelor atinse 
de cei caracterizați printr-o 
disciplină ireproșabilă a mun
cii.

Participanții Ia anchetă au 
atras atenția și asupra următo
rului fapt. Chiar acolo unde 
abaterile de la disciplină sînt 
din ce în ce mai rare și, e- 
ventual, parțiale, consecințele 
lor se manifestă nu în mod izo
lat (10 tineri, să zicem, nu 
și-au realizat sarcinile de plan) 
ci pe plan general : un sector 

al uzinei are greutăți în înde
plinirea sarcinilor de plan pe 
care le transmite și celorlalte, 
o uzină are greutăți pe care 
le transmite și alteia. Și iată., 
cum disciplina unui jns se ra
portează, în fond, la nivelul 
mai multor întreprinderi, sau 
poate merge pînă la nivelul 
economiei.

De aici, de la această conclu
zie, trebuie să pornească orga
nizațiile U.T.C., conducerile de 
întreprinderi, toți cei care sînt 
chemați să asigure o înaltă 
disciplină a muncii. Disciplina 
este un angrenaj complex și, 
pentru ca el să funcționeze ire
proșabil, e nevoie de o muncă 
de educație permanentă care 
să pună în mișcare toate roti
țele acestuia.

Anchetă comentată 
de C. PRIESCU 
și AL. PINTEA

l



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

Ciclism,

Oină, 
Popice, 

Tir, Șah, 
Polo, Tenis,

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI

Timp de trei zile stadionul 
Dinamo din Capitală, gazdă 
ospitalieră, a fost amfiteatrul, 
cu zeci de scene sub cerul 
albastru, dogoritor, unde peste 
800 de tineri și-au etalat cali
tățile fizice și tehnice, măies
tria în suita unor pasionante 
întreceri sportive. Cei mai 
buni sportivi care s-au califica' 
în etapele anterioare, timp de 
trei zile și-au disputat cu 
acea ardoare caracteristică ti
nereții șansele de a ocupa 
locul întîi în probele atletice, 
la ciclism, înot, gimnastică, 
trîntă, haltere,, tir, baschet, 
fotbal, volei și handbal, cîști- 
gînd astfel mult rîvnitul titlu 
de campioni pe Capitală ai 
Spartachiadei. Deși se numă
rau printre cei peste 160 000 db 
tineri care au luat startul în 
aceasta tradițională competiție 
de masă, adăugind fiecărei 
etape cîte un plus de efort și

Finala bucureșteană

de voință, întărindu-și hotă- 
rîrea și dorința de a învinge 
ei au trecut cu succes exame
nele etapelor de calificare 
pînă la faza finală, Și aceia 
lingă care ei lucrează în uzine 
și fabrici, pe șantiere, în insti
tuitele de cercetări și proiec
tări, în întreprinderi și insti
tuții, au venit să-i urmărească, 
să-i încurajeze și să fie și aici 
alături de ei. Timp de trei zile 
s-au auzit puternicele și mo
bilizatoarele -îndemnuri, stri
gate în cor „hai, băieții" !

Dispute dîrze au furnizat în
trecerile celor 156 atleți: 
băieții s-au întrecut la 8 probe 
iar fetele la 6. Relevația au 
fost tinerii C. Florea de la 

„Metalul", care a cîștigat ti
tlul la două din probe: la 
înălțime, un rezultat bun, 
1,70 m, și la lungime cu 5,89 m, 
și colegul lui de club N. Bu- 
dișteanu, dublu campion, la 
200 m, cu o performanță va
loroasă, 23,1 și la 400 m. 
Comportări frumoase, au avut 
și fetele : Maria Perju, de la 
clubul Voința, a cîștigat două 
titluri la probele de viteză 100 
și 200 m, iar la celelalte 
probe, 400 m, înălțime și greu
tate victoriile au revenit, în 
ordine, Măriei Agrici — Vo
ința, Doina Vîlcu — Rapid, 
Iuliana Georgescu —■ Voința.

Au plăcut mult întrecerile 

gimnaștilor. Locul întîi l-a 
ocupat echipa fetelor de la 
Flacăra roșie și băieții de la 
„Ancora", ambele de la clubul 
Olimpia. Diplome, echipamen
te și alte cadouri au primit, 
ca toți finaliștii de altfel, și 
cei mai buni baschetbaliști, 
băieții de la Asociația sportivă 
I.C.H.F., din cadrul clubului 
Constructorul,

Dispute pasionante, echili
brate au avut loc la volei, 
handbal și fotbal. După în
trecerile preliminare, în fi
nală, la volei băieți s-au în
tâlnit echipele asociațiilor spor
tive de la I.O.R. și Autobu
zul. Victoria a revenit celor

mai buni, mai calmi — I.O.R.- 
iștii, care au un jucător ex
celent, de perspectivă:
juniorul Stelian Penciules-
cu. O impresie frumoa
să a lăsat echipa fete
lor de la „Arta grafică" 
care a învins cu 2—0 echipa 
„Tranzistorul"", cucerind, după 
mai mulți ani, pentru prima 
dată titlul de echipă campi
oană, pe Capitală a Sparta
chiadei. Dintre cele 12 echipe 
de handbal masculin cea mai 
bună s-a dovedit a fi a 
Fabricii de aer/, iar la feminin 
victoria a revenit fetelor de la 
„Bumbacul".

Dintre cele 12 echipe de 
fotbal, care au intrat în faza 

orășenească, în finală s-au 
calificat echipele Fabricii de 
mașini-unelte și de la Flacăra 
roșie. Jocul a fost de o bună 
factură tehnică. A învins 
prima echipă, care a cîștigat 
de altfel și campionatul raio
nal fără înfrîngere sau meci 
egal, pentru că tinerii Ion 
Moise, modelor, Gh. Știr, 
ajustor, Alex. Busoiu, tehni
cian, Ion Feher, ajustor, Mihai 
Chirică, Alex. Olaru s-au do
vedit că sînt fruntași nu 
numai în producție ci și pe 
terenul de sport. Firește că 
în acest spațiu restrîns n-am 
putut să înscriem numele tu
turor celor 92 de campioni, 
care pentru comportarea lor, 
pentru spectacolele sportive 
oferite merită toate felicitările.

C. VASILE

• La Sofia s-a disputat du
bla întîlnire internațională de 
polo pe apă, dintre reprezen
tativele R. P. Bulgaria și Ro
mâniei. In ambele jocuri vic
toria a revenit jucătorilor ro
mâni : 8—2 și 5—3.

z
• Turneul internațional mas

culin de baschet de la Rosseto, 
dotat cu trofeul „Lido delle 
rose", a fost cîștigat de 
echipa României, care în me
ciul decisiv a învins cu scorul 
de 70—60 (30—33) echipa
Honved Budapesta.

• Meciul de box dintre 
„greii" Cassius Clay și Brian 
London, încheiat după cum se 
știe prin ko în rundul trei în 
favoarea lui Clay, a fost ur
mărit la Londra și de campio
nul european Karl Milden- 
berger (R.F.G,). într-o decla
rație făcută presei sportive 
internaționale, Mildenberger a 
spus : „Am impresia că Clay 
nu lovește atît de puternic. El 
dispune, însă, de o mare viteză 
de deplasare și punctează cu 
adresă. Cred că în compania 
lui Clay voi putea face un 
meci remarcabil, cu șanse de 
victorie". Clay, care a sosit la 
Chicago, a anunțat oficial că 
se va întoarce în Europa la 
începutul lunii septembrie 

pentru a-și continua pregăti
rile în vederea meciului cu 
Mildenberger. Meciul Clay— 
Mildenberger va avea Ioc la 
10 septembrie în orașul 
Franckfurt pe Main.
\-
• Duminică și-a început 

turneul în țara noastră echipa 
de fotbal a orașului Hanovra 
(R.F. Germană), care a evo
luat la Constanța în compa
nia echipei Farul. Fotbaliștii 
români au terminat învingă
tori cu scorul de 3—0.

• Pe șoselele din împreju
rimile Brașovului s-au dispu
tat campionatele republicane 
de ciclism contracronometru 
individual și de fond. Pro
ba de fond desfășurată pe 
„bucla" Brașov—Rîșnov—Pî- 
rîul Rece —Brașov (de două 
ori} cu sosirea la Poiana Bra
șov (139 km) a fost cîștigată 
de dinamovistul Walter Zie
gler în 4 h 01’49”, urmat la 
2’21” de colegii săi de club, 
Gabriel Moiceanu și Nicolae 
Ciumeti.

în proba de contracronome
tru individual (50 km) cel 
mai bun timp a fost realizat 
de C. Dumitrescu (Steaua) cu| 
1 h 10’27”, care a devenit 
campion al țării.

(Agerpres)

dintreDupă meciul 
Rapid și Știința Bucu
rești, (două
care au
campionatul 
cui doi, dar 
tegorii diferite) di 
cadrul „Cupei de vară' 
destul de anost, lipsit 
de vitalitate, partidă pe 
care puteau s-o cîștige 
cu același scor, 1—0, tot 
așa de bine și studenții, 
a urmat, în nocturnă, o 
partidă, care a plăcut 
într-adevăr și a încăl
zit, încă de la primele 
minute, tribunele 
nului Republicii, 
păta promovată 
ma categorie, 
Progresul, a avut în for
mația sovietică SKA 
Rostov, un partener de 
joc valoros, care a prac
ticat un fotbal modern,

echipe 
terminat
Pe 

în ca

stadio- 
Proas
in pri- 
echipa

AVANPREMIERA
FOTBALISTICA

in viteză, cu o continuă 
circulație a mingii, re- 
mareîndu-se cîteva in
dividualități de clasă 
mare și, în primul rînd, 
Eskov și Matveev, jucă
tori tehnici cu fine și 
subtile fantezii. Oaspe
ții au cîștigat cu 3—2 
pe merit. Progresul s-a 
arătat a fi o echipă de... 
„B“ și nimic mai mult. 
Cu un asemenea joc 
lent, cu scheme „demo
date" și faze ieșite... la 
întîmplare, îi prevedem 
zile grele în „A“. Ceva 
care n-a plăcut a fost... 
arbitrajul — la centru 
N. Mihăilescu. Publicul 
și-a manifestat dezapro
barea, în repetate rîn- 
duri, și pe bună drep
tate, pentru erorile (I ?) 
săvîrșite de cei trei ar
bitri, care în loc să con
tribuie la calitatea spec
tacolului au adus un 
aport la scăderea lui.

