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DE DARE
DE SEAMA
Șl ALEGERI

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Sesiunea solemnă TOVARĂȘII NICOLAE CEAUȘESCII

consacrată sărbătoririi PE SECRETARUL DE STAT

Centenarului Academiei PENTRU COMERȚUL EXTERIOR U FRANȚEI

Republicii Socialiste România
Tovarășii Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, și Ion Gheor
ghe Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, au 
primit luni dimineața pe 
Charles de Chambrun, secre
tar de stat pentru comerțul

Centenarului Academiei Republicii Sociali# te România.solemne consacrată sărbătoririiPrezidiul sesiunii

Cu planul

pe 9 luni

îndeplinit
Siderurgiștii marelui 

combinat reșitean au ela
borat sîmbătă ultimele 
cantități de metal prevăzu
te în planul de producție 
pe 9 luni. în fruntea în
trecerii se află furnaliștii, 
care au dat pînă acum în 
plus, fată de planul la zi, 
20 000 tone de fontă. îna
inte de termen și-a înde
plinit planul producției pe 
primele trei trimestre ale 
anului și Uzina construc
toare de mașini din Reșița.

exterior al Franței, care face 
o vizită în tara noastră.

La primire au participat 
Gheorghe Cioară, ministrul 
comerțului exterior al Repu
blicii Socialiste România, și 
Andrei Păcuraru, șef 
secție la C.C. al P.C.R.

A fost de față Jean Louis 
Pons, ambasadorul Franței la 
București.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

de

In viata organizațiilor noas
tre, acest eveniment are o în
semnătate deosebită. Desfășu- 
rîndu-se în toate organizațiile 
de bază U.T.C., adunările de 
dare de seamă și alegeri dau 
posibilitatea tuturor uteciștiior 
ca, în lumina documentelor 
elaboarte de Congres, să-și 
spună părerea, să analizeze cu 
exigență întreaga activitate 
a organizațiilor de bază și a 
conducerii acestora.

Adunările generale de ale
geri au menirea ca prin dez
baterile și măsurile ce le vor 
stabili să ducă Ia o mobilizare 
mai activă a tinerilor la reali
zarea sarcinilor trasate de cel 
de al IX-Iea Congres al parti
dului. Se înțelege prin aceasta 
activitatea tinerilor în pro
ducție. îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor profesionale, în
tărirea disciplinei socialiste a 
muncii iar in școli și facultăți 
ridicarea nivelului la învăță
tură ; să se mărească contribu
ția organizațiilor U.T.C. în 
mobilizarea tinerilor de la sate 
Ia muncă pentru dezvoltarea 
și întărirea unităților socialis
te, pentru creșterea continuă a 
producției agricole vegetale și 
animale. Ele trebuie să aibă ca 
rezultat îmbunătățirea muncii 
educative desfășurate de or
ganizațiile U.T.C.. să dezvolte 
preocuparea acestora pentru a 
asigura tuturor tinerilor posi
bilitatea de a se distra plăcut, 
de a da activităților organiza
te în acest scop un conținut pe 
măsura vîrstei și cerințelor

tinerilor ; ele sînt chemate să 
dezvolte și pe mai departe de
mocrația internă de organiza
ție fiind acel cadru deosebit 
de prielnic unde fiecare ute- 
cist își poate exprima nes
tingherit opiniile, gîndurile 
sale despre muncă, despre 
viață, părerea cu privire Ia ori 
care dintre problemele activi
tății organizației din care face 
parte.

Așa cum a dovedit-o prac
tica anilor care au trecut, 
succesul adunărilor de alegeri 
este dat în mare măsură de 
modul în care sînt pregătite. 
Seriozitatea cu care trebuie 
privită pregătirea adunării de 
alegeri capătă în acest an 
niște accente suplimentare re
zultate în primul rînd de peri
oada destinată alegerilor, mult 
mai scurtă ca în alți ani — 
25 septembrie — 25 noiembrie. 
La aceasta se adaugă o cerin
ță de conținut : alegerile tre
buie să determine in fiecare 
organizație de bază dezvolta
rea acelui climat dc muncă și 
activitate tinerească, cores
punzător spiritului Congresu
lui nostru.

