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SĂRBĂTOARE
Proletari din toate țările, uniți-vă!

ANUL XXII, SERIA II,

tineretul lui
•K <

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

CE ÎNVĂȚĂ ELEVII

LA DISCIPLINA
A început 

construcția 
complexului 

hidrotehnic Paltinu
PLOIEȘTI. — Au 

început lucrările de 
construcție a comple
xului hidrotehnic Pal
tinu, destinat aprovi- 
zinării cu apă potabi
lă și industrială a 
orașului Ploiești. Con
structori excută gale
ria de deviere a rîului 
în vederea turnării 
barajului, care va în
chide Valea Doftanei 
formînd un prim re
zervor de apă, precum 
și a celui de la Palti
nu, proiectat a avea o 
înălțime de 104 m.
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VINERI

23 SEPTEMBRIE 1966

La 2 Octombrie :

LIBER
Reconstituim •••
Erați douăzeci de tineri. V-am propus un „extemporal" 

curios, cu întrebări al căror răspuns n-a fost vreodată no
tat in nici un catalog, deși in calificativele Iui sintem con
vinși că se reflectă și efectele organizării acestei discipline 
pe care, poate impropriu, o numim : timp liber.

Așadar reconstituim—

O
1. ClND AȚI DANSAT ULTIMA OARĂ ?
2. CU CE VĂ PLACE SĂ VĂ OCUPAȚI ÎN TIMPUL 

LIBER? AVEȚI POSIBILITATEA SĂ VĂ SATISFACEȚI 
PREFERINȚELE ; CINE VĂ AJUTĂ ?

3. AȚI CONTRIBUIT — CU IDEI ȘI CA ORGANIZA
TORI — LA REUȘITA UNEI ACȚIUNI DISTRACTIVE ?

La dlcuție au participat: ADRIANA FERICEAN, Liceul 
„Ion Slavici" ; EMILIA FRENȚIU, Liceul nr. 5 ; SOFIA 
CIOBANU, Liceul pedagogic ; LILIANA HORVATH, Liceul 
nr. 5 ; PETRU LUCUȚA, Liceul „Ion Slavici" ; DOINA MO- 
CUȚA, Liceul „Ion Slavici" ; SILVIA CHIRA, Liceul peda
gogic ; DAN BUGARIU, Liceul nr. 5 ; EUGENIA BORNE- 
MIZA, Liceul nr. 5 ; PETRU IOVIN, TATIANA DRĂGHICI, 
Liceul pedagogic; DELIA SULINȚAN, Liceul nr. 5 ; VA
LENTIN OSTAFI, Liceul nr. 5 ; MIRCEA MARIAN, Liceul 
pedagogic ; MIRCEA ADAH, Liceul „Ion Slavici" ; MIRCEA 
SIMINA, IULIANA SKAPPANOS, CLARA BOCOR, DO
RINA DORULA, TRAIAN VEREȘ, Liceul nr. 3 din Arad.

Sofia : — La reuniunea or
ganizată în școală, în primele 
zile ale lunii aprilie. Am dan
sat cu multă plăcere, eram în
tre colegi și ne simțeam bine ; 
cînd s-a terminat, am regre
tat. în general nu prea a- 
vem unde să dansăm. Mai 
sîntem „prinși" cîteodată în 
pauza de prînz dansînd în 
clasă.

Emilia: — După concursul 
„Monumentele Parisului" or
ganizat de clasele a IX-a din 
școala noastră și desfășurat 
în limba franceză au fost și 
cîteva ore de dans. Asta s-a 
petrecut cu o sîmbătă înainte 
de vacanța de primăvară.

Petre: — Ca și Sofia, co
lega mea : la reuniunea de la 
școală de la începutul trimes
trului. Dar de ce trebuie să 
dansăm doar o dată pe trimes
tru ? Ne-ar place ca în fiecare 
sîmbătă ori duminică să avem 
unde dansa.

Mircea A.: Ce mai !

* ***** *
*

ZIUA RECOLTEI6 *

CU PLANUL TRIMESTRIAL
Îndeplinit

GALAȚI (de la corespon
dentul nostru).

Uzina „Laminorul" Galați a 
livrat peste plan beneficiarilor 
de la începutul anului și pînă 
acum o cantitate de 2 458 tone 
tablă sub 4 mm. Valoarea pro
ducției globale realizată peste 
plan se ridică la 20 263 000 lei 
iar economiile la prețul de cost 
sînt de ordinul sutelor de mii. 
în legătură cu aceste rezul
tate, tovarășul Ștefan Pînzaru, 
inginerul șef al uzinei, ne-a 
declarat:

— Sporurile de producție ex
primate în cifrele de mai sus 
au la bază creșterea producti
vității muncii în producție de 
aproape 4 la sută față de sar
cina planificată. Un succes de 
seamă al colectivului nostru 
este asimilarea tablei necesare 
vagoanelor de cale feratătă.

O muncă intensă a fost de
pusă pentru aplicarea unui 
mare număr de măsuri tehnico 
organizatorice. Toate acestea 
au condus la îndeplinirea, 
înainte de termen, a planului 
pe primele 3 trimestre.

1
Vedere de pe Șantierul 
naval Oltenița. In planul 
doi draga de 400 m c și 
primul spărgător de 
gheață care se pregătesc 
pentru a pleca in primul 

lor drum

In laborator la prima experiență de fizică din acest an, Irina Holdevici de Ia liceul „Mihail Eminescu" din Capitală

Pe baza Hotărîrii Congre
sului Cooperativelor Agricole, 
Comitetul Executiv al Uniunii 
Naționale a propus instituirea 
unei sărbători tradiționale — 
a recoltei. în urma acestei 
propuneri, C.C. al P.C.R. și 
Consiliul de Miniștri al Re
publicii Socialiste România au 
hotărît instituirea „Zilei re
coltei" — sărbătoare tradițio
nală oficială în fiecare an 
după culesul de toamnă în 
prima duminică a lunii octom
brie.

Pentru a afla amănunte des
pre sărbătoarea care are loc 
pentru prima oară anul acesta 
la 2 octombrie, am solicitat un 
interviu tovarășului GHEOR- 
GHE TOMA, șeful Secției de 
propagandă și învățămînt din 
cadrul Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole.

— Vă rugăm să ne vorbiți 
despre conținutul și semnifi
cația acestei sărbători.

— ,„Ziua recoltei" are la 
bază sărbătorile organizate în 
multe regiuni ale țării, cu 
prilejul recoltării griului 
(„Cîntecul cununii" — de 
exemplu) și mai ales cînd oa
menii, bucuroși de roade, cîn- 
tă, dansează, încheind cu ve
selie un ciclu agrar de muncă. 
„Ziua recoltei", sărbătoare 
instituită recent — este un 
prilej de trecere în revistă a 
rezultatelor muncii dintr-un 
an —va avea menirea să con
stituie o grandioasă manifes
tare a bucuriei muncii împli
nite, a dragostei față de patria 
socialistă. Manifestările orga
nizate în cadrul „Zilei recol
tei" vor constitui un nou pri
lej de valorificare a tradiții
lor populare, un prilej de cul
tivare în rîndul tinerei gene
rații a marilor calități ale po
porului nostru: hărnicia, dra
gostea pentru locurile în care 
trăiesc și muncesc.

— Ce manifestări cultural- 
artistice vor avea loc în ca
drul acestei sărbători?

— In toate satele patriei, în 
fiecare centru de raion, re
giune și în orașe, cooperati
vele agricole vor deschide ex
poziții, ștanduri cu vînzare a 
tuturor produselor agricole de 
toamnă. Se vor întocmi plian
te cu fotografii 
care vor vorbi 
mai bune soiuri 
obținute, despre
fectuate etc., astfel încît aces
tea să constituie un rodnic 
schimb de experiență între 
producători și un imbold pen
tru aplicarea pe scară largă a 
cuceririlor științei agrotehni
ce. în afara expozițiilor și 
ștandurilor cu vînzare se vor 
organiza — pe scene improvi
zate în aer liber — serbări 
populare la care își vor da 
concursul formațiile artistice 
de amatori ale căminelor cul
turale, caselor de cultură, e- 
chipele artistice profesioniste, 
se vor organiza și competiții 
sportive.

— Cît timp vor dura expo- 
zițiile-tîrg ?

Interviu realizat de : 
ION MARCOVICI

și statistici, 
despre cele 
și producții 
lucrările e-

(Continuare In pag. a lll-a)

Construcții noi In Ploiești

N-am dansat de mult, din 
martie. Deși îmi place și mă 
atrage. Dar unii dintre noi 
nicj nu prea știu să danseze. 
Cei care știu se mai adună 
pe la colegi, chiar dacă nu e 
nici o aniversare, ci găsind 
un pretext oarecare. Părinții 
nu sînt împotrivă, ba chiar 
ne aprobă. Avem la școală un 
cerc de dans, dar n-am în
vățat acolo dansurile moderne, 
ci foarte multe noțiuni teore
tice. în școala noastră, la fie
care reuniune se angajează o 
orchestră profesionistă. Motiv 
pentru care reuniunile sînt cu 
plată și se organizează rar.

LUCREȚIA LUSTIG 
MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare in pag. a H-a)

Tîrgu Ocna

Au început lucrările de deschidere

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, 
EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

a unei noi mine

BACĂU. — La 
Salina din Tîrgu 
Ocna s-au început 
lucrările de deschi
dere a unei noi 
mine, din care vor 
putea fi extrase a- 
nual 350 000 tone de 
sare, destinată în 
principal prelucră
rii chimice. Prin da
rea în exploatare a

minei, capacitatea 
actuală a salinei 
se va dubla.

Extracția sării în 
noua mină se va 
face prin aplicarea 
unei noi tehnologii 
de exploatare a ză- 
cămîntului în came
re mici. Față de teh
nologia clasică, a- 
ceasta permite du

blarea indicelui de 
exploatabilitate.

Cea mai mare 
parte a utilajelor 
cu care va fi do
tată mina vor fi fa
bricate la uzinele 
„Progresul“-Brăila, 
„Unio“-Satu Mare și 
„Steagul roșu“-Bra- 
șov.

(Agerpres)

— NOBLEȚEA — 
NUMELUI DE MAMA

CE ARATA DIAGRAMA
ORUI „PROCES" DECLARAT
ABSENTELOR NEMOTIVATE

LA LUCRU

ÎN A TENȚIE
DOSARUL NR. 8

Sediul organizației U.T.C. de 
la Uzina „Laminorul" Brăila, 
împreună cu tov. MARIN 
RĂHĂIANU, secretarul comi
tetului, răsfoim dosarul cu nr. 
8, in care alături de alte ma
teriale se păstrează și o situa
ție a absențelor nemotivate de 
la servici ale tinerilor. Fa
cem o comparație. Con
statarea este îmbucurătoare. 
Abaterile de la disciplina de 
producție au fost „diminuate1 
cu 1 200 de ore. adică cu 152 
zile de muncă față de anul 
trecut. în spatele cifrelor cău

tăm să aflăm ce s-a petrecut 
cu unii tineri. Graficul de 
frecvență ne vine în ajutor. 
La coordonata NAE PANȚU- 
RU diagrama atinge punctul 
culminant în luna mai, ca apoi 
să coboare treptat pînă la 
zero, cînd numele său dispare 
din dosar. Evoluții asemănă
toare întîlnim și în compor
tarea lui ION MANCIU, MI
HAI CHIFOR, NIC. TĂTĂ- 
RUȘ și a altora. Un amă
nunt : acești tineri obișnuiau 
să. lipsească cîte 4—5 zile pe 
lună, adeseori fie motivate

prin o întîlnire cu prietena, 
un chef cu amici sau pur și 
simplu o întîlnire neprevăzu
tă...

Aflăm de la tovarășul secre
tar măsurile luate de organi
zația U.T.C. în asemenea ca
zuri.

într-o ședință a comitetului 
unde au fost invitați și 
tineri fruntași în pro
ducție s-a pus în discuție 
problema: „ce trebuie făcut 
pentru lichidarea absențelor". 
S-au făcut propuneri valoroa
se iar comitetul U.T.C. a me

ditat îndelung asupra celor 
spuse atunci. Combaterea lip
surilor nemotivate, a întâr
zierilor de la servici, a chiulu
lui a fost înscrisă ca reper 
principal în activitatea sa și a 
organizațiilor.

...S-au scuts aproape șapte 
luni de la acea adunare. Pla
nurile de muncă sînt încăr
cate cu acțiuni variate 
interesante. Spicuim cî-

STERE MAN OL. ACHE

(Continuare In pag. a III-a)
La antrenament... 
Foto: N. STELORIAN

In fiecare zi, In drum spre 
redacție, trecem pe lingă o ma
ternitate. In țața ferestrelor, a 
ușii, la o anumită oră a 
zilei, cițiva bărbați, unii cu 
flori în mină, alții cu cite un 
carton de prăjituri, se plimbă 
nerăbdători, vădit emoționați: 
este ora cînd pe fișele medi
cale se scrie : „mama și copilul- 
sănătoși, părăsit maternitatea 
azi...".