V. CĂBULEA

Io

europene a mae-

Agenda Europenelor

de atletism

MOTOCROS

Cîștigător
Start în probele atletice ale Spartachiadei

Foto: ION GUGU

M. Dănescu
a eșuat

PE MARGINEA

CAMPIONATELOR

REPUBLICANE

DE ATLETISM

sport. Pentru ca să-mi 
țel, am muncit mult, 
terminam lecțiile (bine- 

eram elev) luam

Repetiția generată aproape
Adesea, după o competiție atle

tică importantă, la o retrospectivă 
ies în evidență cu ușurință unele 
probe sau atleți care au reușit să 
domine întrecerile. Și, totuși, după 
campionatele republicane de atle
tism ale seniorilor, disputate timp 
de 3 zile la Cluj, nimic deosebit, în 
nici e probă nu s-au obținut rezul
tate excepționale.

La sfîrșitul lunii august, Buda
pesta va găzdui campionatele euro
pene de atletism. In vederea aces
tui eveniment s-au făcut pregătiri 
din timp iar campionatele republi
cane ale seniorilor au constituit o 
ultimă repetiție generală ; prin 
această prismă ea a eșuat. Cu ex
cepția campioanelor olimpice Io- 
landa Balaș și Mihaela Peneș care 
confirmă o bună pregătire pentru 
europene, alături de care cu îngă
duință mai pot fi trecuți Zoltan 
Vamoș și Șerban Ciochină (dacă 
ținem seama de unele condiții vi
trege în care s-au desfășurat pro
bele lor), în rest nimic remarcabil. 
Ba mai mult, nu am avut ocazia 
să vedem nici cel puțin confirma
rea unor performanțe bune realiza
te în ajunul concursului (Viorica 
Viscopoleanu — 6,59 m. lungime, 
Gheorghe Zamfirescu 10,3 sec. la 
100 m).

Cele trei săptămîni care au 
rămas pînă la europene, timp 
tul de scurt, trebuie folosit 
maximum de eficiență. Doar
atleți au mai îndeplinit ștandardu- 
rile F.I.A. de participare la euro
pene : Elisabeta Baciu și Florentina 
Stancu la 800 m.

mai 
des- 

cu 
doi

îmbucurător la acest campionat 
a fost însă numărul mare de ju
niori care au urcat pe podium : 10 
fete și 7 băieți juniori au reușit, 
în acest an, să se claseze în pri
mele 3 locuri ale campionatelor se
niorilor, trei (M. Peneș, D. Bă- 
descu, C. Cîrstea) reușind să cîș- 
tige și titlul de campioane. De Ase
menea, 40 de juniori s-au clasat în 
finală pe primele 6 locuri.

Răsfoind foile de concurs în sfa- 
ră de cîteva performanțe bune 
(Ana Sălăjan 16,12 m. și Adrian 
Gagea 17,14 m. la greutate, G. 
Costache 64,82 m. la ciocan, junio
rul D. Hidioșanu 14,7 la 110 m. g, 
Mihai Zisu 54,5 sec la 400 m. g., 
Mariana Got cu 12,1 și 25,0 la 
100 și 200 m), foile abundă cu per
formanțe mediocre. In cîteva pro
be 
re. 
de 
tre 
tre 
pe 
concurs la această probă doar 
concurenți, din care 3 au aruncat 
sub 14 metri. Ne întrebăm cîți ani 
trebuie să mai treacă pînă cînd fe
derația de specialitate va lua măsu
rile necesare care să ducă la re
zultatele așteptate ? Trebuie înțe
les odată, și experiența anilor tre
cuți a dove'dit-o din plin, că pen
tru a ridica valoarea unei probe 
trebuie acordată o atenție deosebi
tă sprijinirii numărului de atleți 
care practică proba respectivă. Or,

situația este chiar îngrijoratoa- 
La aruncarea greutății băieți, 
exemplu, au fost diferențe în- 
concurenți de metri întregi. în- 
primul și al treilea clasat aproa- 
4 metri I S-au prezentat în 
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pînă acum, orientarea federației a 
fost pe de-andoaselea. La probele 
unde au fost rezultate slabe au 
fost acordate condiții de pregătire 
la un număr redus de atleți. După 
campionatele de juniori, de exem
plu, nu a fost introdus în lotul de 
juniori nici un aruncător de greu
tate specialist, sub motiv ca au 
rezultate slabe, cu toate că toți 
finaliștii probei din punct de ve
dere fizic erau foarte bine dotați, 
întotdeauna cînd au fost mulți con
curenți de valori apropiate s-a ri
dicat vertiginos nivelul perfor
manțelor. Lipsa de adversari direcți, 
de concurenți duce adesea și pe 
cei mai buni la momente de delă
sare.

Probe cu performanțe slabe au 
mai fost cu duiumul : disc băieți, 
110 m.g., 10 000 m., suliță băieți. 
La suliță, din 10 concurenți doar 3 
au îndeplinit ștandardul fixat pen
tru participarea în concurs iar Ia 
10 000 m din 9 concurenți doar 4 
au realizat acest ștandard.

Exemple sînt destule și nu ur
mărim să alcătuim o listă a punc
telor negre, dureroase din atle
tismul nostru. Ceea ce se naște 
însă ca imperios necesar este o a- 
naliză amănunțită cu activiștii pa
sionați ai activității atletice care 
să ducă la măsurile necesare pen
tru viitor. Activitatea atletică la 
noi în țară are posibilități de dez
voltare mult mai mari decît nive
lul unde a ajuns.

SILVIU DUMITRESCU 
antrenor de atletism

ALE SENIORILOR

Aurel Vernescu

MĂIESTRIA

NU VINE

SIN
Vitrina cu trofee olimpice mondiale și 

strului emerit al sportului, AUREL VERNESCU, a devenit 
de mult neîncăpătoare. într-adevăr, nu mulți dintre spor
tivii noștri, și nu numai ai noștri, se pot mîndri cujd colecție 
atît de bogată de medalii. Vitrina cu trofee a celui mai rapid 
caiacist din Europa a constituit un leit-motiv pentru o dis
cuție extrem de interesantă, care m-a purtat pe azurul al
bastru al apelor.

• In cadrul unei conferințe 
de presă care a avut loc la 
Budapesta, Otto Bonn, secre
tarul general al comitetului 
de organizare a campionatelor 
europene de atletism, a anun
țat că la această competiție 
vor participa peste 950 de 
atleți și atlete, reprezentînd 31

de țări. Campionatele vor fi 
comentate de 750 de ziariști 
și crainici reporteri de radio 
și televiziune. S-a stabilit ca 
festivitatea 
aibă loc 
Competiția 
fășurarea 
marș.

de deschidere să 
marți 30 august, 
va debuta cu des- 
probei de 20 km

• Duminică, pe traseul 
de la Pantelimon s-au dis
putat întrecerile etapei a 
doua din cadrul competiției 
internaționale de motocros 
pentru „Cupa capitalelor 
balcanice". In proba indi
viduală, victoria a revenit 
alergătorului bucureștean 
M. Dănescu. Pe echipe a 
cîștigat prima selecționată 
a orașului București. In 
cursul lunii septembrie, la 
Sofia, vor avea loc ulti
mele întreceri ale competi
ției.

(Agerpres)

Sportivul român Mihai 
nescu, lider în clasamentul 
individual în competiția in
ternațională de motocros 
dotată cu „Cupa capitalelor 
balcanice", într-un spectacu
los zbor.., cu motocicleta

— La 12 ani credeam că va veni 
o zi cînd voi bate recordul lui 
Owens. Decupam din reviste po
zele marelui sprinter și, împreună 
cu ceilalți copii, luam zeci de star
turi în probele de 100 și 200 me
tri. Am aruncat uneori și cu suli
ța. Dar într-o zi, în anul Festiva
lului Mondial al Tineretului și Stu
denților de la București, am aban
donat zgura roșie. Ce vreți ? Eram 
copil și, ca orice copil, îmi schim
bam repede o idee în iavoarea 
alteia. Fusesem... reperat de antre
norul dinamovist, Cojocaru, căruia 
și acum, cînd am ajuns la maturi
tate sportivă, îi port o stimă deo
sebită.

— V-ați gîndit atunci că aveți 
șanse sa deveniți un „as* al pa- 
delei ?

—• Cînd activam la Tînărul Di
namovist nu credeam, desigur, că 
voi urca: vertiginos treptele măies
triei sportive, și că voi cuceri ti- 
titluri mondiale și europene. Do
ream un singur lucru : să-mi con
duc caiacul cu măiestrie, cîl mai 
repede, să devin unul dintre frun
tașii acestui 
ating acest 
După ce-mi 
înțeles că 
în fiecare după-amiază drumul ta
cului Herăstrău. Munca, antrena
mentele zilnice încă de pe atunci, 
au constituit primul pas al viitoare
lor mele performanțe. Ușor n-a 
fost, de multe ori a trebuit să re
nunț la preocupări inerente vîrs- 
tei. Dar mulțumesc acum antreno
rului meu că m-a convins atunci 
că marile performanțe nu vin sin
gure ci e nevoie de munca, de e- 
forturi. în 1955, la vii sta de 16 ani, 
am cucerit primele titluri de cam
pion de viteză, atît la juniori, cît 
și la seniori. Eram în culmea ferici
rii, și nu-mi dau seama prea bine nici 
acum, de ce antrenorul îmi urmă
rea fiecare pas pe care-1 făceam. 
Să fie oare teama de a nu aban
dona și caiacul, așa cum o făcu
sem cu atletismul ? In orice caz, 
în ceea ce mă privește, nu mai pu
team da înapoi. Din anul 1957 am 
fost... preluat de antrenorul emerit, 
Radu Huțan. Trecusem la Dinamo, 
îmi dădeam seama că la acest club 
sportiv nu poți ține pasul cu cei
lalți campioni, dacă nu muncești 
neobosit. Nu m-am speriat nicio
dată de antrenamentele „tari’, așa 
că de fiecare dată tăiam luciul apei 
pînă cînd vălul nopții cuprindea 
întregul Jac. Cunosc atît de bine 
lacul Herăstrău, Snagovul, îneît 
le-aș putea tăia undele și... noap
tea. Nu am făcut statistica kilome
trilor, dar cred că aceștia sînt, 
acum, de ordinul zecilor de mii. 
Aceasta înseamnă că am muncit, 
nu glumă, pentru a colecționa me
daliile pe care le vedeți. „Secrete* 
în pregătire n-am avut niciodată. 
Pregătirea fizică (alergări pe te
ren variat, vara și iarna, fără 
pauză, exerciții de gimnastică la 
aparate) mi-a fost de un real fo
los și numai astfel explic acumula
rea bagajului de procedee tehnice 
și apoi, în ultimă instanță perfor
manțele obținute. Pentrucă, subli
niez din nou, măiestria sportiva în 
general nu vine de la sine, ci e 
urmarea firească 
și multilaterale
muncesc marii noștri campioni Va

a unei temeinice 
pregătiri. Așa

sile Nicoară, Haralambie Ivanov, 
Andrei Sciotnic și firește, toi ast
fel trebuia să muncesc și eu. Desi
gur că am fost tentat uneori de 
anumite plăceri oferite de viață. 
Dar mai puternică decît acestea a 
fost perseverența, dorința de a rea
liza performanțe înalte. Și nu re
gret deloc, acum, că am mers pe 
acest drum. Satisfacțiile oferite de 
cucerirea unei medalii de campion 
sînt infinit mai mari decît plăce
rea de a bea un pahar în plus, de 
a pierde cîteva ore cu plimbări sau 
discuții inutile.

— Cînd ați obținut consacrarea 
pe plan internațional ?

— M-am afirmat pentru prima 
oară la campionatele europene de 
la Poznan, în 1961, cînd am cucerit 
titlul continental în proba de 500 
m. Doi ani mai tîrziu, anul neuitate
lor „mondiale' de la Jajce, am reu
șit să reeditez victoria de pe Iacul 
Malta (Poznan), învingîndu-1 din 
nou pe danezul Hansen. Cucerisem 
totodată și titlul european. Ce al
bastru mi s-a părut, atunci, lacul. 
După cîștigarea acestui titlu am 
luat din nou startul, în proba de 
ștafetă 4x500 metri. Împreună cu 
Nicoară, Ivanov și Ivănescu sim
țeam câ alcătuim un „quartet' im
batabil. Așa a și fost. Dar, în 
„schimbul' meu (am pornit ulti
mul) a trebuit să recuperez un han
dicap de 5 locuri. Era nespus de 
greu. Cu fiecare baliză pe care o 
treceam, cîștigam cîte un loc. Așa 
am ajuns de pe locul 6 pe primul 
Ioc, cu un avans de o sutime de 
secundă 1 Ne-am întors de la 
Jajce cu o „colecție' de invidiat : 
6 medalii de aur, 4 de argint și una 
de bronz.

Caiacul nostru a strălucit și la 
campionatele europene disputate în 
1965, pe lacul Snagov. Am cîștigat 
din nou proba mea preferată 
totodată, a treia medalie de 
încă un efort, mi-am zis, ca 
triumfăm și în ștafeta de 4x500 
metri. Am format echipă cu 
Nicoară, Sciotnic și Ivanov. 
„Schimbul' a funcționat fără gre
șeală și, ca urmare, am reușit să 
păstrăm titlul pentru care luptasem 
atît de mult la Jajce.

— Despre planuri de viitor. 
Cum vă pregătiți pentru mondiale
le de la Berlin și J. O. din 
Mexic ?

—• In această lună se vor des
fășura pe Iacul Grunau de lingă 
Berlin, campionatele mondiale de 
caiac-canoe. Am de apărat titlul 
mondial și european în proba de 
viteză 500 metri. Va trebui să 
muncesc, nu glumă, pentru a-mi 
păstra aceste titluri. Mă pregătesc 
de mult. Zilnic, pe lacul Snagov, 
fac curse de fond (20 km) pentru 
a-mi îmbunătăți pregătirea fizică, 
pentru a acumula mai multă forță 
în brațe. In curînd voi începe pre
gătirea pentru proba de caiac du
blu, alături de Sciotnic. Se știe că 
această probă figurează în pro
gramul J. O. Voi face totul 
ca la Olimpiada din Mexic 
ceresc o medalie de aur. 
poate, ultima mea medalie 
care voi privi întrecerile 
lor caiaciști, de pe debarcader, ca 
antrenor...

R. CĂLARAȘANU

Și 
aur.

să

pentru 
să cu- 
Va fi 
după 

tineri-

Pe Iacul Hetăsltău
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privind vizita delegației Partidului 
Comunist din Danemarca 

în Republica Socialistă România

ACTUAL I T A T
(Urmate din pag. I-a)

PLECAREA UNEI DELEGAȚII
Școlii generale din 
regiunea București,

A M. A. N. IN UNIUNEA SOVIETICĂ

Suprem al
Marii Adu-

ta invitația Sovietului
U.R.S.S., o delegație a 
nări Naționale a Republicii Socia
liste România, condusă de Gheorghe 
Necula, vicepreședinte al M.A.N., a 
plecat luni după-amiază într-o vizită 
oficială în Uniunea Sovietică.

Din delegație fac parte Constantin 
Nistor, președintele Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular regional Iași, 
ing. Ștefan Bîrlea, secretar al Comisiei 
pentru cultură și învățămînt a M.A.N., 
șef de secție la C.C. al P.C.R., acad. 
Aurel Moga, membru al Comisiei pen
tru sănătate, prevederi și asigurări 
sociale a M.A.N., rectorul Institutului 
medico-farmaceutic din Cluj, Mihai 
Ubornyi, secretar al Comisiei pentru 
agricultură și silvicultură a M.A.N., 
vicepreședinte al Consiliului Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agricole 
de Producție, ing. Ilie Cîșu, membru al 
Comisiei economico-financiare a M.A.N., 
director general al Trustului de foraj- 
extracție Ploiești, Floarea Șerban, pre
ședinta Comitetului regional al femei
lor — Argeș, Victor Giurescu, învățător

emerit, directorul 
comuna Lupșanu, 
Nicolae Dragu, membru al Comisiei 
pentru sănătate, prevederi și asigurări 
sociale a M.A.N., lăcătuș la Uzinele 
„Steagul roșu" din Brașov și Con
stantin Bădiță, președintele cooperati
vei agricole de producție din comuna 
Salcia, regiunea Oltenia.

★
Seara, delegația a sosit la Moscova.
Pe aeroportul Șeremetievo, împo

dobit cu drapelele de stat ale Româ
niei și Uniunii Sovietice, ea a fost în- 
tîmpinată de I. V. Spiridonov, pre
ședintele Sovietului Uniunii al Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., M. P. 
Gheorgadze, secretar 
Sovietului Suprem al 
Petrovski, ministrul 
Demcenko, secretar al 
gional Moscova al 
Kozlov, președintele Sovietului regio
nal Moscova, L. F. Iliciov, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, de de- 
putați ai Sovietului Suprem, precum și 
de alte personalități, de reprezentanți 
ai organizațiilor obștești.

Au fost de față Teodor Marinescu, 
ambasadorul României în Uniunea So
vietică, și membri ai ambasadei.

I. V. Spiridonov a urat membrilor 
delegației un oordial bun sosit.

A răspuns conducătorul delegației 
române, Gheorghe Necula.

U.R.S.S., 
al

1 U.R.S.S., B. 
sănătății, B.

I Comitetului
P.C.U.S., N.

Prezidiului
V.
A. 

re-
T.

(Agerpres)

Ajun

La invitația Co
mitetului Central 
al Partidului Co
munist Român, luni 
a sosit în Capitală, 
în schimb de expe
riență, o delegație 
de activiști ai Parti
dului Comunist al 
Uniunii Sovietice, 
condusă de V. M. 
Bușuev, membru al 
Comisiei centrale 
de revizie a' 
P.C.U.S., șeful sec
ției industriei chi
mice a Comitetu
lui Central 
P.C.U.S.

al

La invitația 
vernuiui Republicii 
Socialiste România, 
luni a sosit în Ca
pitală dr. Dragoslav 
Protici, secretar ge
neral 
O.N.U. 
bleme 
ciale, 
programului O.N.U. 
pentru formarea ca
drelor diplomatice, 
în fruntea unui 
grup de diplomați 
din ministerele de 
externe ale unor 
țări in curs de 
dezvoltare.

gu-

adjunct al 
pentru pro- 

politice spe- 
di rectorul

După spectacolul 
prezentat duminică 
în Capitală, An
samblul de cîntece 
și dansuri al Ar
matei Republicii 
Populare Ungare, 
care întreprinde un 
turneu în țara noas
tră la invitația Mi
nisterului Forțelor 
Armate ale Repu
blicii Socialiste Ro
mânia, a poposit 
pe litoral. Specta
colul muzical core
grafic susținut de 
artiștii oaspeți, luni 
seara în sala spor
turilor din Constan
ța s-a bucurat de o 
caldă apreciere din 
partea asistenței.

Fabrica de mobi
lă „Libertatea" din 
Cluj, a cărei marcă 
e bine cunoscută în 
țară și peste ho
tare, va produce în 
curînd mobilă sculp
tată. Prototipurile 
primelor garnituri 
au și fost termi
nate.

(Agerpres)

festival
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In
EDITURA POLITICA

a apărut:

CLEOPATRA — cinemascop (am
bele serii) —

rulează la Patria orele '9 
12,45; 16,45; 20,30), București 

, orele ;8,30; 12; 16; 19,45), Mo
dern orele (9,30; 13; 17; 20,45

JURNALUL UNEI FEMEI IN ALB 
rulează la Republica orele '8,45; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45;
21,15’ Grivița orele 9; 11,15; 
13,45; 16; 18,30; 21.