— Este primul nostru copil, 
ne spune inginerul Victor S. 
Ne doream o fetiță, dar acum 
sînt parcă mai fericit că e... 
băiat. Soția mi-a spus că-mi 
seamănă...

— Cînd a născut soția mea, 
povestește șoferul Lazăr E., am 
stat toată noaptea, aici, pe 
sub fereastră... Cred că în viața 
mea n-am trăit asemenea emo
ții. Doctorul mă trimitea acasă, 
era o naștere grea, dura de 
cîteva ore, dar eu am rămas 
pînă a doua zi, cînd sora mi-a 
spus că am o fată... Nici nu 
m-am dus la lucru de bucurie, 
dar șeful m-a Înțeles, are și el 
trei copii... Acum abia aștept

s-o văd, aș vrea să fie tare, 
tare frumoasă...

Gheorghe G. e puțin abătut. 
Ținea cu orice preț ca primul 
copil să fie băiat, tn prima zi, 
cînd a auzit că soția a născut 
o fată, s-a îmbătat de necaz. 
Acum f-a trecut, se gîndește 
chiar că e mai bine așa, fetița 
lui va ajunge o balerină 
vestită...

Dincolo de ferestre, tn sa
loanele luminoase, primitoare, 
cele mai tinere mame nu s-au 
obișnuit încă cu gîndul că sînt, 
Intr-adevăr, mame. Povara pe 
care nouă luni de zile au pur- 
tat-o este acum un om, 
„un boț cu ochi' cum spu
nea Creangă, care țipă, mă- 
nincă, se agită... Si ca o trans
formare firească, mîinile în
vățate cu războiul de țesut, cu 
rigla de calcul, cu creionul 
au devenit gingașe și ușoare, 
pline de grijă și delicatețe 
cînd, pentru prima oară, prun
cul s-a legănat în brațele ma
mei.

— Sînt căsătorită de 6 ani, 
dar nu m-am gindit pînă acum

la copii... își amintește Sanda 
D. Poate că hotărirea de a avea 
un copil s-a născut la noi, la 
mine și soțul meu, într-o seară 
de Anul Nou, cînd intrînd prin 
magazine, vedeam părinții ale- 
gind cadourile pe care aveau 
să le facă copiilor lor, care-i 
așteptau nerăbdători acasă. Noi, 
atunci nu aveam cui să facem 
nici o surpriză, nici o bucurie, 
dar, ne-am dat seama că 
în timp ce alții duceau o viață 
poate nu lipsită de griji, dar 
răsplătită Îndeajuns de exis
tența copiilor, noi rămlneam In 
afara bucuriilor celorlalți. Eram 
singuri, singuri... Uneori stînd 
cu mine de vorbă, mă mus
tram: „Așa-mi trebuie! N-am 
avut minte clnd a trebuit". 
Dar de-acum, nu mai avem 
mult de așteptat, nici eu, nici 
soțul meu. Peste cîteva zile Îmi 
aștept fetița.

— De unde știți că o să 
aveți fetiță ?

ILEANA DINICĂ 
GALINA BĂDULESCU

(Continuare In pag. a lll-a)
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Stela Biolan se numără printre cele mai harnice urzitoare din 
secția preparatie a fabricii de stofe de mobilă din Capitală

*****¥*■¥■* *******

Raid printre 
dansatorii 
de sîmbătă 

seara
Stmbătă seara. Și

ruri nesilrșlts de oa
meni străbat bulevar
dele tndreptindu-se 
spre cinematografe, 
spre parcuri, spre 
locuri unde se pot 
petrece ctteva ore 
plăcute. încă o săptă- 
mînă trecută, fructi
ficată din plin, ale că
rei mulțumiri fiecare 
dintre noi le dorim 
completate cu petre
cerea dt mai agrea
bilă a serii de stmbă
tă. Casele de cultură 
raionale, casele de 
cultură ale tineretului 
din Capitală pot oferi 
$i ele, prilejuri bune 
de destindere și dis
tracții. Să urmărim 
Împreună unele din 
secvențele intilnite ia 
cîteva din aceste 
locuri unde tinerețea 
constant și traditional 
tșl dă tnttlnire.

Ora 20,30. Afișul 
expus tn fata Casei 
de cultură raionale 23 
August anunță „seară 
de dans* Două pe
rechi însăilează în- 
tr-un colt al sălii ct
teva mișcări de dans 
In ritmul orchestrei. 
Tinerii se răzgindesc, 
timorați parcă de mă
reția sălii goale. Or
chestra se plictisește 
șl ea tot cinttnd tn 
zadar. Așa s-a consu
mat o jumătate din 
seara de dans de la 
casa de cultură din 
raionul 23 August. 
Tovarășa metodistă 
Dedulescu Angela 
ne-a explicat că lipsa 
tinerilor de Ia dans 
s-ar datora faptului 
că este prea devreme. 
Un asemenea argu
ment nu mai poate fi 
contrazis I Mai inspi
rați, tovarășii da la 
Casa de cultură l 
Mai au organizat pen
tru tineri o seară pli
nă de surprize : „vi
zionarea la televizor 
a campionatelor euro
pene de atletism". 
Cttă bătaie de cap a 
dat organizatorilor a- 
ceastă acțiune I Să ne 
gindim că ar trebui 
să se deschidă televi
zorul, să se regleze 
Imaginea, să se aran
jeze scaunele tn sală. 
Toate acestea ni le-am 
Închipuit deoarece la 
ora ctnd ne aflam la 
această casă de cul
tură nu se găsea nici 
metodistul, nici direc
torul casei de cultură. 
Șl pentru a Întări con
vingerea că această 
seară s-a bucurat de

o frumoasă apreciere 
din partea tinerilor 
din raion mai reținem 
un amănunt : tn fata 
ecranului televizoru
lui se aflau trei oa- 
meni tn virstă și ciți- 
va copil I

Casa de cultură a 
lineretului din raionul 
Nicolae bălcescu. Pe 
ringul de dans, tn aer 
liber, peste 100 de ti
neri dansează. Intr-a
devăr aici atenția pen
tru simbăta tineretului 
a Îmbrăcat forme con
crete : o orchestră 
bună, bufet cu suc, 
bere șl gustări reci, 
curățenie. Voia bună 
tn asemenea condiții 
vine de la sine. Tova
rășul Boțea Alexan
dru, directorul casei 
de cultură, a Între
rupt pentru pu|in 
timp lucrul (se defi
nitivau acțiunile or
ganizate pentru a doua 
zi) și ne-a spus : am 
reușit prin acțiunile 
noastre să atragem ti
neretul din raion la 
petrecerea unor seri 
de stmbătă plăcute. 
Completarea instruc
torului comitetului ra
ional U.T.C. Anton 
Peagu : „Tinerii frec
ventează serile orga
nizate de noi, dar nu 
totdeauna reușim să 
le oferim momente 
plăcute, prilejuri bune 
de distracție". Cttlva 
tineri, prin relatările 
lor au arătat de ce nu 
toate serile de stmbă
tă sini reușite.

Cănea Nicolae, 
strungar la Uzinele 
„Autobuzul* : „Mai
multă varietate tn 
programul orchestrei 
ar fi binevenită. Și 
pauze mal scurte care 
să nu depășească o 
jumătate de oră. Am 
dori ca tn timpul dan
sului să se organizeze 
jocuri distractive, mo
mente vesele".

Murgoci Maria, țe
sătoare la „Ttnăra 
gardă" : Aș dori să 
mă simt bine după o 
seară de dans, să-mi 
amintesc de ea șl să 
povestesc șl colegelor 
mele despre felul cum 
m-am distrat stmbătă 
seara".

Spre ora 23 la Casa 
de cultură a tineretu
lui din raionul 16 Fe
bruarie. Și aici pro
gramul pentru tineri 
cuprinde doar un sin
gur punct : seară de 
dans. Holul de la in
trare e plin de fum, 
de resturi de țigări.

chibrituri, htrtll. Cu 
alte cuvinte curățenia 
s-a strecurat binișor 
pe ușa din spate șl a 
șters-o Administrato
rul casei de cultură 
ne-a declarat prompt 
și fără echivoc : sîm
bătă seara nu avem 
femeie de serviciu. E- 
xlstă in schimb necu
rățenie I Din discuțiile 
cu Pahone Vasile, re
vizor contabil la fa
brica de pile, cu Ci- 
cerea Elisabeta, mun
citoare la Fabrica de 
confecții București și 
Clodaru Virgil, sudor 
la Trustul I construc
ții montaj, am reținut 
că seara a plăcut ti
nerilor și ar fi fost și 
mai bine dacă tiuuta 
unor tineri, fete și bă
ieți, ar fi tn tonul ge
neral, adică corectă.

s,

Instantaneele pre
zentate din aventurile 
unei seri de dans in
vită la meditație. Șa
blonul tn organizarea 
acțiunilor pentru tine
ret face tncă casă bu
nă cu programele ce 
se întocmesc. Tinerii 
vin, dansează, pleacă. 
Se întreabă cineva 
din partea casei de 
cultură dacă s-au dis
trat sau nu în seara 
respectivă 1 Din con
statările noastre re- 
cultă că nu s-a făcut 
icest lucru. Ctnd o 
casă de cultură orga
nizează pentru tineret, 
o seară ca cea de Ia 
raionul 1 Mal nu tre
buie să mal avem nici 
o pretenție la partici
parea tinerilor. Cu 
pufine eforturi pot fi 
prezentate tn cadrul 
acestor seri de dans 
șl mici lntermezzouri 
vesele. Ar fi ca rouă 
pentru florile dimine
ții. Dansul e o proble
mă serioasă, un mijloc 
de recreere și distrac
ție pentru tineri. O 
sală goală unde nu 
se află decft orches
tra spune mult despre 
refuzul tinerilor de a 
o frecventa. Colabora
rea dintre comitetele 
raionale U.T.C. și con
ducerile caselor de 
cultură trebuie să-și 
motiveze prezenta tn 
acțiuni frumoase, bine 
gtndite, tn care res
pectul pentru seara 
de stmbătă a tineretu
lui trebuie să ocupe 
locul principal.

ION CHIRIAC

Ce noutăți prezintă și la ce 
concluzii s-a ajuns în urma 
recentelor săpături arheologice 
în regiunea Suceava ? Iată ce 
a declarat cercetătorul MIR
CEA MATEI, doctor în științe 
istorice, șeful șantierelor ar

heologice din regiunea Sucea
va, corespondentului nostru 
pentru această regiune, ION 
BELDEANU :

— Cercetările din zona ora
șului Suceava, tind să stabi
lească principalele etape din 
evoluția vechii așezări. Săpă
turile efectuate anul acesta au 
continuat urmărirea traseului 
șanțului de apărare din a 
doua jumătate a secolului al 
XV-lea. Se știe că șanțul de 
apărare constituie un indiciu 
prețios în stabilirea coordo
natelor unei așezări. în 
cazul de față este vorba de 
un fenomen specific principa
lelor orașe moldovenești, în 
sensul că ele au devenit în 
timpul lui Ștefan cel Mare 
„centre consolidate".

Orașul Suceava dispunea 
de un puternic șanț cu ele
mente de apărare și devenise 
unul din importantele centre 
economice, militare și politice. 
Săpăturile de la Hanul dom
nesc urmăresc să ne aducă 
noi xnărturii privind istoria 
orașului în secolul al XV-lea. 
Cercetările recente fac dovada 
că orașul se întindea dincolo 
de perimetrul presupus evi
dențiind capacitatea sa de 
ocupare.

La Cetatea de Scaun, 
în 1966 am efecuat cer
cetări pe latura de vest a 
primului fort pentru a vedea 
dacă vechea cetate a lui Pe
tru Mușat, primul ctitor, a 
dispus de șanțul de apărare 
sau a folosit panta naturală. 
S-a dovedit de altfel că chiar 
pe această pantă a cărei în
clinare este de aproximativ 
30 de grade a fost amenajat 
un șanț de apărare ce se a- 
dîncea pînă la 6 m. în inte
riorul șanțului s-au găsit urme 
de materiale datînd din a 
doua jumătate a secolului XV, 
materiale foarte importante 
pentru stabilirea momentului 
în care s-a construit al doi
lea zid. Ștefan cel Mare deci, 
umple acest șanț și ridică un 
nou zid de întărire legînd 
astfel perimetrul curții inte
rioare.

Tot vara aceasta la Ră
dăuți s-au făcut cîteva să
pături de sondaj în jurul bi
sericii Bogdan Vodă. Pri
mele constatări făcute impun 
continuarea cercetărilor.