ALBĂ C4 ZĂPADA ȘI CEI ȘAPTE 
SALTIMBANCI

ruleazî'Ia Repifbllcafîn progra
mul viitor'

ClINELE DIN BASKERVILLE 
rulează la Luceafărul orele '9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21. Fes
tival orele (9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21 Tomis orele 9; 
11,15; 13,30; 16,15; 18,30; 20,45 
Floreasca orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21

ÎN NORD, SPRE ALASCA . 
rulează la Festival (in progra
mul viitor'

URME 1N OCEAN 
rulează la Capitol orele "9; 
11,15; 13,30; 16 18 30), Melo
dia orele 9- I 13,30;
16,15; 18,30; 20.45

Anunțat pentru ieri. Fes
tivalul 
de la Mamaia 
pentru public 
seară, 
preții și-au 
creze cu probitate artistică 
indiferent de calitatea 
lodiilor și a textelor, 
aceea, pe lingă șirul lung 
de repetiții care au 
loc în București la grădi-i 
dina „Boema", pe avizie
rul festivalului au mai. apă
rut o serie de repetiții ge
nerale la fața locului, cîte

de muzică ușoară 
va începe 
abia astă 

Regizorul și inter- 
propus să lu-

de fiecare

me-
De

avut

una înainte 
spectacol. Aseară, la tea
trul de vară pe care mași- 
niștii îl împodobiseră încă 
de dimineață cu panourile 
decorative, excelent con
cepute de scenograful Di- 
mitrie Zbierea, regizorul 
Valeriu Lazarov a condus 
pînă noaptea tîrziu repeti
ția generală a concertului 
inaugural. Este o dovadă 
de seriozitate cu care festi
valurile trecute ne obiș
nuiseră mai puțin.

Mamaia a intrat extrem

Festivalul cîntecului, dansului și portului popular

„PE-UN PICIOR DE PUI.f ii

Secvență din filmul „Jurnalul 
unei femei in alb'

ESCROCII LA M1NĂSTIRB — ci
nemascop —

rulează 1® Lumina orele ’8,45i 
11; 13,15; 18,15; 20,45 .

COPIII MĂRII — cinemascop — 
rulează la Victoria orele 9; 
11,45; 14,30; 17,30; 20,45'
Feroviar orele .9. 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,15,.

DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ 
rulează la Central orele "8,45; 
11. 13,15; 15,45; 18,15; 20,45' 
Buzești orele 15,15; 17,45;

DRAGOSTEA ȘI MODA 
rulează la Union orele 
18; 20,45:

NOAPTEA IGUANEI 
rulează la Doina orele 
13,45; 16; 18,30; 21', duminica 
9; 12,15.’ Program pentru co

pii dimineața 9, 10.
NIMENI NU SE G1NDEȘTE LA 
NOI, N-O SĂ DOARĂ, VALEN
TIN SEROV — MINGEA FURATĂ 
— FAR-WEST — SOLUȚIE PA
TENT

rulează la Timpuri Noi, orele 
,9—21 continuare’

MISIUNE EXTRAORDINARĂ 
rulează la Giulești orele 15,30; 
18,15; 20,45'.

FIII „MARII URSOAICE' 
rulează la înfrățirea orele 
16; 18,15; 20,30' duminică 
12; 14; 16; 18,15. 20,301

5 000 000 DE MARTORI 
rulează la Excelsior orele ’9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 21Fla
mura orele .9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,45?

PRIMA DEZILUZIE 
rulează la Dacia orele ’9; 14,30 
continuare 16,30; 18,30; 20,45

ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGE
RILOR' — cinemascop — 

rulează la Crîngași orele 
18,15; 20,45' Munca
T0,30: 15,30; 18; 20,30; 
mos (de la 11 august, 
15,30; 18; 20,45', Drumul 
orele *11; 15; 17,45; 20,30'.

CĂSĂTORIE DE FORMA 
rulează la Crîngași orele "15,30; 
18,15. 20,45’, Aurora orele '9; 
11,15; 13,30;'15,45; 18,15; 20,45?.

In ultimele două zile ale 
Festivalului cîntecului; dansu
lui și portului popular pe 
scena teatrului „Ovidiu" din 
Mamaia au evoluat ansamblu
rile folclorice ale regiunilor 
Galați și Mureș-Autonomă 
Maghiară.

Prima „surpriză" a gălățe- 
nilor au adus-o buciumașii 
din Paltin care și-au arătat 
măiestria susținînd o tînără 
solistă vocală cu acompania
ment de buciume — fapt cu 
totul inedit pînă la ei.

Dansatorii din Spulber au 
prezentat o altă noutate: 
„dansul măștilor" —■ un ritual 
străvechi care coboară pînă 
în vremea 
pînă la acest festival, 
de către bătrînii săteni 
această parte a Vrancei.

îndelung aplaudat de către 
public, grupul vocal al Casei 
de cultură din Galați a fost 
apreciat de către specialiști ca 
cea mai virtuoasă formație de 
acest gen prezentată în actuala 
ediție a festivalului.

O altă revelație a ansam-
■ blului folcloric al regiunii 
I Galați a constituit-o formația 

de dansatori de la I.S.C.M. 
Brăila. Tinerii muncitori ai 

ri Combinatului de la Chișcani 
|| au demonstrat o înaltă însu
ti șire a măiestriei dansului popu

lar, o certă cunoaștere a spe
cificului acestuia.

Varietatea, ineditul, munca 
susținută pentru organizarea

dacilor, cunoscut, 
numai 

din

15,15)

'11,30)

14;
10;

15,30; 
orele 
Cos- 
orele 
Sării

I 
I
I 
I

întregului spectacol, iată cî
teva din caracteristicile an
samblului folcloric gălățean, 
al cărui program s-a intitulat 
„Pe-un picior de plai" subli- 
niindu-se în acest fel bogăția 
folclorului de pe plaiurile 
străvechi ale Vrancei — pa
tria Mioriței.

Duminică, 7 august, sarcina 
închiderii la Mamaia a Festi
valului cîntecului, dansului și 
portului popular a 
mureșenilor.

„Dansul fetelor de 
pîlna" purtat și peste 
țării și-a reafirmat 
na festivalului faima 
nimă datorată în primul rînd 
lirismului, atît de cunoscut de 
„Pe Mureș și pe Tîrnave".

Dansatorii din comuna Fi- 
lea, raionul Toplița, echipa 
de lătureni a căminului cul
tural din Monor, dansatorii 
din Chimitelnic — au adus 
o dată cu frumusețea dansuri
lor lor și unele din cele mai 
pitorești costume naționale 
românești a căror existență 
se adîncește în istorie pînă la 
vremea de demult a dacilor.

Cel de al III-lea Festival al 
cîntecului, dansului și portu
lui popular desfășurat timp 
de 8 zile pe litoral, Ia Sinaia, 
Predeal și București, a dove
dit încă o dată trăinicia vieții 
spirituale a poporului nostru, 
pasiunea, talentul și optimis
mul care îl însoțesc de mii de 
ani.

de rapid în atmosfera 
festivalieră. Zidurile s-au 
acoperit peste noapte cu 
afișele festivalului (schim
bate anul acesta ca pen
tru a marca intenția de 
înnoire sub semnul căruia 
își propune să se desfă
șoare festivalul).

Pretutindeni se vorbește 
numai de muzică ușoară. 
Generos, uitînd decepțiile 
din anii trecuți, publicul 
înconjoară cu simpatie și 
interes aceasta, a patra, în
tâlnire anuală a muzicii 
ușoare românești. De ieri 
dimineață, casa de bilete a 
fost literalmente luată cu 
asalt. Organizatorii speră 
să nu se mai repete „fe
nomenul" de anul trecut 
cînd, dună un început la 
fel de tumultuos, cererile de 
bilete au scăzut treptat, pe 
măsura dezamăgirii cres- 
cînde a publicului.

Pronosticurile sînt op
timiste.

Vom vedea. Deocamdată, 
prudenți, ne-am propus ca

p-

Culegere de articole
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DE LA MAMAIA

la acest pom lăudat să nu
mai mergem de data asta 
cu sacul. Fie ca circum
specția noastră să fie in
firmată de primul set de 
melodii care intră în con
curs diseară. Vom fi bucu
roși.

SEBASTIAN COSTIN

revenit

la Că- 
hotarele 
pe sce- 
sa una-

NELU OANCEA
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in fata primului an

Viitorii absolvenți ai 
ceelor de specialitate vor 
tea fi încadrați direct în pro
ducție pe funcții de tehno
logi, normatori, dispeceri, la- 
boranți, agronomi, horticultori, 
zootehniști, contabili, mer
ceologi, statisticieni ș.a.m.d., 
în funcție de specialitatea ur
mată. De aceea a fost firesc 
ca planurile de învățămînt să 
acorde o deosebită 
formației practice a 
Reflectînd această 
pare, ele prevăd o 
continuă a instruirii 
de la o zi pe săptămînă în 
primii ani pînă la ocuparea 
unei poziții preponderente în 
ultimul an, în paralel cu însu
șirea cunoștințelor de cultură 
tehnică generală și de specia
litate. în același scop și cu-

11- 
pu-

atenție 
elevilor, 
preocu- 
gradare 

practice,

accesului forțelor militariste
Germană la arma 
crearea unor zone 

ca o măsură

Român 
din 
una 
ale 
ac-

munist din Danemarca a con
statat entuziasmul și hotărî- 
rea cu care oamenii muncii, 
poporul român luptă pentru 
înfăptuirea hotărîrilor celui 
de al IX-lea Congres al Par
tidului Comunist Român, pen
tru desfăvîrșirea construcției 
socialiste în Republica Socia
listă România.

Reprezentanții celor două 
partide și-au exprimat satis
facția pentru relațiile frățești 
de prietenie existente între 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din 
Danemarca și au subliniat ne
cesitatea dezvoltării în conti
nuare a acestor relații prin 
intensificarea contactelor, a 
schimbului de experiență și 
de păreri.

Partidul Comunist
și Partidul Comunist 
Danemarca consideră că 
din trăsăturile dominante 
situației internaționale 
tuale este creșterea forțelor
care militează pentru menți
nerea și consolidarea păcii. 
Pentru asigurarea securității 
popoarelor, împotriva politicii. 
imperialiste de agresiune se 
ridică cu hotărîre statele so
cialiste cu uriașa lor putere 
economică și politică, clasa 
muncitoare internațională în 
frunte cu partidele comuniste, 
noile state care și-au cucerit 
în ultimii ani independența, 
mișcarea de eliberare națio
nală, forțele progresiste și de
mocratice din întreaga lume.

Principala piedică în calea 
normalizării relațiilor inter
naționale o constituie politica 
cercurilor imperialiste, în pri
mul rînd a imperialismului 
american, care, încercînd să 
se opună progresului societă
ții, aspirațiilor popoarelor spre 
eliberare națională și socială, 
recurg 
trețin încordarea în relațiile 
dintre 
tal în 
unor state suverane, pun la 
cale comploturi în diferite țări 
din Asia, Africa și America 
Latină, susțin pretutindeni 
forțele reacționare și sprijină 
regimuri corupte, urîte 
popoare.