O ultimă noutate ar fi desco
perirea lîngă Dorohoi a trei 
așezări omenești din epoca 
pietrei cioplite. în cadrul a- 
cestora s-au găsit numeroase 
obiecte printre care, cuțite ră- 
zuitoare, străpungătoare, toa
te lucrate dintr-un silex de 
bună calitate provenit din 
prundurile Prutului. De ase
menea, au fost dezgropate 
oase de bouri și cai fosili 
(strămoșul calului de azi). S-a 
putut astfel stabili că ocupa
ția populației acestor așezări, 
care a trăit cu 14 milenii î.e.n., 
era vînătoarea.

Construcții 
școlare

De curînd, Ministerul In
dustriei Metalurgice a pre
luat din partea constructorilor 
gălățeni un nou complex șco
lar care va pregăti cadre ne
cesare marelui gigant al oțe
lului. Complexul are 24 săli 
de clasă ce vor oferi posibili
tatea ca în acest an să fie șco
larizați peste 2 000 elevi tn 
școala profesională, tehnică și 
tehnică de maiștri, precum și 
tn liceu) de specialitate 
(cursuri de zi și serale). Plnă 
ia sfîrșitul acestei luni, con
structorul va preda complet 
finisate încă 3 cămine a 300 
de locuri fiecare, cantina, ate- 
Herele-școală și alte clădiri a* 
ferente complexului.

O mențiune deosebită trebuie 
făcută tn legătură cu calitatea 
lucrărilor. Constructorii gălă- 
teni merită toată lauda pentru 
atenția și grija dată în special 
finisajului lucrărilor.

La Călan a fost, de aseme
nea, preluat noul loca) al șco
lii profesionale de pe lîngă 
Uzina „Victora” din localitate. 
Este o construcție frumoasă, 
modernă cu 8 săli de clasă 
care va oferi posibilitatea șco
larizării a 500 de elevi în acest 
in.

Noi construcții destinate elevi
lor din școlile profesionale, 
viitoarelor cadre de tehnicieni 
și maiștri s-au dat în folosință 
și la Borzești, pe lîngă Fabrica 
de ciment din Tg. Jiu, la Cra
iova (grup școlar agricol) și 
altele.

în anul de învățămînt 1966— 
1967,. baza materială a școlilor 
profesionale și tehnice a cres
cut cu peste 220 săli de clasă, 
noi ateliere de lucrări practi
ce însumînd 7 000 mp și apro
ximativ 16 000 locuri în inter
nate și cantine.

Echivalentul apei 
pe ogoare

Vremea ctnd „se numără 
bobocii" a început, a intrat în 
drepturi depline șl la coope
rativele agricole din raionul 
Calafat. Acum, în unitățile 
ce-și „adapă" fiecare al cinci- 
sprezecilea hectar în Dunăre 
sau în Drincea, în alte sute și 
sute de pîrîiașe — născute în 
primăvara trecută ci sub 
palmele oamenilor de toate 
vîrstele, sub fierul lucios al 
plugului tras de tractor — se 
compară realizările cu pro
priile prezumții, se fac echi
valențele apei pe ogoare. So
cotelile brigadierilor, ale ce
lor de la contabilitate sînt 
mai... grele, povara numere
lor fiind foarte mult influ
ențată de roadele cîmpului, 
de munca unui an, fără în
trerupere, a țăranilor coope
ratori și a mecanizatorilor.

...Am pornit-o în cîmp, de 
la centrul de raion. Drumuri
le de tarla, pe diguri și para
lel cu „magistralele" apelor 
create în pădurea de porumb 
și floarea-soarelui, în cultu
rile de sfeclă (mărturisim : 
Intenționat așa alese) ne duc 
mereu spre „periferia" celor 
o sută cincizeci și ceva de mii 
de hectare ale raionului. Mer
geam pe traseul, aiurea stabi
lit pe hartă. Ne aflam în to
vărășia inginerilor Nicolae 
Păun și Teodor Tîrbă — pri
mul, președintele consiliului 
agricol raional, celălalt, al 
uniunii — printre oameni șl

zeci de mașini. Urmăream un 
singur scop : la Basarabl, Ce
tate, Obîrșia de Cîmp, Salcia, 
Gîrla Mare, unde s-a irigat, 
miraculoasa putere a ape
lor s-a transmis recoltelor 
precum se prevedea ? Și, pi
păibil, despre ce echivalent 
e vorba ?

Mărimea știuleților era un 
prim răspuns — în lan însă, 
calculele estimative, cel de al 
doilea, dar teoretic ; cîntarele 
ne-au permis să-1 cunoaștem 
pe cel de al treilea, pe cel 
practic. Ne permitem să le 
așezăm în contextul reporta
jului precum se află în bloc
notes, cu precizările făcute de 
interlocutori, cu însemnările 
personale.

BASARABI : O cultură ex
celentă de porumb. Se cu
noaște unde a ajuns apa, nici 
călare nu te vezi din lan. To
varășul inginer Ion Panea — 
care e și președintele coope
rativei agricole, spunea că de 
pe 105 hectare cultivate, po
rumbul a fost recoltat. 8 132 
kg știuleți la hectar în medie, 
atîta s-a obținut. Dublu a- 
proape față de parcelele ve
cine. Se răsplătesc eforturile. 
Și cele financiare, dar și cele 
fizice. Căci s-au depus din 
plin și de unele șl de celelal
te. Șase sute de mii de lei in
vestiții și douăzeci și opt de 
mii zile-muncă. „O treime, 
poate chiar mai mult din zi- 
lele-muncă efectuate — ne 
spunea tov. președinte, e con

tribuția tinerilor". E lăudabil. 
Munca celor aproape două 
sute de uteciști se compară 
acum cu primele rezultate ce 
au o mare influență la dezvol
tarea averii obștești, a valo
rii zilei-muncă.

CETATE : Cunosc terenul. 
Pînă în primăvara trecută o 
sută de hectare aduceau cu o 
masă de șah : un petic de pă- 
mînt cultivat cu vie, un altul 
cu porumb, cu legume... A- 
cum, parcă ți-e teamă să stră
bați singur tarlaua...

— E efectul aspersoarelor, 
al faptului că toată vara am 
„adăpat" porumbul în Dunăre 
și la izvoarele de sub coastă, 
ne spune Nicolae Deliu, se
cretarul organizației U.T.C.

— Dar cît v-a dat hectarul?
— Pînă acum, trecut de 

șapte mii I Cred că pînă la 
urmă ajungem la opt mii de 
kg știuleți la hectar.

OBÎRȘIA DE CÎMP : Foar
te interesant. Aici pîrîul Drin- 
cea e nevoit să-și schimbe 
definitiv cursul. De la baraj 
încolo, cît e vara de mare, 
nici un strop de apă nu mai 
trece. în schimb, zilnic se îm
parte în cîteva zeci de pîrîia
șe, ce curg la rădăcina plan
telor. „Acesta e sectorul tine
retului, ne spunea președin
tele cooperativei agricole, to
varășul Constantin Iordache. 
I-am zis așa pentru că aici 
lucrează mai mult tineri. Din
tre ei am calificat motopom- 
piști și vadagii. I-am statorni

Un lot de prese mecanice pentru balotat paie, produs la I.M.U. Medgidia, urmează a fi expediat beneficiarilor

Ulei din noua recoltă
ORADEA (de la 

corespondentul nos
tru).

Fa fabrica de ulei 
„Interindustrial" din 
Oradea s-au realizat 
primele cantități de 
ulei comestibil din 
noua recoltă de floa
rea soarelui. In ve

derea acestui „eveni
ment" colectivul fa
bricii a luat din vre
me măsuri încheind 
la timp toate pregă
tirile. Dintre ele pu
tem aminti faptul că 
a fost pusă în func
țiune o uscătorie mo
dernă avînd o capa-

citate de 300 tone pe 
ha, a fost mecanizat 
transportul produse
lor finite și altele. 
Producția valorică a 
fabricii va fi în ac
tualul sezon mai 
mare cu 6 600 000 lei, 
față de sezonul tre
cut.

Noua cabană turistică Negolul din masivul Făgăraș

(Urmate din pag. I-a)

Dar avem colegi talentați, au 
voci frumoase sau cîntă la di
verse instrumente,. De ce n-am 
avea propria noastră orche
stră ?

o
Mircea : — îmi place să ci

tesc, să văd spectacole, să fac 
sport. Am posibilitatea să-mi 
satisfac aceste preferințe. De 
citit, vă dați seama, citesc sin
gur.

Clara: — Mi-ar place să 
învățăm mai multe poezii. 
Poate aș juca și teatru, dar 
n-avem echipă. Ce-mi place? 
Chimia, de care mă ocup și 
în timpul liber, dansul, spor
tul ; fac parte din echipa de 
baschet.

Dorina: — în primul rînd, 
îmi place muzica ; cînt la vi
oară, în orchestra școlii cu 
încă 15 colegi.

Traian: — Cînd am avut 
timp liber, am avut întotdea
una ce să fac. Dacă a organi
zat ceva școala sau organizația 
U.T.C. am participat și eu: 
la o vizionare, la un concurs, 
la o conferință. Dacă nu, am 
stat acasă ; am citit, am ascul
tat muzică sau m-am plim
bat prin oraș.

Petru : — îmi plac excursii
le. Cînt la acordeon, citesc li
teratură științifico-fantastică 
pentru că mă ajută să înțeleg

fizica. Joc volei, m-am ocupat 
cu plăcere de instruirea unei 
echipe de gimnastică a clase
lor mici.

Silvia : — Noi, cei de la in
ternat, sîntem mai „de casă". 
Programul de televiziune ne 
ocupă mult timp. Eu urmă
resc ciclul „Teleenciclopedia", 
serile de teatru. Citesc mult. 
Rezolv și cuvinte încrucișate, 
e un bun exercițiu al minții, 
citesc revista „Cinema", revis
ta „Teatru".

Valentin: — Preferințe ?
Mai multe. De cînd eram pio
nier, am început să cînt la 
chitară, și acum mai sînt în 
orchestra casei pionierilor — 
cum v-am spus. Sînt la secția 
reală, mă Interesează știința, 
filozofia. îmi încerc însă pu
terile și în literatură ; fac 
parte din cenaclul literar 
scriu poezie și reportaj.

Mircea M : — Dacă aș avea 
mai mult timp, poate aș reuși 
să fac mai mult. Deocamdată 
joc volei în echipa școlii, 
merg la școala populară de 
artă — uecția dansuri popu
lare —. urmăresc revistele 
științifice.

Mircea A: — Mă pasio
nează fizica și-i consacru șl 
timpul liber ; am participat șl 
la olimpiadă. Cercul nostru de 
fizică activează intens ; școala 
ne-a pus la dispoziție labora
torul și în vacanță.

Emilia: — îmi plac excur
siile ; am fost într-o drumeție 
cu clasa pe malul Mureșului

Ce învață elevii

La disciplina timpul
pînă la Cetățuie ; joc volei, nu 
în echipă, ci așa, de plăcere ; 
citesc multe romane, versuri. 

0
Adriana : — Eu n-am făcut 

nici o propunere ; responsabi
lul cultural pe școală se ocupă 
de inițierea acțiunilor.

Emilia : — Idei n-am suge
rat, am ajutat însă la organi
zarea reuniunii din semestrul 
al doilea; în excursia de la 
Cetate am fost ghid.

Liliana: — La propunerea 
noastră s-a organizat cercul 
literar și cercul „prieteni ai 
muzicii". Ca responsabil cul
tural am participat la toate 
acțiunile.

Petru : — Am participat, ca 
organizator, la concursurile 
sportive interclase ; concursu
rile s-au inițiat la propune
rea noastră.

Silvia : — Concursul „Sa
tul și țăranul în operele scrii
torilor noștri" a fost inițiat la 
sugestia noastră.

Dan : — Anul trecut n-am 
fost organizator, ci spectator.

Mircea S : — Am participat 
la organizarea întrecerilor 
sportive.

Eugenia : — Eu am fost unul 
din organizatorii concursului 
„Monumentele Parisului" în 
limba franceză.

Tatiana : — Sînt de șase ani 
în Arad, dar n-am văzut încă 
Uzina de vagoane ; mi-ar fi 
plăcut s-o vizitez, curînd însă 
voi părăsi orașul anilor de 
școală.

Delia : — Succesul simpozio
nului „Un purtător al melo
diilor românești peste hotare 
— Enescu", mă îndreptățește 
să remarc că se organizează 
puține simpozioane, deși e o 
formă de activitate care place 
elevilor.

Petru: — Plecăm din oraș 
și n-am avut prilejul să avem 
în mijlocul nostru, în cadrul 
unui simpozion, personalități 
din viața științifică și cultu
rală a țării.

Traian : — Acum este prima 
oară cînd cineva mă întreabă 
ce aș dori să se organizeze 
pentru noi...

N. A. Răspunsul Iul Traian 
l-am lăsat intenționat la sfîr-

șit. Vroiam să adăugăm la cu- 
vîntul lui sugestii de-ale cole
gilor, o listă de propuneri pe 
care organizațiile U.T.C. ale 
liceelor arădane le-ar fi aflat 
dacă inițiau un sondaj-anchetă 
printre elevi cu întrebarea : Ce 
sugestii aveți pentru organiza
rea ceasurilor de răgaz ?

Și acum, pentru că tot am 
procedat „ca Ia școală", să re
capitulăm.

Sinceritatea răspunsurilor 
n-o punem nici o clipă la în
doială ; poate dacă le anunțam 
din timp intenția, răspunsu
rile elevilor erau mai complete. 
Am procedat însă ca la orice 
extemporal: subiectul n-a
fost anunțat. Doream să aflăm 
„pe nepregătite" ce au acumu
lat la disciplina „timp 
liber". Nota ? Ea se cuvine 
organizatorilor acestui timp și 
va fi ceva mai puțin laconică. 
Lăsăm la aprecierea școlilor și 
organizațiilor U.T.C. din licee
le amintite s-o hotărască 
cifric.

Parcurgem răspunsurile și 
remarcăm că interlocutorii 
noștri nu exprimă prea multe 
nemulțumiri în legătură cu po
sibilitățile timpului liber. A- 
veau preferințe în plus, dar și

cit pe tineri în sistem pentru 
că irigațiile sînt de viitor și nu 
cred că e bine să schimbăm 
oameni de pe un an pe altul".

„Șl care e producția anului 
acesta ?“ — l-am întrebat noi 
pe președinte. Am aflat: cinci 
mii șase sute optzeci și șase 
kg boabe la hectar pe trei 
sute de hectare.

O altă carte de vizită 
mai semnificativă pentru ti
nerii din Obîrșia de Cîmp, 
pentru toți ceilalți țărani coo
peratori, nu cred că există

CARAULA : între dealurile 
astea, cred, apa s-a scos din 
piatră seacă. Dar au scos-o 
oamenii I Colectivitatea și-a 
dovedit și prin aceasta pu
terea. Din apa puțurilor săpa
te, a izvoarelor curățite și, 
mai ales, din lacul format între 
doi versanți în care s-a adu
nat apa din ploi, s-au irigat 
21 hectare cultivate cu po
rumb. Acum, oamenii au în
cheiat primul bilanț: 21X
2 176 ■= 45 696 kg porumb 
boabe cîștigate numai ca spor 
de producție. Și localnicii nu 
sînt mulțumiți. Or ști ei 
ceva... Zic că anul viitor spo
rul o să fie și mai mare, că 
folosind și alte resurse locale 
vor spori cu încă vreo cinci
zeci de hectare suprafața iri
gată.

Adnotări asemănătoare și la 
Poiana Mare, la Gîrla Mare, 
la Maglavit, aproape peste tot 
în cele 42 cooperative agrico-. 
le ale raionului Calafat. Ac
țiunea de a iriga s-a concre
tizat în această parte a Olte
niei în sporuri de producție 
nu glumă. Tovarășii de dru
meție apreciau că, la nivelul 
raionului, echivalentul apei pe 
ogoare este de peste o mîe 
vagoane porumb boabe. A- 
ceastă cantitate poate ușor fi 
comparată în bani, în carne, 
în lapte... Și, în această primă 
confirmare a valorii apei pe 
ogoare își are izvorul și hotă- 
rîrea adoptată în plenara uni
unii raionale a cooperativelor 
agricole ca în următorii patru 
ani să se irige alte 21 000 hec
tare.

Omul niciodată nu e mulțu
mit cu ceea ce înfăptuiește. 
Și e bine.

GH. FECIORU

î Eroii stadioanelor pe ecrane
i r
| Fiecare epocă și-a avut de- 
’ sigur sportul său preferat și în 
I fiecare țară sportul rămîne în

drăgit după specificul său lo
cal. Și, indiferent dacă astăzi 

I fotbalul și-a instaurat domnia 
pe majoritatea stadioanelor 
lumii, sportul, cu toate ramu- 

I rile lui de activitate, reprezin- 
I tă una din preocupările de 
I seamă ale omului modern.

Rarele incursiuni scriitori
cești, teatrale sau cinemato- 

I grafice în viața de toate zilele 
a sportului au însemnat, în 
majoritatea cazurilor, reușite 

Iși de stimă și de public. Ne 
reamintim cu emoție de o ca
podoperă, mai veche, a filmu- 

Ilui american, reprezentînd 
viața unuia dintre marii bo
xeri ai lumii: Jim Carbett. 

ISau despre viața altui boxer: 
Rocky Grazziano (Cineva acolo 

Isus mă iubește). De asemenea, 
remarcabile sînt și cele cîteva 
filme englezești ale căror eroi 
sînt tot sportivi. Recent, cine

matografia poloneză — atît de 
harnică în descoperirea unor 
noi surse de inspirație, începe 
să-și trimită cît mai des sce
nariștii, regizorii și aparatele 
sale de filmat pe stadioane. 
Două proiecții poloneze, cu 
subiect sportiv rulează pe 
ecranele noastre (Se întîmplă 
numai duminică și Mîine Me
xicul). Primul film este alcă
tuit din trei schițe sportive, 
trei accidente le-am numi, din 
activitatea unui portar de fot
bal, a unui ciclist și a unei 
perechi de atleți — soț și soție 
— în plin campionat. Al doi
lea film „Mîine Mexicul" na
rează încercările unui antre
nor „ratat" de a pregăti o să
ritoare pentru Olimpiadă. Am
bele filme nu trec de stadiul 
încercării. Totuși, pe lîngă u- 
nele naivități, sînt pigmenta
te cu mult simț de observație 
și deosebit umor.

Cînd oare și cinematografia 
noastră va aborda asemenea

teme ? Căci avem scriitori 
foarte înzestrați care coche
tează cu scenariul de film, dar 
ocolesc ca și în operele lor, 
sistematic, temele sportive.

Viața de tinerețe și freamăt 
a stadioanelor noastre, a ero
ilor lor, este un izvor clar de 
inspirație pentru filmul cu 
subiect sportiv. Stadioanele și 
terenurile de sport îi așteap
tă pe scriitori nu numai ca 
spectatori duminicali înfo- 
cați, sau pătimași croni
cari de fotbal. Ele își cer 
dreptul la viață dincolo de 
cele cîteva goluri marcate de 
Pircălab sau de poziția în cla
sament mai sus sau mai la 
coadă a Rapidului. Ele vor să 
trăiască nu numai în efemera 
cronică sportivă, ci și în niște 
volume citite cu voluptate, 
sau în niște filme, sîntem si
guri, rulate cu „casa" închisă.

NEAGU RADULESCU

liber
ceea ce li s-a oferit i-a satisfă
cut. Pentru viitor — poate și 
pentru că i-am întrebat — au 
formulat niște cerințe ceva mai 
mari. Obișnuință. Adică s-au 
obișnuit și cu ceea ce s-a 
făcut pînă acum; s-au obișnuit 
și să li se ofere. Elevul aflat 
în prag de absolvire, Traian, 
a fost foarte sincer : „E prima 
oară cînd cineva mă întreabă 
ce preferințe am pentru tim
pul liber; dar acum e prea 
tîrziu, termin școala". Semni
ficativ.

Elevii, repetăm, ne-au vor
bit despre multe preferințe 
care le sînt satisfăcute ; le-am 
enumerat, pe cît a fost posibil. 
Dar aceleași răspunsuri ale 
elevilor invită la reflectare, 
interoghează inițiativa, fante
zia și exigența : unde sînteți ?

Desigur, este așa cum ne 
spunea unul dintre elevii în 
prag de absolvire: „cînd am 
avut timp liber, întotdeauna 
am avut ce să fac". Nu ne 
îndoim. Dar nici nu putem fi 
de acord cu soluția umplerii 
timpului liber cu orice. Există 
o știință a folosirii timpului 
liber, o artă. Pedagogi și 
oameni de știință, adresîndu-se

elevilor și tinerilor, în gene
ral, nu o dată au vorbit despre 
necesitatea însușirii acestei 
științe, a măiestriei de a-ți 
petrece timpul liber.

N-am observat diferențiere 
în răspunsuri. Am stat de 
vorbă cu elevi dintr-a IX-a, 
a X-a, a Xl-a din anii III și 
VI (pedagogic). Cu cîteva ex
cepții, invitațiile pentru petre
cerea ceasurilor de răgaz sînt 
aceleași. Există o uniformizare 
supărătoare, se aplică, de ce 
să nu recunoaștem, scheme: 
vizionări de spectacole, con
certe, cîteva concursuri, cîteva 
excursii, întreceri sportive. Și 
unde se lucrează cu tipare, in 
virtutea unei comodități, a im
provizației, intervine plicti
seala, monotonia, obișnuința, 
se ratează scopul.

Ultima reuniune din anul 
trecut s-a organizat, pen
tru toți, în trimestrul al doilea. 
Și doar e vîrsta cînd se 
dansează cel mai mult. A- 
proape toți au programat 
pentru sîmbătă și duminică să 
vadă un film, să meargă la 
circ, să vadă o piesă, să meargă 
la cofetărie. Majoritatea au 
participat la aceleași con
cursuri. Or, elevul dintr-a Xl-a 
sau cel din anul VI dorește și 
altceva în afara unui concurs 
la care a participat poate în 
fiecare an, începînd cu clasa 
a VIII-a sau a IX-a. în clasa 
a IX-a vizionările colective 
satisfac, într-a Xl-a nu ; apare 
dorința ca după o vizionare 
sau mai multe, să urmeze o 
discuție, o analiză cu ajutorul 
specialistului. Propunerile ele

vilor indică nevoia diferen
țierii ; eleva dintr-a IX-a, 
bunăoară, solicita un concurs 
de recitări, cei din anul VI ar 
dori întîlniri, simpozioane cu 
mari personalități științifice. 
Diferențieri sînt și de la o 
școală la alta. Se poate remarca 
faptul că viitorii învățători 
și-au propus să profite la 
maximum de ceea ce le oferă 
orașul, mai ales în domeniul 
culturii. E firesc: vor pleca 
la sat și vor să aibă un plus 
de cunoștințe, sînt oameni 
care încep să se gîndească la 
posibilitatea de a dărui celor 
pe care, la rîndu-le, îi vor 
învăța să dăruiască. Ce, cit? 
E firesc regretul elevei care, 
în șase ani, n-a văzut una din 
marile uzine ale țării situate 
în orașul în care a învățat, 
întrebată sau nu de viitorii ei 
elevi, ea va avea obligația edu
cativă, cetățenească, să le vor
bească și despre această uzină. 
Va folosi ghidul, bibliografia ?j

Există, fără îndoială, o di
namică a preferințelor, o evo
luție a lor de la o vîrstă la 
alta a anului școlar preferința 
care trebuie studiate perma
nent. Apoi elevului i se culti
vă neașteptat de puțin spiritul 
inițiator, capacitatea de orga
nizator... „Noi am propus anul 
trecut"... „Am participat ca 
organizatori anul trecut..." 
Totul este foarte vag.

Rîndurile de mai sus sînt o 
invitație adresată comitetelor 
U.T.C. de a extinde „extempo
ralul" nostru și, mai ales,' de 
a valorifica ideile pe car, nu 
ne îndoim că le vor obține.
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ACTUALITATEA
Sosirea ambasadorului extraordinar 

și plenipotențiar al Norvegiei 
in Republica Socialistă România

Miercuri noaptea, a 
sosit la București Egll 
Ulstein, ambasadorul 
extraordinar șl pleni

potențiar al Norvegiei 
In Republica Socialis
tă România.

(Agerpres)

ORADEA fde la 
corespondentul nos
tru)

Cooperativele agri
cole de producție din 
Boghiș, Nușfalău și 

Marca au hotărît să 
execute împreună lu
crări de regularizare a 
cursului rîuiui Barcău. 
In prima etapă se vor 
efectua lucrări pe 
porțiunea cuprinsă în
tre Bnghiș șl Nușfa- 
lău. Tot tn această 
toamnă vor începe 
lucrările în vederea 
construirii unul bara). 
Pentru aceasta au în
ceput deja măsurăto
rile topografice.

țara noastră a delega
ției Consiliului ungar 
al păcii, condusă de 
Sandor Harmati, vi
cepreședinte al aces
tui consiliu.

Au luat parte Mi
hai Marin, adjunct al 
ministrului afacerilor 
externe, acad. Gheor- 
ghe Mihoc, vicepre
ședinte al Comitetului 
Național pentru Apă
rarea Păcii din Repu
blica Socialistă Româ
nia, membri ai Comi
tetului, funcționari su
periori din Ministerul 
Afacerilor Externe.

,,Talasoterapia pe lito
ralul românesc" a fost 
vizionat la Congresul 
internațional de taJa- 
soterapie care a avut 
loc în localitatea Wes- 
terland-Sylt din R. F. 
Germană.