In aceste împrejurări, 
două partide consideră 
preîntîmpinarea pericolului de 
agresiune, asigurarea securită
ții, crearea unui cadru priel
nic pentru pace și dezvoltarea 
colaborării constituie o nă
zuință și o îndatorire comună 
a tuturor popoarelor europene. 
Statornicirea unui climat de 
destindere în Europa ar avea 
o importanță deosebită pentru 
asigurarea păcii în întreaga 
lume.

Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist din 
Danemarca consideră că pen
tru realizarea securității eu
ropene o importanță deosebită 
prezintă retragerea trupelor 
neeuropene de pe continent și 
a tuturor trupelor străine în 
limitele granițelor naționale, 
lichidarea bazelor milita
re străine de pe terito
riul altor state, împiedicarea

la atțiuni agresive, în

state, se amestecă bru- 
treburile interne ale

de

cele
că

din R.F. 
atomică, 
denuclearizate 
parțială de dezarmare și de 
frînare a cursei' înarmărilor. 
Pentru a determina înfăp
tuirea acestor deziderate deo
sebit de importante sînt 
țiunile maselor populare, 
forțelor antiimperialiste și iu
bitoare de pace. O măsură 
dicală pentru slăbirea 
dării militare în Europa 
constitui-o desființarea 
comitentă a blocului 
N.A.T.O. și a Tratatului de la 
Varșovia.

Cele două partide consideră 
că în cadrul securității eu
ropene se vor crea condiții 
pentru soluționarea proble
mei germane, pornindu-se de 
la realitatea existenței celor 
două state germane : Repu
blica Democrată Germană — 
cel dintîi 
man — și 
Germană, 
important 
bilitatea ca revanșismul ger
man să mai poată provoca 
vreodată declanșarea unui nou 
război mondial, deschizîndu-se 
totodată poporului german 
perspectiva de a-și aduce con
tribuția activă la asigurarea 
păcii și securității europene, 
la întreaga viață economică și 
politică a continentului eu
ropean.

Cele două părți consideră 
că o cerință esențiala a cola
borării internaționale și a 
menținerii păcii în Europa și 
în întreaga lume o constituie 
respectarea în relațiile dintre 
state a principiilor suverani
tății, independenței, egalității 
în drepturi, neamestecului în 
treburile interne și ale avan
tajului reciproc, respectarea 
dreptului fiecărui popor de 
a-și hotărî singur soarta și de 
a-și alege calea dezvoltării 
politice, economice și sociale, 
corespunzător voinței, intere
selor și aspirațiilor sale.

Exprimîhdu-și din nou soli
daritatea frățească cu lupta 
dreaptă și 
vietnamez, 
Român și 
din Danemarca condamnă cu 
toată hotărîrea agresiunea 
Statelor Unite ale Americii în 
Vietnam și cer ca S.U.A. să 
pună capăt imediat, definitiv 
și necondiționat bombarda
mentelor asupra Republicii 
Democrate Vietnam, să înce
teze intervenția armată în 
Vietnamul de sud, să respecte 
acordurile de la Geneva cu 
privire la Vietnam, să-și 
retragă trupele și armamentul 
lor și trupele sateliților lor 
din Vietnamul de sud, să 
lichideze toate bazele militare 
americane din această 
recunoască Frontul : 
de Eliberare drept 
reprezentant autentic : 
lației din Vietnamul 
să recunoască dreptul poporu
lui vietnamez de j-și 
propria soartă fără 
din afară. Cele două 
susțin în întregime programul 
în patru puncte al guvernului 
Republicii Democrate Viet-

sc
ale

ra- 
încor- 

ar 
con- 

agresiv

stat socialist ger- 
Republica Federală 
Este deosebit de 

să se excludă posi-

eroică a poporului 
Partidul Comunist 
Partidul Comunist

i țară, să 
Național 
singurul 
al popu- 
de sud,

hotărî 
amestec 
partide

își tact apariția Neptun, legendarul zeu al mărilor Foto: VASILE RANGA

nam și Declarația în cinci 
puncte a Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de 
sud.

Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist din 
Danemarca susțin cu toată 
căldura și își exprimă soli
daritatea deplină cu lupta 
popoarelor din Asia, Africa și 
America Latină împotriva co
lonialismului și neocolonialis- 
mului, pentru cucerirea și 
consolidarea independenței și 
suveranității naționale, pentru 
dezvoltarea de sine stătătoare 
a economiei și culturii lor pe 
drumul progresului social.

Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist din 
Danemarca consideră că o im
portanță hotărîtoare pentru 
restabilirea și întărirea unită
ții mișcării comuniste și mun
citorești are respectarea în 
raporturile dintre partide a 
principiilor independenței, ega
lității în drepturi, respectului 
reciproc, neamestecului în tre
burile interne, respectării 
dreptului fjecărui partid de a 
hotărî singur asupra politicii 
și activității sale practice.

Partidului comunist, forțe
lor revoluționare și patriotice 
din fiecare țară le aparține în 
exclusivitate dreptul de a ela
bora linia politică, strategia și 
tactica revoluționară a clasei 
muncitoare, metodele și for
mele de luptă, pe baza aplică
rii creatoare a adevărurilor 
generale ale marxism-leninis- 
mului la condițiile concrete 
din țara respectivă.

Ca urmare a condițiilor 
foarte complexe, de o mare 
diversitate, în care fiecare 
partid își desfășoară activi
tatea, între partidele comuniste 
pot să apară neconcordanțe de 
vederi cu privire la unele pro
bleme ale dezvoltării sociale 
contemporane. Aceasta nu 
trebuie însă să afecteze rela
țiile dintre ele.

Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist din 
Danemarca consideră că deo
sebirile de vederi, problemele 
divergente trebuie discutate 
în spirit constructiv, tovără
șesc, de respect și înțelegere 
reciprocă, de la partid la 
partid, de la conducere la 
conducere. Interesele și scopu
rile ce unesc partidele co
muniste sub steagul marxism- 
leninismului și internaționa
lismului proletar sînt mai 
presus decît orice deosebiri de 
păreri.

în prezent, partidelor comu
niste și muncitorești le revin 
sarcini de mare răspundere în 
lupta pe care o duc în frun
tea maselor populare pentru 
libertate, independență națio
nală, democrație și progres 
social, pentru apărarea păcii, 
împotriva planurilor agresive 
ale cercurilor imperialiste, 
pentru transformarea socia
listă a societății. Condiția 
esențială a înfăptuirii cu 
succes a acestor sarcini o con
stituie unitatea mișcării co
muniste și muncitorești inter
naționale, a tuturor forțelor 
antiimperialiste.

Considerînd că fiecare partid, 
mare sau mic, are datoria 
internaționalistă de a de
pune toate eforturile pen
tru a-și aduce contribuția 
activă la întărirea unității și 
coeziunii mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, 
cele două partide își reafirmă 
hotărîrea de a acționa cu 
consecvență în această direc
ție.

Vizita delegației Partidului 
Comunist din Danemarca, dis
cuțiile care au avut loc au 
constituit un prilej de cunoaș
tere mai profundă a preocu
părilor și activității comuniș
tilor români și danezi, repre- 
zentînd o contribuție impor
tantă la întărirea și dezvol
tarea continuă a legăturilor 
frățești dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comu
nist din Danemarca, la întă
rirea unității mișcării comu
niste și muncitorești interna
ționale.
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noștințele de specialitate ocu
pă un loc din an în an mai 
important, devenind preponde
rente în ultimii doi ani.

Pentru ca pregătirea elevi
lor să se facă în condițiile 
tehnicii noi, la nivelul tehno
logiei moderne, amplasvea 
liceelor de specialitate s-a 
făcut pe tot cuprinsul țării, 
în localități în care se află 
mari unități industriale — do
tate cu mașini și utilaje mo
derne, unități agricole so
cialiste cu reale posibilități de 
practică, întreprinderi și in
stituții economice (comerciale 
sau financiare), care pot asi
gura condițiile unei desfășu
rări normale a activității in- 
structiv-educative. Pe lîngă 
asigurarea unei baze didactico- 
materiale corespunzătoare, a- 
ceasta va prilejui și un con
tact nemijlocit cu specialita
tea aleasă, dîndu-se astfel po
sibilitatea ca, la formarea 
viitorilor specialiști de nivel 
mediu, să-și aducă contribuția 
și cele mai bune cadre din 
producție.

Paralel cu acțiunea de ela
borare a planurilor de învă
țămînt, Ministerul învățămîn
tului a luat măsuri pentru

asigurarea liceelor de specia
litate cu programe și manuale 
școlare pentru primul an de 
funcționare. Sînt create condi
ții ca la începutul anului șco
lar elevii liceelor de specia
litate să primească manualele 
școlare în condiții asemănă
toare cu cei de 
licee.

Cunoscînd rolul 
care îl au cadrele 
desfășurarea procesului 
structiv-educativ din școală, 
Ministerul învățămîntului, în 
colaborare cu toți factorii in
teresați se preocupă de înca
drarea unor profesori de cul
tură generală, ingineri, econo
miști, agronomi, cu o bogată 
experiență pedagogică și o 
temeinică pregătire profesio
nală, capabili să asigure un 
învățămînt de calitate, la ni
velul cerințelor și exigențelor 
actuale.

la celelalte

deosebit pe 
didactice în 

in-

rul colectivului care a creat 
noua rasă de oi Merinos de 
Palas. Cîteva amănunte despre 
această rasă: un berbec de

4—4,5 ani 
lină de 
greutate 
135 kg.

Tot în ( 
cu merite deosebite amintim 
pe Doina Iancu, Mujdaba Fi- 
cihret, Milu Oșloveanu, care 
au realizat noi soiuri de plan
te (inul Deta), care au acli
matizat soiuri pure de cereale, 
astfel că s-au putut obține 
producții 
5 300 kg. la ha, și producții 
medii de 
rile porumbului foșnind neli
niștit parcă sub aerul încins, 
care uneori arde la sol la o 
temperatură de aproape 50 de 
grade — au dat recolte de
4 000—4 100 kg de porumb boa
be, recordurile săltînd peste
5 000 kg la ha. în strădania 
depusă pentru obținerea aces
tor rezultate aproape de ne
crezut într-o climă care nu o 
dată s-a apropiat de aceea a 
Saharei — nu trebuie uitați 
nici tinerii tehnicieni agricoli 
Fetișleanu Alise, B. Nicolae, 
I. Găină, C. Horea.