Filmele medicale ro
mânești s-au bucurat 
de o deosebită atenție 
din partea participan- 
tilor la aceste mani
festări.

(Agerpres)

A apârut

„Normele republicane de protecție

a muncii"

Joi la amiază am
basadorul R. P. Unga
re la București, Jozsef 
Vince, a organizat o 
întîlnire prietenească 
cu prilejul vizitei în

Cu prilejul unor 
manifestări științifice 
Internaționale Centrul 
de documentare me
dicală a prezentat în 
această lună peste ho
tare noi filme medica
le. Filmul în culori

De cîteva zile, pe 
strada V. 1 Lenin din 
orașul de reședință al 
regiunii Hunedoara s-a 
deschis un nou șan
tier. Aici și-au dat în- 
tîlnire topografi, be- 
toniști, mecanici de 
Utilaje și alțî lucră
tori ai Grupului de 
construcții nr. 2, care 
execută prima racor
dare a orașului la 
marele canal colector 
ce leagă noul micro- 
raion Gojdu de Mu
reș. Pe malul rîuiui se 
află în construcție sta
ția de epurare. Aici au 
fost terminate primele 
două decantoare, al 
treilea aflîndu-se în 
faza de finisaj.

Zilele acestea au a- 
părut „Normele repu
blicane de protecție a 
muncii*, elaborate de 
Comitetul de Stat pen
tru Protecția Muncii 
șl Ministerul Sănătății 
șl Prevederilor Socia
le. Ele cuprind princi
palele aspecte de teh-

nică a securității și de 
Igienă a muncii, avînd 
drept scop să contri
buie Ia îmbunătățirea 
continuă a condițiilor 
de muncă șl înlătura
rea cauzelor care pot 
provoca accidente șl 
îmbolnăviri profesio
nale.

Normele republicane 
sînt obligatorii pentru 
toate ministerele, or
ganele centrale ale 
administrației de stat 
șt ale organizațiilor 
cooperatiste șl ob
ștești. Pe baza lor se 
vor stabili norme de
partamentale de pro
tecție a muncii.

Complexul muzeistic

Tudor Vladimirescu

Acei oameni minunați In 
MAȘINILE LOB ZBURĂTOARE — 
film pentru ecran panoramic — 

rulează la Patria (orele 10i 
12,45, 15,45. 18,30, 21,15).

I 
I 
I 
I 
I

A. IOAN

CRAIQVA — în co
muna Iormănești, din 

regiunea Oltenia, se 
află tn curs de amena
jare complexul muze
istic Tudor Vladimi
rescu. A fost restau
rată cula în care a lo
cuit Tudor Vladimires
cu si se organizează o 
colecție ce cuprinde

obiecte personale ale 
lui Tudor ți de arme 
din timpul revoluției 
de la 1848. In incinta 
culei se pregătește o 
colecție de costume 
populare vechi din 
Glogova. care vor a- 
minti de prezența pe 
aceste locuri a pan
durilor. în apropiere,

la Broșteni a fost res
taurată și cula căpita
nului de panduri Cu- 
țul — prieten și tova
răș de luptă al lui Tu
dor. Pentru vizitatorii 
complexului, la Iormă- 
nețti a fost construită 
o cabană modernă.

(Agerpres)

Cooperativa agricolă de producție Ileana, regiunea București, 
După recoltarea pormubului se pregătește terenul pentru se

mănatul griului

• SPORT
O nouă competiție:

j„Cupa României44 la scrimă
SCURTE ȘTIRI

Criteriul european 
de atletism

Funeraliile scriitorului
Marcel Breslașu

Joi la amiază au avut loc 
funeraliile poetului Marcel 
Breslașu, membru al Comite
tului de conducere al Uniunii 
Scriitorilor din Republica So
cialistă România, redactor șef 
al revistei „Secolul XX".

La adunarea de doliu, care 
a avut loc la Casa Scriitorilor 
din București erau prezent! 
scriitori, oameni de cultură și 
artă.

Aducind un ultim omagiu 
celui dispărut, scriitorii Aurel 
Baranga șl Petre Stoica au 
evocat viața și activitatea mul
tilaterală desfășurată în do
meniul literaturii șl artei de

Marcel Breslașu. Ei au subli
niat că Marcel Breslașu a dat 
în opera sa expresie poetică 
unor aspecte ale luptei po
porului nostru împotrra 
nedreptăților sociale din tre
cut, precum și năzuințelor sp e 
o viață nouă, socialistă. Prin 
ampla sa activitate el a oferit, 
de asemenea, cititorilor din 
țara noastră numeroase tradu
ceri din poezia universală.

La crematorul Cenușa, unde 
a avut loc Incinerarea, criticul 
Radu Popescu, a adus un ultim 
omagiu poetului care a fost 
Marcel Breslașu.
—■•

Teatrul din Galați:

In noua stagiune

ZORBA GRECUL
rulează la Republica (orele 8| 
10,30, 13,15, 16, 18,45, 21,30).

YOYO
rulează la Grivița (orele 9, 
11,15, 13,30, 16, 18,30, 21).

NOTRE DAME DE PARIS — cine
mascop —

rulează Ia Luceafărul (orele 
8,30: 11, 13,30, 16, 18,30, 21), 
București (orele 8,30, 11, 13,30, 
16, 18,30, 21), Melodia (orele 9, 
12, 15, 18, 21). Modern (orele 
9: 11,15, 13,30, 16, 18,15; 20.30), 
Feroviar (orele 10,30, 13,30, la 
orele 16, 18,30, 21 CASA
NOASTRĂ.

SUZANA ȘI BĂIEȚII
rulează Ia Capitol (orele 8,30, 
11, 13,30, 16, 18.30 , 21). •

LUMINA DUPĂ JALUZELE
rulează la Festival (orele 9| 
11,15, 13,30, 16, 18,30, 21), Ex
celsior (orele 8,30, 11, 13,30; 
16, 18,30, 21), Aurora (orele 9i 
11,15, 13.30, 16, 18,30, 21).

ÎN NORD, SPRE ALASKA I — 
cinemascop —

rulează Ia Victoria (orele 9, 
/ 11,45, 14,45, 17,45; 20,45).
PE DONUL LINIȘTIT — seria a 
H-a

rulează la Central (orele 8,30, 
10,45; 13,15, 15,45; 18,15; 20,45).

DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ 
rulează la Union (orele 15,15i 
18; 20,45).

URME TN OCEAN
rulează la Cosmos (orele 15,30; 
18; 20,45).

ESCROCII LA MÎNĂSTIRE — 
cinemascop —

rulează la Pacea (orele 15,45; 
18; 20,15).

6 000 000 DE MARTORI
rulează la Bucegl (orele 9,30; 
11,45; 14; 16; 18,15, le orele 
20,30 RĂSCOALA.

CLEOPATRA — cinemascop — 
(ambele serii)

rulețză la Gloria (orele 9i 
12,45; 16,30; 20.15).

MONEDA ANTICĂ
rulează la Unirea (orele 15,30; 
18).

DRAGOSTEA ÎNVINGE — ci
nemascop —

rulează la Tomfs (orele 9i
11.15, 13,30, 16,15; 18,30,
20,45). Miorița (orele 9, 11,15, 
13,30; 16, 18,30, 20,45).

MÎINE, MEXICUL I 
rulează la Flacăra (orele 15,30,
18.15, 20,45).

FANFAN LA TULIPE
rulează la Vitan (orele 15,30, 
18,15), Progresul (orele 15,30, 
18, 20,45).

COPIII MĂRII
rulează la Munca (orele 16,
18.15, 20.30).

ȚARA FERICIRII
rulează la Arta (orele 9| 11,45; 
15,45; 18; 20,45).

COPLAN IȘI ASUMĂ RISCUL 
rulează la Popular (orele 14; 
16,15; 18,30; 20,45), Lira (orele 
15,30; 18; 20,30).

FĂRĂ PAȘAPORT ÎN ȚARĂ 
STRĂINĂ

rulează la Moților (orele 15,30; 
18; 20,30).

JURNALUL UNEI FEMEI ÎN ALB 
rulează la Viitorul (orele 15,30, 
18; 20,30).

MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT- 
FIACRE

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

COLIBA UNCHIULUI TOM — 
cinemascop —

rulează la Rahova (orele 15, 
18, 21).

ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI ȘAPTE 
SALTIMBANCI

rulează la Flamura (orele 9,
11.15, 13,30, 15,45) 18,15; 20,45), 
Buzești (orele 9, 11,15, 12,30; 
16; 18,30; 21).

SE INTIMPLĂ NUMAI DUMINICA 
rulează la Drumul Sării (orele 
15,30; 18; 20,30),

CÎINELE DIN BASKERVILLE 
rulează la Ferentari (orele 
15,30: 18; 20,30).
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De cîțiva ani, scrimeril noș
tri fruntași, o dată cu termi
narea campionatului republi
can individual și a întîlnirilor 
internaționale care au loc în 
general în prima parte a artu- 
lui, nu mai aveau nici o com
petiție care să le solicite pre
gătirea pînă în a doua jumă
tate a anului. Singura compe
tiție la care participau, era 
returul campionatului repu
blican pe echipe. Această 
competiție destul de imporr 
tantă reprezintă o întrecere 
care prin diferența de valoare 
a echipelor pe de o parte, iar 
pe de altă parte prin existența 
majorității scrimerilor frun
tași la echipe a căror prim loc

în clasament eu greu putea fi 
periclitat, nu putea să joace 
un rol stimulator în pregătirea 
scrimerilor noștri fruntași.

Aceasta fiind singura com
petiție care există în calenda
rul competițional în cea de a 
doua parte a 
foarte lungă 
luni) în care 
nu se făceau 
și volum care să le permită o 
ascensiune continuă a valorii 
lor sportive.

De aceea considerăm ca bine 
venită măsura federației de 
specialitate, de a fi introdus 
începînd din acest an o com
petiție care va avea tradițio
nală : „Cupa României".

anului, exista o 
perioadă (3—4 
antrenamentele 

cu o intensitate

Competiția care se va desfă
șura în cea de a doua parte a 
anului, fiind individuală, și 
deschisă tuturor scrimerilor 
din țară, indiferent de clasi
ficarea sportivă, are darul de 
a angrena — pe diferite etape, 
de calificare — atît sportivii 
cit și antrenorii într-o pregă
tire continuă, care să permită 
atingerea unei a doua forme 
sportive. „Cupa" are darul 
totodată de a ridica indirect 
și valoarea campionatului pe 
echipe, care împreună, com
pletează acum calendarul com
petițional al scrimerilor noștri.

O. VINȚILĂ 
maestru al sportului

• Astăzi încep la Odesa 
întrecerile Criteriului eu
ropean de atletism, rezer
vat juniorilor. La competi
ție participă peste 400 de 
juniori și junioare, repre- 
zentînd 20 de țări, printre 
care Austria, Belgia, Fran
ța, Polonia, România, Un
garia, Cehoslovacia, Iugo
slavia, Suedia și U.R.S.S. 
Juniorii se vor întrece în 

de probe, iar junioarele 
12 probe.

luat la Piotrkov în compa
nia unei selecționate a ora
șului Lodz. Boxerii bucu- 
reșteni au repurtat victoria 
cu scorul de 13—3.

Pentru actuala stagiune, co
lectivul Teatrului muzical din 
Galați și-a fixat un plan de 
spectacole destinate auditori
lor din localitățile regiunii. 
Cu cîteva zile în urmă, seria 
acestor manifestări a fost ina
ugurată pe scena Clubului 
muncitoresc „Progresul" din 
Brăila, cu care prilej un mare 
număr de Iubitori ai muzicii 
au vizionat opereta lui Fr. 
Lehar — „Contele de Luxem
burg". Tot pentru brăileni, pe 
lista viitoarelor spectacole mai 
figurează încă două operete: 
„Voievodul țiganilor" de 
Strauss, „Silvia" de Kalman 
precum și două spectacole de 
estradă. In celelalte centre — 
Tecuci, Focșani, Panciu și 
Făurei, prioritate vor avea 
spectacolele de operetă. De
plasările unor grupuri de ar
tiști gălățeni în orașele și sa
tele regiunii încep intr-un ritm

susținut tn prima decadă a 
lunii octombrie. La Tecuci, 
Brăila și Focșani, teatrul gălă- 
țean urmează să prezinte 
spectacole de operă, operetă si 
balet cu noile premiere » 1 
stagiunii 1966—1967. Amintim 
dintre acestea : „Nunta lui Fi
garo" de Mozart, „Carmen" de 
Bizet, „Faust" de Gounod, o- 
pereta „Sînge vienez" de Fr. 
Lehar, un spectacol de be let 
pe muzică de Laurențiu Pro- 
feta (libretul de prof. Nicolae 
Itu). Astfel, stagiunea care în
cepe încearcă să răspundă e- 
ducației muzicale a ascultăto
rilor săi. Pentru artiștii Tea
trului muzical stagiunea aceas
ta are o semnificație în plus: 
în luna noiembrie acest colec
tiv artistic va sărbători împli
nirea unui deceniu de activi
tate.

DUMITRU SANDU

21 
în

Joi dimineață a plecat 
calea aerului la Odesa

Scenă din spectacolul „Vlaicu Vodă" la noua stagiune a Teatrului National

• CONTINUĂRI
NOBLEȚEA 

NUMELUI DE MAMA
— Mi-o doresc prea mult ca 

să nu fie așa.
In salonul în care discutăm, 

alături de tinerele viitoare 
mame, se află și Georgeta N„ 
mamă eroină.

— Sinteji la nașterea... ?
— A 9-a. interceptează dinsa 

întrebarea. Am aproape 40 de 
ani și sini foarte mîndră că 
pină acum mi-am păstrat vie 
dorinfa de a crește și educa co
pii. Este intr-adevăr „multă bă
taie de cap", mal ales în cazuri 
ca al meu. dar satisfacțiile pe 
care le ai cînd îi vezi crescînd, 
făcindu-se oameni, sînt nebă
nuite. Cred că, dacă unele femei 
ar renunța puțin la egoismul 
lor, ar deveni cu toate mame.

— Ce le spuneți tinerelor 
mame ?

— „Colegelor" mele mai tine
re nu le pot spune decit că 
trebuie să fie fericite că au 
reușit să ajungă aici. Pen
tru mal departe, care totuși nu 
mai este așa departe, le doresc 
mult curaj. De altfel, nu este 
zi în care sd nu Ie împărtășesc 
din experiența mea; o fac 
pentru că uneori le văd gindi- 
toare, poate puțin temătoare... 
Le înțeleg, deoarece așa eram

pe 
echipa de atletism-juniori 
a, țării noastre, care va 
participala întrecerile cri
teriului european. Din echi
pă fac parte, printre alții, 
Dan Hidioșanu (110 m gar
duri), Petre Ciobanu (100 
și 200 m), Radu Rus (1 500 
m), Andrei Șepci (decatlon), 
Elisabeta Baciu (800 m plat), 
Marilena Ciurea 
etc.

• F.C. Barcelona a cîș- 
tigat ediția 1965—1966 a 
„Cupei orașelor tîrguri" la 
fotbal. In cel de-al doilea 
meci disputat miercuri sea
ra la lumina reflectoare
lor, F.C. Barcelona a în
vins, după prelungiri, cu 
3—2 (1—1) pe Real Sara
gossa. In primul meci fot
baliștii de la Saragossa cîș- 
tigaseră cu 1—0. După meci 
sir Stanley Rous, președin
tele F.I.F.A. a înmînat 
cupa învingătorilor.

Prolog la o mare sărbătoare

(suliță)

• Echipa de box 
București, care se 
turneu în Polonia,

La Brașov au în
ceput lucrările de 
construcție a unui 
stadion modern cu 
o capacitate de 
30 000 de locuri. A-

• CONTINUĂRI
și eu la prima naștere... dar 
după ea, nu mi-am mal făcut 
atitea probleme. Cînd dorești 
ceva din toată inima, treci 
peste greutăți, peste dureri, cu 
mai multă ușurință.

— La început, povestește 
zîmbind Florlca D„ n-a fost 
nimic, doar oboseala după 
naștere. Apoi, am fost din ce 
în ce mai nerăbdătoare să-mi 
văd fetifa, s-o mfngîi, s-o aud * 
plingînd... Mi-am dorit un copil 
chiar din primele luni de căsă
torie. Soțul îmi cumpăra în 
timpul sarcinii broșuri medi
cale, consulta el Însuși cărțile, 
mă sfătuia, avea grijă să nu 
fac eforturi... Se spune că după 
ce o femeie a trecut prin 
chinurile nașterii, nu-și mai 
dorește așa repede un copil... 
Eu am și uitat, și cu toate că 
am abia 19 ani, md gîndesc la 
băiatul pe care-l voi avea...

— Știți, eu sînt foarte copi
lăroasă. mărturisește luliana S. 
Acasă, ma' pdstrez și acum 
jucăriile, păpușile... tmi doream 
și o păpușă vie... care sd fie a 
mea, sd o văd crescînd, vor
bind Desigur, că m-am gîndit 
și la greutățile pe care le ridică 
creșterea șl educarea unui 
copil, însă soțul meu md iu
bește și știu că md va ajuta... 
tn timpul sarcinii mă asigura 
mereu că sînt frumoasă, că tre
buie să fiu mîndră că voi da 
naștere unui copil... Cred că-1 
voi lăsa lui rolul principal in

educație, mai ales că avem un 
băiat... Ne-am propus să nu ne 
certăm, să nu ne contrazicem 
niciodată în fata lui, sd fim 
atenfi umil cu altul.

— Eu sînt profesoară, ne 
spune Tamara P. și iubesc 
copiii, chiar prin meseria pe 
care mi-am ales-o. Anul trecut 
am pierdut o sarcină și nu vă 
închipuiți ce fericire înseamnă 
pentru mine șl solul meu că 
fetita noastră s-a născut acum 
sănătoasă. Nu le-am înțeles 
niciodată pe tinerele soții care 
nu vor sd aibă copil. Știu că 
un copil înseamnă mai multă 
grijă, mal multe preocupări, te 
distrezi mai pu(in... Dar mi se 
pare că o căsnicie rămine 
goală, dacă in ea nu se 
naște o noud viată... Iți 
dai seama la bătrîne(e că 
n-ai realizat nimic, că ai trăit 
degeaba, fără sd lași nimic in 
urma ta... întrebați iemeile mai 
în vfrstă care n-au vrut sau 
n-au putut să aibă copii, cît de 
searbădă li se pare viata, cit 
de inutilă... Sentimentul matern 
dă sens și greutate întregii 
mele activități.

Discufia cu tinerele mame se 
duce, firesc, tn asemenea loc 
șl moment, tn jurul copiilor, a 
proiectelor, a visurilor legate 
de ei. Ne vorbesc cu căldură, 
cu emofie despre un alt mem
bru al familiei lor, venit sd în
tregească. să împlinească fe
ricirea căminului. Cîteva

Metalul 
află în 
a evo-

• După cum s-a mai a- 
nunțat în campionatul eu
ropean de fotbal echipa 
Ungariei a învins miercuri 
seara pe Nepstadion din 
Budapesta cu scorul de 
6—0 (5—0) echipa Dane
marcei. Jocul a fost urmă
rit de aproape 20 000 de 
spectatori. Cele 6 puncte 
au fost marcate de Albert 
(2), Meszoeely, Bene, Far
kas și Varga.

(Urmare din pag. 1}

In general vor depăși cadrul 
sărbătorii propriu-zise, ele 
funcționînd în orașele regio
nale 10—15 zile, timp în care 
vor exista în permanentă pro
duse agricole proaspete, iar în 
Capitală expozițiile tîrg țin o 
lună de zile.

Aceste expoziții-tîrg vor 
contribui la aprovizionarea de 
iarnă a cetățenilor și vor sti
mula mai buna valorificare a 
produselor cooperativelor agri
cole.

In București, la Halele Obor 
și la Pavilionul Expoziției 
Economiei Naționale vor func
ționa timp de o lună ștanduri

pentru vînzarea fructelor și 
legumelor proaspete. Se vor 
amenaja mustării rustice, vor 
cînta tarafuri, iar in ziua săr
bătorit se organizează un mare 
carnaval de toamnă.

Cele mai bune produse agri
cole vor fi premiate atît pe 
plan raional, regional cît și 
central.

La Pavilionul Expoziției 
Economiei Naționale, Ministe
rul Industriei Alimentare îm
preună cu Institutul de cer- 
hortiviticole — vor organiza 
expoziția strugurilor de masă 
medaliați la cel de al II-lea 
Concurs republican, pentru 
vînzarea vinurilor aduse din 
cele mai vestite podgorii româ
nești.

TELEVIZIUNE
VINERI 23 SEPTEMBRIE 1966

(Agerpree)

nou stadion
cesta va fi dotat 
cu instalații la ni
velul tehnicii actu
ale. Lucrările sînt 
executate de Trus
tul de construcții lo-

cale după un proiect 
întocmit de specia
liștii Direcției de 
sistematizare, arhi
tectură și proiecta
rea construcțiilor.

18,00 : Emisiune 
pentru copii și ti
neretul școlar : — 
Neobișnuita călă
torie in lumea 
cărților. „întîlnire 
cu Păcală". 19,00 : 
Telejurnalul de 
seară ; 19,15 : Or
chestra — gale
rie a instrumen
telor ; 19,30 : Dic

ționar de persona
je. Litera D (II) ; 
20,00 : Șăptămîna ; 
21,00 : Avanpre
miera ; 21,15 : Te- 
leglob — emisiu
ne de călătorii 
geografice : „Gua
temala" ; 21,45 :
„Armonii in alb 
și negru" — emi

siune de Marcela 
Popescu. Coregra
fia : Gelu Matei ; 
22,15 : Parada ve
detelor ; 22,30 :
Telejurnalul de 
noapte ; 22,40 : Bu
letinul meteoro
logic ; 22,45: în
chiderea emisiu
nii.

• CONTINUĂRI
foarte tinere mame, ne tac 
confidente despre certurile 
pe care le-au avut uneori cu 
sofii, discuțiile născute dlntr-o 
nepotrivire sau alta. Dar acum, 
după nașterea primului copil, 
sînt convinse că legătura lor 
sufletească se va limpezi, se va 
înfrumuseța.

— Sînt mai multe griji și 
preocupări comune, remarcă 
Emilia M. Fiecare dorim sd asi
gurăm băiatului nostru o viață 
fericită, îndestulată. Șl-apol, 
prezenta unui copil, cu drăgă
lășenia și naivitatea lui cred 
că poate să preîntimpine multe 
neplăceri ivite între noi.

Dlscutînd despre copii, vor
bim implicit, despre căsătorie, 
despre răspunderea mai mare 
pe care o capătă în societate, 
o familie.

— De cînd am născut, nu mă 
gîndesc decit la oameni buni, 
frumoși, capabili, pe care 
i-am intilnit tn viața mea, măr
turisește Ileana C. Vreau din 
tot sufletul ca băiatul meu să le 
semene, să fie demn de admira
ția tuturor, de stima celor cu 
care va munci...

Cînd ieșim din maternitate, 
plouă. Sub o umbrelă, tehni
cianul Vasile M. îșl așteaptă 
soția și băiatul. Se plimbă ne
răbdător. călcînd, poate nea
tent, prin ochiurile de apă.

— Aș dori să mă credeți, 
dar este cea mal frumoasă

ploaie pe care am văzut-o în 
viafa mea... Am un băiat și sînt 
toarte, foarte fericit. Nu l-am 
văzut încă, dar sînt sigur că e 
cel mai frumos, cel mai deștept 
copil din lume...

...Proiecte, visuri — realități. 
Le răspundem cu zimbetul 
firesc al înțelegerii, al aprobă
rii.

in atenție 
dosarul nr. 8

teva din ele. Peste tot, în 
adunările generale s-au ținut 
mai multe expuneri și con
ferințe pe teme ca: „Ne
cesitatea respectării discipli
nei de producție", „Ce în
seamnă o zi lipsă în producția 
uzinei" etc. Cu alte ocazii, co
muniști, muncitori cu vechi
me în uzină au fost invitați să 
vorbească tinerilor despre 
condițiile grele de muncă din 
trecut, evidențiind totodată 
metodele folosite de patroni 
atunci cînd un muncitor ab
senta de la serviciu. In atin
gerea aceluiași scop, în prac
tica organizațiilor s-a încetă
țenit metoda ca de fiecare 
dată cînd absentează tînă- 
rul respectiv să fie chemat în 
fața biroului. Intr-o serie de 
organizații se obișnuește ca

înainte ca adunarea generală 
să intre în dezbaterea proble
melor de pe ordinea de zi, să 
aducă la cunoștință numele 
acelora care absentează. 
Acțiunea amintită este com
pletată de activitatea gazete
lor de perete care au publicat 
numeroase articole critice la 
adresa unor tineri ca ION 
MANEA, TO ADER NENCIU 
și a altora. Atunci cînd aceste 
activități nu și-au atins scopul 
cu anumiți tineri, organizațiile 
U.T.C. au trimis scrisori des
chise familiilor lor în care au 
scos în evidență ideea că fiii 
sau soții lor ar putea cîștiga 
mai mult dacă n-ar lipsi. Și 
nu de puține ori s-au obținut 
rezultate.