Turmele de vite din rasa 
Roșcată dobrogeană (peste 
9 500 l. lapte anual), cunoscu
tele vinuri dobrogene cîntate

are o producție de 
aproape 25 kg. și o 
corporală de peste

grupul cercetătorilor

record de grîu de

4 520 kg la ha. Lanu-

încă acum 2 000 de ani de 
Ovidiu în ale sale Triste, în
tregesc imaginea acestei uni
tăți agricole științifice — ade
vărat laborator sub cerul 
liber.

de-dimineață gazdele i-au 
simțit apropierea din străfun
duri : marea îl scotea pe 
Neptun cu necaz la suprafață, 
purtîndu-l pe aripile unui 
vînt de gradul șase. Asta mai 
exact ar însemna vreo 15 
m/sec., viteza vîntului.

O dată așezat într-un tron 
de purpură, oferit de marinari 
acestui 
vîntul a 
valurile 
semne

oaspete de seamă, 
mai slăbit din tărie, 
s-au mai potolit, 

bune, că Neptun a 
încuviințat începerea serbării
marinărești.

...Marinari purtînd pe cap 
cușme de pe vremea lui 
Ștefan cel Mare, trag voini
cește la ramele „pînzarului" 
moldovenesc, care cu secole 
în urmă își croia drum pe 
apele mării unde astăzi dese
nează linii elegante cele mai

moderne nave militare și co
merciale. La cîteva secunde 
își face apariția corabia „Ma- 
rița", prima navă românească 
construită pe șantierele noas
tre acum aproape un secol și 
jumătate. Este escortată de 
vedeta torpiloare „Rîndunica". 
care a înscris o pagină 
luptă 
1877. 
cului 
ruia 
și au 
multe promoții 
români. Drumul de astăzi al 
acestor nave îndeamnă la 
meditație și emoționează: 
jurnalele de bord, sînt mărtu
rii în plus ale vitejiei dovedi
te de oștenii domnului Moldo
vei în primele bătălii navale 
din istoria marinei noastre 
care-i atestă o tradiție înde
părtată și bogată.

Astăzi, ofițerii și marinarii 
prețuiesc exemplele de patrio
tism ale înaintașilor, strădu- 
indu-se zilnic la bordul nave
lor, care dispun de cadre 
specializate, de aparatură mo
dernă, să-și însușească o pre
gătire competentă. Aici, cu 
prilejul sărbătorii Zilei Mari
nei, evoluția lor ne-a făcut do
vezi elocvente a forței, ageri- 
mii și măiestriei marinărești.

La întrecerea bărcilor ma
rinărești sau pe suplele caiace 
și canoe, la bordul velelor, 
pe schiuri sau papuci zbură
tori, protagoniștii din compe-

de 
în istoria războiului din 
Apare apoi silueta bri- 
„Mircea", pe puntea că- 
au cunoscut abecedarul 

absolvit școala curajului 
de marinari

tiții, asemenea colegilor lor de 
pe puntea navelor ancorate în 
port, demonstrează pasiunea 
pentru sporturile nautice. A- 
preciați sportivi, ei sînt în 
același timp ostași sîrguin- 
cioși în unitățile sau pe na
vele care se instruiesc, mari
nari devotați, cu înalte cali
tăți militare. Sportivii de 
astăzi sînt în componența u- 
nor posturi de luptă care de 
ani de zile dețin titlul de 
„Subunitate de frunte".

...De undeva din largul 
mării străbate ecoul unui cîn- 
tec marinăresc. „Albatros", 
echipa artistică ostășească, ne 
oferă cunoașterea altor pa
siuni ale marinarilor. Cîntecul 
și voia bună îi însoțesc zilnic 
pe marinari, ca niște prieteni 
sinceri și devotați.

...Neptun s-a ridicat de pe 
tronul de purpură, și-acum, în 
clipa despărțirii, ca și la so
sire, a adresat marinarilor o 
urare: „Mă întorc în împă
răția mea, cu bucuria de-a fi 
întîlnit oameni veseli și feri
ciți, curajoși și mîndri, care-și 
slujesc cu strășnicie poporul 
și țara. Vă doresc tuturor 
sănătate și noi bucurii, iar 
vouă ostașilor „cart bun" în 
înfruntările lor cu marea".

★
Ziua Marinei a fost sărbă

torită și în celelalte porturi 
românești, precum și de na
vigatorii aflați în cursă.



ECOUL ITONAȚIUW U INTHWIUIUI
ACORUAT TELEVIZIUNII IIIII ILARE 

RE TOVARĂȘUL IVICOLAE CEAUSESCU
MOSCOVA (Agerpres). — 

„Pravda“ din 7 august a pu
blicat o relatare a interviului 
acordat televiziunii bulgare 
de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al C.C. al P.C.R. Ziarul men
ționează condamnarea impe
rialismului ca principală sur
să de încordare între state, 
piedica de bază în calea solu
ționării problemelor arză
toare actuale și subliniază 
declarația că împotriva poli
ticii agresive a imperialismu
lui se ridică în întreaga lume 
forțe social-politice uriașe.

„Pravda" relevă din inter
viu aprecierea făcută declara
ției cu privire la consolidarea 
păcii și securității în Europa 
adoptată la Consfătuirea de la

Ambasadorul României la Budapesta 
și-a prezentat scrisorile 

de acreditare
BUDAPESTA 8 — Cores

pondentul Agerpres, A. Pop, 
transmite: la 8 august, Kis- 
hâzi Odon, vicepreședinte al 
Consiliului prezidențial al 
Republicii Populare Ungare, 
l-a primit pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Socialiste Româ
nia la Budapesta, Dumitru 
Turcuș, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare.

Ambasadorul român a trans
mis Consiliului prezidențial, 
guvernului și întregului popor 
ungar, cele mai călduroase 
salutări din partea Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, a guvernului și po
porului român.

Ca vecin și prieten, a spus 
D. Turcuș, poporul român nu
trește sentimente de sinceră 
prietenie față de poporul un
gar și se bucură din toată 
inima de succesele importante 
pe care oamenii muncii din 
R. P. Ungară le obțin sub con
ducerea P.M.S.U. în opera de 
desăvîrșire a construcției so
cialiste în patria lor. El a 
amintit că cele două țări, an
gajate într-o uriașă muncă 
constructivă, pătrunse de spi

Seminarul de la Varșovia
La 7 august, la Varșovia au 

luat sfîrșit lucrările seminaru
lui internațional „Educație în 
spiritul păcii, fără- războaie", 
organizat de Consiliul Mondial 
al Păcii și de mișcarea inter
națională a adversarilor răz
boiului. La lucrările seminaru
lui au participat 59 de repre
zentanți din 18 țări europene, 
precum și din India și S.U.A.

în cele șapte zile cit a durat 
seminarul, au fost dezbătute 
probleme de educație privind 
vîrsta primei copilării și a 
școlii, precum șl problema in
struirii cadrelor de educatori.

Din țara noastră au partici

București a Comitetului Po
litic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia, care propune un bo
gat program de măsuri accep
tabil pentru toate statele, ofe
ră o bază largă de discuții la 
care sînt chemate să participe 
toate țările, forțele sociale și 
politice interesate în normali
zarea relațiilor interstatale 
europene.

în legătură cu Declarația 
cu privire la agresiunea S.U.A. 
în Vietnam sînt citate cuvin
tele seceretarului general al 
C.C. al P.C.R., care o carac
terizează drept un avertis
ment energic adresat guver
nului american, o reafirmare 
a solidarității depline a țărilor 
socialiste semnatare ale decla

ritul răspunderii față de soar
ta omenirii, sînt pofund in
teresate ca și celelalte țări 
socialiste în menținerea și 
consolidarea păcii.

în răspunsul său, Kishăzi 
Odon a mulțumit pentru căl
duroasele salutări adresate și 
a rugat pe ambasador să 
transmită Consiliului de Stat, 
guvernului și poporului ro
mân, calde salutări din partea 
poporului ungar, a Consiliu
lui prezidențial, a guvernului 
și a sa personal.

Consiliul prezidențial al 
R. P. Ungare, guvernul și po
porul ei acordă o mare im
portanță relațiilor frățești 
dintre Republica Populară 
Ungară și Republica Socialistă 
România, dintre poporul un
gar și poporul român.

Poporul ungar se bucură 
sincer de rezultatele mărețe 
pe care poporul frate român, 
sub conducerea Partidului Co
munist Român, le-a obținut pe 
tărîmul înfloririi patriei sale.

După ceremonie, între vice
președintele Consiliului Pre
zidențial și ambasadorul ro
mân a avut loc o convorbire 
caldă, prietenească.

pat Nichita Vasile, director în 
Ministerul învățămîntului, Cio- 
banu Maria, secretar al Comi
tetului regional U.T.C. Iași și 
Bindea Ion, șeful secției învă- 
tămînt al regiunii Cluj. care 
au prezentat referate de spe
cialitate.

în comunicatul dat publicită
ții la încheierea lucrărilor se 
arată că a avut loc un util 
schimb de experiență pedago
gică, stabilindu-se contacte 
mai strînse între diferitele or
ganizații și activiști care se 
ocupă cu problemele educației 
*1 instrucțiunii. 

rației cu R.D. Vietnam, cu 
lupta patrioților sud-vietna- 
mezi, o expresie a hotărîrii 
noastre de a spori sprijinul 
acordat poporului vietnamez 
în vederea zdrobirii agresori
lor.

După ce subliniază partea 
din interviu în care se arată 
că țările socialiste au un rol 
deosebit de important în sta
bilirea și dezvoltarea relații
lor dintre state, în normali
zarea situației internaționale, 
ziarul se referă la relațiile 
dintre țările balcanice, ară- 
tînd că tovarășul N. Ceaușescu 
a apreciat că colaborarea din
tre aceste țări se dezvoltă în 
ultimul timp în mod pozitiv, 
în continuare, ziarul relevă 
dezvoltarea cu succes a cola
borării dintre Bulgaria și Ro
mânia.