Așa după cum spunea tov. 
OPREA HUTULAC, organiza
țiile U. T. C. s-au apro
piat mai mult de acei ti
neri care erau conside
rați „răi", s-au străduit să 
le afle preocupările, să pri
ceapă mai bine psihologia lor. 
Muncitorul NICOLAE BĂLA- 
NESCU este apreciat de tova
rășii săi pentru priceperea sa 
în muncă. Viciul de a bea 
peste măsură îi diminua re
zultatele frumoase. In prima și 
chiar a doua zi după salariu 
obișnuia să nu mai dea pe la 
uzină. întrebat de ce lipsește 
el a mărturisit că anturajul, 
avea o mare influentă asupra 
sa. Și organizația l-a ajutat. 
Alex. Andreescu și Gh. Ghița 
au primit sarcina să se ocupe 
de această problemă. Bălă- 
nescu a reușit astfel să pără
sească vechiul anturaj și în 
consecință să nu mai lipsească.

Comitetul U.T.C. a antrenat

în muncă, pe tinerii ingineri 
și maiștri. In secția maistru
lui ION HINCU ca urmare a 
muncii depuse s-a creat o opinie 
de masă împotriva acelora ce 
încălcau cu regularitate disci
plina. Aici absențele s-au re
dus acum aproape la zero.

Opinia colectivului a tre
zit la realitate cele mai 
recidiviste cazuri. Pentru 
ilustrare vom reda mărturi
sirea tînărului Dumitru Pu
tere care ultima oară a lipsit 
șase zile, iar la scurt timp s-a 
prezentat la organizația U.T.C. 
„Tovarășe secretar vă promit 
că n-o să mai lipsesc, dar 
înlesniți-mi posibilitatea de a 
pleca în altă secție. Vă rog să 
mă credeți că nu mai pot 
suporta privirile dojenitoare 
ale tovarășilor de muncă". Și 
într-adevăr el și-a respectat 
cuvîntul.

Numărul celor însemnați cu 
roșu în dosarul cu nr. 8 scade 
mereu. Tot ce s-a obținut 
pînă acum în consolidarea dis
ciplinei socialiste a muncii 
confirmă că acei tineri care 
nu s-au încadrat pînă acum în 
făgașul atitudinii noi față de 
muncă pot fi modelați în 
sensul dorit de întregul colec
tiv, mai ales că numărul lor 
este foarte mic. Trebuie mai 
multă perseverență, mai 
multă răbdare și pricepere în 
vindecarea fiecărui caz în 
funcție de particularitățile 
sale. Mai multe acțiuni co
lective de la care să nu lip
sească mai ales cei certați cu 
disciplina ar putea închide în 
scurt timp dosarul nr. 8, care 
se află în atenția întregii 
uzine.
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kObiectivul fotografic a surprins un aspect din timpul lu

crărilor Adunării Generale a O.N.U.

Schimbările de la FDepartamentul de Stat Sosiseră cite

lendințe noi in rindul

EUGENIU OBREA

SCURT

Locatarii din
vila părăsită

dus la 
eu.ro-

a verifica existența in 
a unor centre de re
înființate de Chombe. 
eșec al lui Chombe îi

Wa-
Reuter 

ultimele

lui 
(4 000 franci soldă 

s-au declarat dispuși 
în slujba ex-premie-

aventuri în

IN CATIFEA"

nel în aviația S.U.A., 
Kasamura, fost ministru 
cabinetul Chombe.

Arestările din Franța au

Populația Guineei „portugheze" desfășoară o luptă fermă, mereu mai intensă împotriva dominației coloniale a Lisabo
nei. în fotografie: un detașament al forțelor patriotice, acționînd în jungla Guineei „portugheze"

RĂZBOIUL RECE

liberalilor britanici

Cercurile observatori
lor din Washington co
mentează pe larg schim
bările care au intervenit 
in aparatul de conduce
re al Departamentului 
de Stat al S.U.A.

Potrivit agenției FRANCE 
PRESSE, cea mai mare sur
priză a provocat-o numirea 
ministrului de justiție, Nicho
las Katzenbach, în postul de 
subsecretar de stat, în locul 
lui George Ball, care a demi
sionat. Referindu-se la moti
vele demisiei lui Ball, cel mai 
apropiat colaborator al secre
tarului de stat, Dean Rusk, 
FRANCE PRESSE menționea
ză că deși el și-a motivat ho- 
tărîrea prin „motive persona
le", excluzînd „divergențele

politice" se pare că el a fost 
totuși nemulțumit de atenția 
prea mare acordată de admi
nistrația Johnson războiului 
din Vietnam, ceea ce a 
neglijarea problemelor 
pene.

corespondentul din 
shington al agenției 
menționează că
schimbări au făcut să se in
tensifice speculațiile observa
torilor din capitala federală a- 
mericană privind o eventuală 
remaniere a guvernului S.U.A. 
care să ducă la înlocuirea se
cretarului de stat, Dean Rusk, 
și trecerea ministrului apără
rii, Robert McNamara, într-un 
alt post, probabil acela de con
silier principal al președinte
lui Johnson.

Frankfurt
pe Main

lomânia la
Tîrgul cărții

Miercuri s-a deschis la 
Frankfurt pe Main cel de-al 
18-lea Tirg internațional al 
cărții. La această tradițională 
manifestație culturală partici
pă 2 499 de edituri din 51 de 
țari, printre care și Republica 
Socialistă România. La stan
dul organizat de Întreprinde
rea „Cartimex" editurile noas
tre prezintă peste 550 de cărți 
și publicații.

Tîrgul a fost deschis de mi
nistrul de externe vest-ger- 
man, Gerhard Schroder.

Intr-un raport dat publicită
ții de Ministerul Educației al 
Columbiei se arată că in con
dițiile actualului ritm de lichi
dare a analfabetismului, numai 
peste 70 de ani această pro
blemă va fi pe deplin soluțio
nată. 90 la sută din copiii care 
Încep școala nu o termină. Nu
mai 1 din 400 de elevi ai șco
lilor elementare ajung să în
vețe in institutele de invăță- 
mint superior. Această situație 
se agravează cu atit mai mult 
cu cit majoritatea școlilor sint 
particulare șl deci inaccesibile 
copiilor săraci.

„In virtutea deosebirilor 
mart dintre sumele care tre
buie plătite pentru școlile par
ticulare și de stat, invățămin- 
tul mediu a devenit un „cori
dor îngust" prin care nu pot 
trece dectt cei care au bani" 
— scrie ziarul „Tiempos".
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Sub lozincile „Încetați repre
siunile", „Vrem școli, și nu 
cazărmi", la Ciudad de Pana
ma a avut loc o demonstrație 
a studenților, la care au parti
cipat peste 2 000 de persoane. 
Participanțil la manifestație 
au cerut autorităților încetarea 
acțiunilor arbitrare ale poliției 
împotriva studenților, elibera
rea din închisoare a lui Luis 
Navasa, secretar general al 
Federației Studenților din Pa
nama, precum și sporirea fon
durilor de stat destinate învă- 
țămîntului superior. In timpul 
demonstrației, studenții au îm
prăștiat manifeste, care con
damnau politica antipopulară 
dusă de guvern. Demonstran
ții s-au îndreptat apoi spre re
ședința președintelui, pentru 
a-i înmîna o petiție de protest. 
Garda națională a intervenit 
făcînd uz de bombe cu gaze 
lacrimogene, pentru a-1 împrăș
tia pe demonstranți.

Exilatul de la Madrid oferea generos dezmințiri. 
Chombe încerca să-și convingă interlocutorii (iar prin 
ei autoritățile de la Kinshasa) că intențiile sale ar fi 
din cele mai inofensive și că dumnealui n-ar fi decît 
victima unor denigrări. Cu dibăcia pe care i-o recunosc 
chiar adversarii săi, se înfățișa drept un neînțeles că
ruia îi sînt străine ambițiile puterii și care rîvnește doar 
la calmul unei existențe anonime. Declarațiile s-au în
mulțit în săptămînile din urmă, mai multe ziare belgie
ne oferind, cu ospitalitate, coloanele ex-premierului 
congolez.

Miercuri a început la 
Brighton congresul a- 
nual al Partidului libe
ral din Anglia. încă din 
primele ședințe s-a vă
dit o evoluție deosebit 
de interesantă în rindul 
acestui partid. Cu o ma
joritate de 60 de voturi, 
congresul a respins pro
iectul unei rezoluții pro
pus de Comitetul Execu
tiv care se pronunța 
pentru întărirea legătu
rilor Angliei cu N.A.T.O.

Dezbaterea acestei rezoluții 
a dat loc unor vii schimburi 
de replici între delegați. Nu
meroși tineri liberali au cerut 
schimbarea politicii externe 
britanice întemeiate pe războ
iul rece. Ei au subliniat nece
sitatea adoptării unei rezoluții

care să preconizeze o politică 
de pace, ținînd seama de 
schimbările care au intervenit 
în Europa. Intervențiile unora 
din partizanii rezoluției pro
puse, ca de pildă, cea a lui 
Richard Moore, membru al 
Comitetului Executiv, au fost, 
în repetate rînduri, întrerupte 
de remarcile sarcastice și stri
gătele ostile ale tinerilor li
berali.

Se relevă că printre delega
ții care au votat împotriva re
zoluției s-au aflat și 13 din 
cei 48 de membri ai Comite
tului Executiv. Potrivit tradi
ției, proiectul urmează să re
vină în discuția Comitetului 
Executiv pentru a se efectua 
schimbările necesare obținerii 
majorității de voturi în cadrul 
congresului.

Unele păreri noi pot fi desci
frate și în discursul de deschi
dere al președintelui partidu
lui, lordul Henley, care a re
levat că guvernul englez „în
cearcă să mențină Anglia ca 
o putere mondială într-un mo
ment în care nu mai sîntem 
decît o putere europeană de 
mina a doua. Este greu, a con
tinuat vorbitorul, să renun
țăm la angajamentele pe care 
ni le-am asumat, dar acest 
lucru trebuie făcut".

La Rosario, important centru 
cultural din Argentina, a avut 
loc o demonstrație a studenți
lor de la facultățile din locali
tate în semn de protest împo
triva amestecului autorităților 
argentiniene în viața universi
tară și a recentelor violențe 
comise de forțele polițienești. 
Cei aproximativ 600 de mani- 
festanți, care străbăteau stră
zile centrale ale orașului in 
tăcere, au fost atacați de poli
ție cu bastoane de cauciuc.

Dezmințirile trebuiau să în
deplinească rolul de calmant. 
In timp ce Chombe oferea a- 
sigurări, oamenii lui pregă
teau cu înfrigurare lovitura. 
Dar întunecata cortină care 
acoperea afacerea „Katanga 
nr. 2“ a fost brusc sfîșiată. 
Descoperirea din domeniul La 
Roche a scos la iveală conspi
rația lui Chombe. Dezmințirile 
au devenit inutile.

Domeniul La Roche se află 
la 200 km de Lyon, într-o zo
nă ferită de vizitatori indis- 
creți. Vila fusese aleasă din 
mai multe motive : pentru că 
părăsită de mult și părăginită 
nu hrănea bănuieli, apoi de
oarece natura aspră trebuia 
să-i obișnuiască pe locatari 
cu condițiile deloc blînde ca
re îi așteptau în Congo. „Lo
catarii" erau niște tineri fran
cezi și belgieni care atrași de 
promisiunile recrutorilor 
Chombe 
lunară) 
să intre 
rului.

Amatorii de 
jungla congoleză vegetau de 
șase săptămîni. 
patru-cinci, evitînd aglomeră
rile ce ar fi putut trezi bă
nuieli. Viața lor era destul de 
plicticoasă. Distracțiile pe ca
re și le puteau oferi erau o baie 
intr-o apă de munte și o par
tidă de cărți în singura cafe
nea din micuța așezare. Lo
calnicii (300) păreau curioși : 
cine sînt acești tineri ? Li se 
răspundea discret : „colonie 
de vacanță pentru armată", 
în curtea centrală a domeniu
lui flutura un drapel roșu cu 
un licorn alb. Tot pentru u- 
zul curioșilor se afirma : „este 
emblema unui regiment de 
parașutiști". Locatarii aștep
tau ziua hărăzită plecării că
tre Congo.

Dar in loc să ajungă in A- 
frica, au nimerit într-o puș
cărie franceză, unde meditea
ză la asprimea legilor privind 
angajarea de mercenari pen
tru armate străine (5 ani în
chisoare și 30 000 franci a- 
mendă). Autoritățile franceze 
i-au arestat in zori de zi, la 
patru dimineața, pe cind dor
meau în camerele incomode 
ale vilei. Jandarmi înarmați 
cu mitraliere și acompaniați 
de cîini polițiști au înconjurat 
clădirea. Un elicopter supra
veghea operațiunea.