*

ATENA (Agerpres). — Zia
rul grec „To Vima“ mențio
nează că în interviul tovară
șului N. Ceaușescu se exprimă 
convingerea că vizita în Gre
cia a delegației române în 
frunte cu I. Gh. *Maurer va 
contribui la realizarea unor 
noi progrese pe calea inten
sificării relațiilor multilate
rale dintre România și Grecia.

Ziarul „Avghi" redă citate 
din interviu sub titlul „Balca- • 
nii trebuie să devină o regiune 
de colaborare pașnică", iar 
ziarul „Mesimvrini" publică o 
expunere intitulată „Spre o 
nouă dezvoltare a relațiilor 
dintre Grecia și România".

„Dimokratiki Alaghi" scrie, 
printre altele, că în interviul 
său tovarășul N. Ceaușescu a 
subliniat „interesul deosebit 
al vizitei premierului român 
în țara noastră și bunele re
zultate care se întrevăd din 
convorbirile greco-române la 
nivel înalt".

Extrase din declarațiile fă
cute cu prilejul interviului 
sînt publicate și de ziarul 
„Ta Nea".

R. P. POLONĂ. — O Imagina din Varșovia

Succese ale patrioților sud vietnameii PE
Detașamentele Frontului Național de Eliberare din 

Vietnamul de sud, care acționează în provincia 
Gia Dinh, au repurtat în cursul lunii iulie însemnate 
succese în luptele angajate cu trupele americano-sai- 
goneze, se spune într-un comunicat transmis de agen
ția de presă „Eliberarea".

La 26—27 iulie patrioții 
sud-vietnamezi au atacat prin 
surprindere brigada a 11-a 
a diviziei a 25-a ameri
cane, cantonată în regiu
nea Dong Du, provincia 
Gia Dinh, rănind și omo- 
rînd 600 de soldați ameri
cani. 60 de tancuri și mașini 
blindate au fost scoase din 
luptă, iar un elicopter a fost 
doborît. Potrivit agenției de 
presă „Eliberarea", de la data 
dislocării ei în provincia Gia 
Dinh, divizia 25-a americană 
a pierdut un sfert din efecti

„Școală" în Ecuador

Cuvîntul încăpere e neadecvat pentru ceea ce vedem în fotografie. Improvizația aceasta 
din bîrne și împletituri se numește însă „școală primară". Aci, în apropiere de Chone, pe 
coasta ecuadoriană a Pacificului, învață in condiții greu de descris zeci de copii. Faptul 
nu reprezintă un caz izolat. Este încă o fațetă a subdezvoltării unei țări latino-amerl- 

cane, consecință a dominației monopolurilor din Wall Street

vul ei și un mare număr de 
tancuri și mașini blindate.

Făcînd un bilanț al succese
lor obținute de patrioții sud- 
vietnamezi în provincia Gia 
Dinh și în regiunile situate la 
nord și nord-est de Saigon, 
comunicatul transmis de a- 
genția „Eliberarea" mențio
nează că în prima jumătate a 
acestui an detașamentele 
F.N.E. au angajat cu trupele 
americano-saigoneze numeroa
se lupte în timpul cărora au 
fost omorîți sau răniți 20 511 
soldați și ofițeri, dintre care 
12146 americani, australieni,

sud-coreeni, filipinezi și neo
zeelandezi. Au fost capturați 
396 de soldați inamici, iar 
8 377 de soldați și ofițeri au 
dezertat din armata saigo- 
neză. Patrioții au doborît 320 
de avioane, au avariat apro
ximativ 100, au distrus 538 
de vehicule militare și șase 
trenuri militare capturînd 
aproximativ 1 000 de arme și 
cîteva tone de muniții. In re
latările agenției de presă „Eli
berarea" se menționează că 
în ultimele zile detașamentele 
F.N.E. și-au intensificat atacu
rile asupra trupelor interven- 
ționiste și saigoneze în dife
rite provincii din Vietnamul 
de sud, provocînd inamicului 
pierderi în oameni și mate
riale de luptă.

Sultanul 
detronat
Bietul sultan I De-abia con- 

simțise, după îndelungi și în
delungi insistente, la unele mo
dernizări și iată-1 detronat! Cu 
cită durere trebuie să se ti 
despărți! șeicul Shakbutt, emi
rul sultanatului Abu Dhabi din 
Goliul Persic, de ceea ce consi
dera ca una din principalele 
realizări ale domniei sale. Cită 
ingratitudine, cit fi nerecunoș- 
tinfă din partea iamiliei sale 
care nu i-a mai permis să se 
bucure de bineiacerile ptogre- 
selor pe care se poate lăuda că 
le-a adus tării sale. Această o- 
peră, unică, este instalarea unui 
cabinet de toaletă cu apă curgă
toare în interiorul palatului său. 
$1 după această construcție, ia
tă-! aruncat pe drumurile exi
lului.

Este adevărat, pentru a nu 
împinge tragedia prea departe 
că... bietul sultan s-a îmbarcat, 
liniștit, la bordul iahtului său 
pe care l-a cumpărat de Ia prin
țul de Monaco. Povestea, dem
nă de cele mai reușite pagini 
din „Chlochemerle", s-ar putea 
opri aci, consemnată la rubri
ca de anecdote, dacă nu ar făs- 
plndi un puternic miros de pe
trol. Căci subsolul emiratului, 
peste care domnea emirul Shak
butt, con/lne mari zăcăminte 
de petrol, exploatate de socie
tăți cu nume englezești. Divi
dendele pe care ]e-a Încasat 
șeicul în 1964 s-au ridicat la 3 
milioane de lire sterline. Iar în 
1965, la 3,8 milioane de lire 
sterline, ceea ce l-a transformat 
într-unul din cel mal bogafl oa
meni din lumea capitalistă. Ca 
Jntr-o legendă orientală, șeicul 
Iși păstra aurul, căci nu accep
ta moneda nici unei fărl, In
tr-un turn bine păzit, In care nu 
putea pătrunde nimeni. Dar 
acum totul s-a terminat. Cel 
doi ti! al să! șl propriul său fra
te au hotărî t, probabil, că a 
venit vremea să-și garnisească 
șl el averile.

Lovitura de palat s-a petrecut 
fără vărsare de singe, ceea ce-i 
o raritate In acest coif înfler- 
bîntat al Golfului Persic. Căci 
Șeicul detronat a afuns la pute
re asaslnîndu-șl unchiul, care la 
rîndul său II omorîse pe tatăl 
lui Shakbutt, care șl el 11 li
chidase pe fratele său. Dar ase
menea crime sînt repede uita
te, rfnd pămîntul mustește de 
petrol, cînd profiturile sînt ex
primate In cifre mari. Șl în 
timp ce lirele sterline se în
dreaptă spre Londra, un popor 
este departe de ceea ce s-ar 
putea denumi un trai uman. Se 
povestește, că odată, cînd lui 
Shakbutt 1 s-a propus să con
struiască un spital, el a răspuns 
cu umilință : „Dar cine sînt 
eu pentru a schimba hotărîrile 
soartel fiecăruia dintre frații 
mei f’.

Soarta a vrut însă ca acum 
Însuși șeicul să cadă pradă des
tinului în care cerul nu are nici 
un amestec, ci doar foarte pă- 
mîntenii agenfl ai trusturilor 
capitaliste petroliere care-și dis
pută „aurul negru’ din subso
lul sultanatului Abu Dhabi,

P. NICOARĂ

SCURT
Agenția P.A.P. a dat publicității 

o declarație a guvernului R. P. 
Polone în care se arată că repre
zentanți ai Poloniei, împreună cu 
reprezentanți ai Indiei și Canadei 
— în calitate de membri ai Comi
siei internaționale de suprave
ghere și control în Cambodgia — 
au făcut, la cererea guvernului 
Cambodgiei, o inspecție în loca
litatea Thalok-Trash, situată Ia 
7 km de granița cu Vietnamul de 
sud. Această localitate a lost 
bombardată de avioane americane 
la 31 iulie și la 2 august.

Guvernul R. P. Polone, se spu
ne în Declarație, califică aceste 
fapte drept acte de agresiune de 
netăgăduit ale S.U.A. împotriva 
teritoriului Regatului Cambodgiei, 
drept o noua încălcare barbară a 
hotărîrilor cuprinse în acordurile 
de Ia Geneva, drept un act duș
mănos împotiva Comisiei interna
ționale de supraveghere și control 
și a vieții membrilor el.

Un studiu întocmit !n legătură 
cu activitatea desfășurată în pri
mul semestru al anului de un 
număr de 500 de companii ameri
cane indică creșterea considera
bilă a profiturilor obținute de ele. 
Astfel profiturile nete ale acestor 
companii în primele șase luni ale 
anului depășesc cu 10r2 la sută 
veniturile lor din perioada cores
punzătoare a anului 1965.

Convenția națională a partidului 
de opoziție ,,Mișcarea democratică 
braziliană" (M.D.B.), întrunită la 
Rio de Janeiro, a hotărît să nu 
prezinte candidați la apropiatele 
alegeri Indirecte pentru desem
narea președintelui republicii și a 
11 guvernatori de state. Partidul 
a adoptat această hotărîre în semn 
de protest împotriva introducerii 
■istemulul alegerilor indirecte la 
desemnarea președintelui și guver
natorilor, sistem ce asigură — 
menționează A.F.P. — victoria 
candldaților „oficiali". Alegerile 
de guvernatori vor avea loc în 
aeptembrie, iar cele prezidențiale 
în octombrie.

,,Mișcarea democratică brazilia
nă" va participa în schimb la 
alegerile legișlative directe din 
noiembrie.

Agențiile de presă Informează 
că în Aden au avut loc noi ac
țiuni ale forțelor patriotice împo
triva trupelor colonialiste brita
nice. Duminică dimineața, în plin 
centrul orașului, a fost lansată o 
grenadă împotriva unei patrule en
gleze, în timp cc alte cinci au ex
plodat în apropierea unei clădiri 
unde se aflau încartiruiți soldat! 
britanici. .Se menționează că nu
meroase persoane au fost rănile.

La invitația guvernului brazilian, 
la 8 august a sosit la Rio de Ja
neiro, Nikolai Patolicev, ministrul 
comerțului exterior al Uniunii So
vietice, care va avea discuții cu 
reprezentanți ai guvernului brazi
lian în probleme comerciale.