Numele mercenarilor

importanță. în schimb, inte
resează identitatea unora din 
protagoniștii afacerii. Ei sint 
belgianul Thiery de Bonnay, 
conducătorul societății „Ame
rican World Travels Service", 
George Holmquist, fost colo- 

Anicet 
in

nei acțiuni în Katanga. Pre
ședintele Mobutu declara zile
le acestea : „Noi avem dovezi 
că indivizii recrutați se află in 
coloniile portugheze din Afri
ca, de unde vor încerca să se 
infiltreze in Congo pentru a 
organiza diferite mișcări anti
guvernamentale". Relațiile în
tre Kinshasa și Lisabona au 
atins un punct critic. Congo a 
adresat la O.N.U. o plîngere 
împotriva Portugaliei. Trafi
cul aerian între Congo ți An
gola a fost suspendat.

Rămine acum de clarificat 
viitorul lui Chombe. Unele 
„surse bine informate" din 
Kinshasa vorbesc despre un 
proces împotriva lui Chombe 
care va fi acuzat de înaltă 
trădare. Relatări din presa 
britanică (corespondentul lui 
SUNDAY TELEGRAPH, John
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dezvăluit mai multe complici
tăți. Intii — se remarcă rolul 
firmelor belgiene în sprijinirea 
lui Chombe ți a aventurilor 
sale. Grupări financiare de la 
Bruxelles continuă să mizeze 
pe această carte. Rețeaua des
coperită este doar una din cele 
subvenționate de cercuri bel
giene. în al doilea rînd — se 
remarcă rolul atribuit in com
plot coloniilor portugheze din 
Africa, îndeosebi Angolei ve
cine cu Congo. Mercenarii ur
mau să fie transportați în An
gola, in secret, ți încartiruiți 
in apropierea frontierei congo
leze. După aceea planurile pre
vedeau parațutarea lor la Al
bertville, locul stabilit drept 
cap de pod. Grupul avea mi
siunea de a pregăti debarcarea 
celorlalte detașamente de mer
cenari. „Comando-5“ sau „Co- 
mando-6“, grupul pregătit in 
Franța putea să ajungă in 
Congo doar cu bunăvoința Li
sabonei. De altfel, nu-i pri
ma dată cînd amieii portu
ghezi ai lui Chombe ii ajută. 
Jandarmii katanghezi au găsit 
azil în aceeași Angola iar în 
colonia portugheză există mer
cenari pregătiți in vederea u-

Latz, a oferit amănunte) jșon- 
duc la concluzia că stadiul 
pregătire a unei forțe de mer
cenari in slujba lui Chombe 
era avansat ți că „ziua X" se 
apropia vertiginos. Forțele 
pro-ehombiste au în dotare și 
avioane (camuflajul forței ae
riene este oferit de o firmă a- 
mericană creată de C.I.A. Se 
poate deci deduce că, in Con
go, Washingtonul încearcă 
să-ți păstreze intacte atuuri 
pentru orice eventualitate). 
Guvernul congolez a între
prins demersuri ți la Londra 
pentru
Anglia 
cruțare

Noul
va îndepărta protecția puter
nicilor săi prieteni ? Înclinăm 
spre un răspuns negativ. 
Chombe rămine preferatul u- 
nor cercuri financiare cu vas
te interese in Congo ți sin- 
tem încă departe de sfirțitul 
frămintărilor din această țară 
bogată.

A

LUPTĂTORII DIN JUNGLĂ

• CU PRILEJUL împlinirii a 100 
de ani de la nașterea poetului 
George Coșbuc, Uniunea scriitori
lor și artiștilor din R. P. Albania 
a organizat o adunare festivă. Au 
luat parte secretarul general al 
Uniunii scriitorilor și artiștilor, 
Shefget Musaraj, scriitori, artiști, 
lucrători în domeniul artei și 
culturii din capitala R. P. Albania. 
Scriitorul Muzafer Hadjiu a evocat 
via[a și opera literară a poetului 
român.

• ADMINISTRAȚIA națională 
pentru problemele aeronauticii și 
cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.) a anunțat că misiunea 
sondei lunare „Surveyor-2", lan
sată mârțl pentru a lua fotografii 
de pe suprafața Lunii, a eșuat. 
Tehnicienii de la N.A.S.A. au eșuat 
în încercarea lor de a redresa 
sonda, după ce aceasta a început 
să se rotească în jurul axei sale.

• IN CADRUL celei de-a 22-a 
ediții a Tirgului internațional de 
mostre de la Plovdiv, întreprinde
rile de comerț exterior „Mașiniex- 
port" din București și „Mașinim- 
port" din Sofia au încheiat două 
contracte care prevăd livrarea din 
Republica Socialistă România in 
R.P. Bulgaria a 25 locomotive Die
sel electrice de 2 100 CP, dintre 
care 10 locomotive cu livrare în 
acest an, iar restul în anul viitor.
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Apelind
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ținerea de discursuri intermi-

Scene demne de cele mai reușite pagini din Mark 
Twain s-au petrecut în aceste ultime zile în Senatul 
american. La tribună cîțiva senatori, care se succedau 
într-o ordine dinainte stabilită, țineau discursuri inter
minabile despre cele mai variate subiecte, dar care nu 
aveau nici o legătură cu dezbaterea înscrisă pe ordinea 
de zi. Atunci cînd se încerca să se treacă la vot, era im
posibil. Sala de ședințe se golea ca prin minune, ră- 
mînînd doar senatorii... de serviciu.

Pentru a curma această si
tuație, liderul majorității de
mocrate din Senat, Mike Man
sfield, a amenințat că va re
curge la forță pentru a-i rea
duce în sala de ședințe pe se
natorii găsiți pe culoarele 
Congresului, în vederea votu
lui. Numai astfel s-a reușit ca 
la începutul lunii septembrie 
să se poată trece la examina
rea proiectului de lege privind 
lărgirea drepturilor civile ale 
populației de culoare din Sta
tele Unite. Dar acesta a fost 
numai începutul. Senatorii 
sudiști și-au luat rapid revan- 

încă în mod definitiv.
I la faimoasa tactică a 

filibusterului care constă în

nabile, care au constituit izvor 
de inspirație pentru literatura

libusterului. Iar luni, un nou 
vot, în aceeași problemă, a î'-i- 
mormîntat definitiv și irevo
cabil, cel puțin în cursul ac
tualei legislaturi senatoriale, 
proiectul privind drepturile 
civile.

„Uciderea" legii, ca să folo
sim expresia agenției „ASSO
CIATED PRESS", este semni
ficativă pentru actualul mo
ment in aspra bătălie în fa
voarea integrării rasiale. Este

pagini încărcate de tristețe 
care descriu lumea perimată 
din ghettourile negrilor, atit 
din „sudul înapoiat", cit și din 
„nordul înaintat". Toate a- 
ceste nu sînt literatură, ci fap
te confirmate de cifre pe care 
le oferă chiar presa america
nă. 8,2 la sută din populația 
de culoare cunoaște șomajul, 
adică de aproape două ori și 
jumătate procentul șomerilor

FILIBUSTERUL ÎN ACȚIUNE
>atirică americană ani și ani 
de-a rindul, dixicrații au îm
piedicat dezbaterile privind 
proiectul de lege. Au fost ne
cesare chiar cîteva zile 
să reușească să se pună 
vot propunerea 
Mansfield, privind 
filibusterului în 
Miercurea trecută, 
torii sudiști au obținut victo
ria respingînd interzicerea fi-

pină 
la 

senatorului 
interzicerea 
acest caz. 
însă, sena-

necesar să reamintim că alte 
două prime proiecte, este ade
vărat, modificate și amputate, 
au fost adoptate, unul in 1964 
iar celălalt în 1965.

Acum, ofensiva rasistă și-a 
găsit drept cadru de desfășu
rare Senatul într-o problemă 
de importanță vitală, și anu
me, încetarea discriminării în 
domeniul locuințelor. în Cal
dwell sau în Faulkner, găsești

din rîndurile albilor. Deose
bit de dificilă este situația în 
rîndurile adolescenților negri.

Toate acestea se petrec în 
timp ce în diferite orașe răsu
nă focurile de armă ale rasiș
tilor care fac victime ca acel 
tînăr de 16 ani, ucis în Atlan
ta, ca elevii maltratați la 
Montgomery, capitala statului 
Alabama, unde domnește 
George Wallace, guvernatorul

care a declarat în urmă cu 
cîteva zile că „în școlile de 
pe întreg teritoriul statului va 
fi folosită poliția, pentru in
troducerea ordine!". Desigur, 
ordinea rasistă, legea (scuzați 
pentru folosirea acestui ter
men în acest caz) Ku-Klux- 
Klanului, ordinea Iui Rock
well Kent, șeful naziștilor a- 
mericani, arestat și eliberat 
după o îndelungată detențiu
ne... de două ore contra unei 
cauțiuni de 50 de dolari. In 
aceste condiții, după cum a 
arătat unul dintre liderii 
populației de culoare din Sta
tele Unite, Roy Wilkins, re
fuzul Senatului de a vota le
gea privind drepturile civile, 
nu face decît să agraveze con
flictul rasial în Statele Unite.

Ofensivei rasiste, însă, negrii 
americani ii răspund prin noi 
forme de opoziție, care au ca 
scop să impună drepturile 
unei populații care reprezintă 
mai mult de 11 la sută din 
numărul locuitorilor celor 50 
de state nord-americane.

SERGIU BRAND

Cu prilejul prezenței sale în S.U.A. unde a plecat miercuri 
seară pentru a conduce delegația franceză la O.N.U., ministrul 
de externe al Franței, Couve de Murville, va avea mai multe în- 
tîlniri cu secretarul de stat, Dean Rusk, și o întrevedere cu pre
ședintele Johnson. Aceste discuții vor permite ministrului fran
cez să abordeze cu conducătorul american relațiile dintre Franța 
și S.U.A. „Vor permite oare întrevederile franco-americane în
călzirea raporturilor dintre Paris și Washington?" — se întreba 
miercuri ziarul „LES ECHOS". „Aceste raporturi, continua zia
rul, sînt azi mai proaste ca orieînd... „Războiul rece în catifea", 
cum numesc unii conflictul dintre Quay d’Orsay și Departamen
tul de stat, nu va fi mai ușor de stins" — conchide ziarul „LES 
ECHOS“.„PARIS JOUR“ trece in revistă, cu prilejul acestei 
călătorii, problemele divergente dintre cele două țări, pe care a- 
mericanii „nu par să le înțeleagă exact". „Asupra problemei a- 
tlantice, în special privind bazele americane din Franța, dialo
gul nu..va Putea avansa foarte mult, deoarece Franța ține Ia 
principiile ce au motivat hotărirea ei. Primul dintre aceste prin
cipii — arată ziaful — este că Franța nu vrea să fie antrenată 
în mod automat în orice conflict. Or întreaga discuție în mo
mentul de față se învîrtește în jurul dorinței mărturisite a par
tenerilor noștri de a ne readuce la acest automatism !“

Este un motiv în plus pentru care discuțiile asupra proble
mei vietnameze vor fi în întîlnirile între Couve de Murville. 
Rusk și Johnson mai proeminente decît celelalte.

„LA CROIX" relevă că atît la Washington cit și la Ottawa, 
unde se va duce apoi Couve de Murville, se va discuta mult des
pre viitorul N.A.T.O. și despre evacuarea bazelor americane și 
canadiene din Franța.

Nimic nu arată, scrie ziarul, că conversațiile franco-ameri
cane vor schimba ceva... în orice caz — încheie „LA CROIX" — 
noua explicație franco-americană va permite poate citeva lă
muriri".

AL. GHEORGHIU
Corespondentul Agerpres la Paris

„Mercain"
O nouă, metodă suedeză 

asigură nașterea fără du
reri, pe baza unei anestezii 
locale. Clinica de femei din 
Vastervik a elaborat for
mula unui preparat lichid, 
denumit „Lac-43", care, in
jectat la apariția durerilor 
celor mai accentuate de 
naștere, le atenuează în 
proporție de aproximativ 
85 la sută. Noua metodă a 
fost experimentată pînă 
acum cu succes la un nu
măr de 1 000 de femei. Pre
paratul va fi folosit și în 
alte domenii clinice, proba
bil sub numele „Mercain".

„SRN 4“
Anglia iși dezvoltă rapid pro

ducția de aero-glisoare. După cum 
a anunțat Asociația constructorilor 
de vehicule aerospațiale, sînt in 
curs de construcție aproximativ 
100 de aparate, printre care 
„S.R.N.-4", un transportor de 160 
tone, cu o capacitate de 500 călă
tori, sau 36 automobile și 250 că
lători. Aparatele de acest tip iși 
vor incepe serviciul tn Canalul 
Minecii în 1968. „British Hover
craft Corporation" („B.H.C.-j, cea 
mai importantă firmă britanică 
pentru construcții aerospațiale, a 
Început construcția în serie a 
„S.R.N.-5" (18 călători sau două- 
trei tone de mărfuri) șl a „S.R.N.- 
6" (38 călători sau trei tone de 
mărfuri), pentru a face fată trafi
cului cresctnd din Canalul Minecii.
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