Statiile-pirat „contraatacă"
Posturile de radio-pirat, care transmit reclame și muzică din diferite 

puncte ale coastei britanice, lansează acum apeluri ascultătorilor pentru 
a determina constituirea unei mișcări de protest împotriva proiectului 
de lege guvernamental privind interzicerea lor. „Radio Scotland' con
duce „contraatacul’ celor zece stații-pirat, cerlnd ascultătorilor să orga
nizeze adunări și să semneze pettfil adresate parlamentului. Stafia amin
tită pretinde că o petiție Împotriva legii ar fi fost deja semnată de 2 
milioane persoane. în cazul adoptării ei, legea ar interzice transmisiile 
de radio de pe nave, avioane șl diverse platforme izolate și ar trans
forma într-un delict activitatea unul cetățean britanic în cadrul unei 
stalii-pirat. Totodată, guvernul elaborează planuri în vederea unei al
ternative la stafllle-plrat, probabil prin admiterea reclamei și extinderea 
emisiunilor muzicale Ia posturile oficiale de radio.

0 NOUA „ESCALADARE" în această săptămî-

nă cronicarii noștri
RĂSTURNAREA DE LA LAGOS

In situația din Vietnam a 
intervenit săptămîna trecută 
un fapt care marchează o nouă 
escaladare a agresiunii State
lor Unite. Autoritățile ameri
cane au anunțat oficial bom
bardarea zonei demilitarizate. 
Și pînă acum au avut loc a- 
tacuri lansate de forțele 
S.U.A. in această zonă, dar ele 
au fost prezentate drept „e- 
rori". Atacurile masive și con
tinue ale bombardierelor „B- 
52“ întreprinse în ultimele zile 
asupra zonei demilitarizate, a- 
tacuri recunoscute acum ofi
cial ca o componentă a „opera
țiunilor militare" americane 
constituie un pas de deosebită 
gravitate pe calea extinderii 
agresiunii. Avem de-a face cu 
o nouă încălcare brutală a 
acordurilor de Ia Geneva din 
1954, care prevăd crearea unei 
zone tampon intre Vietnamul 
de nord și de sud, în care ori
ce acțiune militară a fost in
terzisă.

De Ia atacul aerian săvîrșit 
acum doi ani — Ia 5 august 
1964 — in zona golfului Ton
kin și pină Ia bombardarea 
zonei demilitarizate, Washing
tonul a escaladat mereu noi 
trepte ale extinderii războiu
lui împotriva poporului viet
namez. Bombardamentele pi
raterești asupra Republicii 
Democrate Vietnam, stat inde
pendent și suveran, au luat 
caracterul unei acțiuni siste

matice de distrugere a orașe
lor și satelor, obiectivelor in
dustriale, barajelor și sisteme
lor de irigație, făurite cu mari 
eforturi creatoare in anii pu
terii populare.

Continuarea și extinderea 
bombardamentelor împotriva 
Vietnamului de nord, atacuri
le aeriene asupra Hanoiului, 
atacurile repetate din ultimele 
zile asupra portului Haifong 
unde au fost bombardate cu 
sălbăticie cartiere populate, 
reprezintă un act barbar de 
răzbunare al intervenționiști- 
lor care suferă fnfrîngeri ră
sunătoare. Noul pas agresiv, 
bombardarea zonei demilitari
zate este — așa cum se arată 
în scrisoarea adresată comisi
ei internaționale de suprave
ghere și control din Vietnam, 
de către înaltul Comandament 
al Armatei Populare Vietna
meze — o mărturisire a nepu
tinței, o încercare de a con
tracara tnfrîngerile militare 
suferite de corpul expedițîonar 
american in Vietnam, înfrin- 
gerile suferite de politica a- 
mericană a agresiunii. In ciu
da sporirii continue a efecti
velor militare ale S.U.A. și sa
teliților lor (însumînd actual
mente peste 300 000 de oa
meni) agresorii primesc mereu 
lovituri grele din partea for
țelor patriotice sud-vietname- 
ze. De la începutul agresiunii 
patrioții sud-vletnamezi au 

distrus 4 400 avioane și eli
coptere și 2 686 vehicule mili
tare, au eliberat 6 000 de 
„sate strategice". De la 5 au
gust 1964 — cînd au fost de
clanșate atacurile aeriene 
asupra R. D. Vietnam — avia
ția americană a pierdut peste 
1 300 avioane.

Pierderile grele suferite de 
agresori vorbesc de la sine. 
S.U.A. nu au reușit și nici nu 
vor reuși să îngenuncheze e- 
roicul popor vietnamez. Noile 
acte de escaladare a războiu
lui nu pot decit să adincească 
izolarea agresorilor. „Escala
darea — constată ziarul bri
tanic TRIBUNE — costă Ame
rica sprijinul aliaților săi". In
tr-adevăr, chiar șl in rîndul 
aliaților Washingtonului devi
ne tot mai frecventă și mal 
netă dezaprobarea față de a- 
gresiunea din Vietnam.

Acțiunile primejdioase, de 
mare gravitate ale intervențio- 
niștilor americani sporesc in
dignarea opiniei publice mon
diale. împreună cu întreaga 
omenire iubitoare de pace, po
porul și tineretul român con
damnă cu asprime noile ac
țiuni ale S.U.A. îndreptate 
spre extinderea agresiunii in 
Vietnam, iși reafirmă solidari
tatea cu lupta eroică a poporu
lui vietnamez.

EM. RUCĂR

nam precum și impli

cațiile schimbărilor

comentează evoluția e-

venimentelor din Viet

petrecute în Nigeria.

Răsturnarea din Nigeria în
seamnă doar o poliță plătită 
cu întîrziere ? După confuzia 
primelor zile cînd fizionomia 
politică a răsculaților părea 
greu de definit, în prezent 
incep să se clarifice tendințele 
noilor deținători ai puterii. 
Aparent, asistăm la un con
flict tribal. Liderii rebeli a- 
parțin triburilor Hausa din 
nord. Ironsl și ofițerii care îl 
sprijineau proveneau din tri
burile Ibo (din est). Pînă In 
ianuarie, elementele Hausa do
minau scena politică nigeria- 
nă. Lovitura de forță de la în
ceputul anului, l-a eliminat 
fără drept de apel. Pozițiile 
— cheie au fost acaparate de 
exponenții triburilor Ibo. Și, 
într-o manieră care ne aduce 
aminte de cele întîmplate in 
ianuarie, nordicii și-au luat 
revanșa. Ironsi, se pare, a îm
părtășit soarta predecesorului 
său.

Există cîteva semne de în
trebare în fulgerătoarea evo
luție a evenimentelor. In pri
mele ore răscoala părea înă
bușită pentru că îndată după 
aceea trupele guvernamentale, 
considerate stăpine pe situa
ție, să dea dovadă de o para
lizie greu explicabilă și să 
lase întreaga inițiativă In mii- 
nile rebelilor. Anturajul Iul 
Ironsi, care părea unit in con
vingeri, s-a destrămat verti
ginos, ceea ce a facilitat sar
cina adversarilor. In plus, în
cercarea de forță s-a produs 
pe un teren strict militar, 
omul simplu de pe stradă 

p&strlnd o vizibilă especta- 
tivă, abținîndu-se de la a ex
prima simpatia sa pentru în
vingători sau pentru învinși.

Condițiile puțin obișnuite in 
care s-a produs răsturnarea 
de la Lagos iși au explicațiile 
în structura Nigeriei. Țara a 
cunoscut o dezmembrare de 
tip tribal, moștenită de Ia co
lonialism. Formula unei fede
rații însemna păstrarea auto
nomiei provinciale, împiedica 
unificarea eforturilor întregii 
țări spre o dezvoltare armo
nioasă, facilita influența stă- 
pînilor de ieri. In nordul lo
cuit de triburile Hausa, este 
predominantă structura feuda
lă. Marii latifundiari, prin for
ța lor economică, dominau în
treaga țară. Despre triburile 
Ibo se afirmă că ar fi mai 
evoluate sub aspect social — 
economic și, ca atare, mai re
ceptive la unele înnoiri. Gene
ralul Ironsi a încercat să pună 
capăt structurii federale a 
țării și să impună o formulă 
centralizată. Feudalii din nord 
și-au văzut in primejdie pri
vilegiile și au acționat. Tulbu
rările din vară fuseseră un 
avertisment. Influențat de ofi
țeri tineri, care exercitau pre
siuni în vederea unor prefa
ceri în sens democratic, Ironsi 
(deși șovăielnic) a decis să-i 
înfrunte pe puternicii latifun
diari. „Generalul Ironsi călă
rește pe un tigru" — se afir
ma la Lagos. Tigrul nu l-a 
iertat pe călăreț. Ironsi a pier
dut partida.

Aparent un conflict tribal,

(LE MONDE scria despre ran
chiuna acumulată), disputa 
între cele două grupări are 
puternice sensuri sociale. In 
fond, feudalii încearcă să-și 
conserve pozițiile dominante. 
De altfel, declarațiile noului 
șef al statului confirmă in
tenția ce i-a fost atribuită, de 
a păstra neatinse rinduielile 
feudale. JEUNE AFRIQUE 
amintea că feudalii Hausa au 
fost exponenții intereselor co
lonialiste și că prin interme
diul lor Londra mai manevra 
la Lagos. Lovitura din ianua
rie „echivala cn lezarea in
fluenței britanice in Nigeria". 
După unele surse, unii din 
aproplații lui Ironsi priveau 
spre Washington. Să consem
năm incă o opinie : referin- 
du-se la conflictele tribale din 
Nigeria și din alte state afri
cane L’AURORE afirmă că 
„pentru a-și atinge propriile 
lor interese, anumite puteri 
străine nu ezită să sprijine pe 
unul sau pe altul din aceste 
grupuri". Aluziile au o direc
ție ușor descifrabilă.

Noii diriguitori au angajat 
contacte pentru a găsi o mo
dalitate de guvernare cu cola
borarea unei forțe politice ci
vile. Ei afirmă că doresc „sta
bilirea situației" și „reconci
lierea tribală". Dar încorda
rea și confuzia se menține. 
Zvonuri pretind iminența unei 
acțiuni separatiste în est. Dar 
în climatul tulbure ai Nigeriei 
este firesc să circule multe 
zvonuri.

EUGENIU OBREA
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