Pentru atingerea acestui de
ziderat principal al 
alegeri este necesar 
care organizație 
să se organizeze
tinuare cît naai multe activi
tăți pe linia înfăptuirii sarci- 

„Scîntela tineretului"

actualelor 
ca în fie- 
de bază 
în con-

(Agerpres)
(Continuare In pag. a Ill-a)
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UN NOU PRODUS
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tuni dimineața a avut loc, 
tn sala Palatului Republicii, 
Sesiunea solemnă consacrată 
sărbătoririi Centenarului Aca
demiei Republicii Socialiste 
România. Pe fundalul scenei 
erau arborate drapelele parti
dului și statului. Încadrată de 
datele festive 1866—1966 și de 
emblema Centenarului Acade
miei se afla inscripția „Cen
tum anni Academiae Rei Pu- 
blicae Socialistae Romaniae"

La sesiunea solemnă au par
ticipat membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, conducători de 
instituții centrale și organiza
ții obștești, academicieni, pro
fesori universitari, alți oameni 
de știință și cultură, ziariști.

La sesiune au luat parte in
vitați de peste hotare, repre- 
zentînd academii și alte foruri 
academice și universitare din 
aproape 30 de țări.

Au fost prezenți șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați 
la București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Cu aplauze puternice, asis
tența întîmpină pe tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Alexandru 
Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, 
Paul Niculescu-Mizil, Maxim

Berghianu, Ștefan Voitec, Io
sif Banc, Petre Blajovici, Flo
rian Dănălache, Janos Fazekaș, 
Mihai Gere, Petre Lupu, Ma
nea Mănescu, Vasile Vîlcu, 
Vasile Patilineț, Virgil Trofin, 
Constanța Crăciun, Ilie Mur- 
gulescu, Roman Moldovan.

In prezidiul sesiunii au luat 
loc Miron Nicolescu, președin
tele Academiei, Ștefan Bălan, 
ministrul învățămîntului, Ște
fan Bîrlea, șef de secție la 
C.C. al P.C.R., Șerban Țițeica, 
Remus Răduleț, Ștefan Milcu 
și Athanase Joja, vicepre
ședinți ai Academiei, Aurel 
Moga, ministrul sănătății și 
prevederilor sociale, Pompiliu 
Macovei, președintele Comite
tului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Ion Cosma, președintele 
Comitetului executiv al Sfatu
lui popular al Capitalei, 
Gheorghe Mihoc, rectorul Uni
versității București, academi
cienii Raluca Ripan și Cons-

tantin Daicoviciu, membri 
Comitetului de organizare 
Centenarului Academiei.

Cuvîntul de deschidere

ai
a

a
Sesiunii solemne a fost rostit 
de acad. Miron Nicolescu, pre
ședintele Academiei Republicii 
Socialiste România, președin
tele Comitetului de organizare 
a Centenarului Academiei.

Primit cu vii și îndelungi a- 
plauze, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
C.C. al P.C.R., a rostit salutul 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, Consi
liului de Stat și Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Socia
liste România, adresat tuturor 
oamenilor de știință din țara 
noastră, cu prilejui împlinirii 
unui secol de existență a Aca
demiei. Cuvîntarea a fost sub
liniată în repetate rînduri cu 
puternice aplauze. (Textul cu- 
vîntării îl publicăm în numă
rul de mîine).

A luat cuvîntul acad. Miron 
Nicolescu, președintele Acade
miei, care a prezentat rapor
tul „100 de ani de la crearea 
Academiei".

In continuare, în aplauzele 
asistenței, oaspeții de peste 
hotare au transmis mesaje de 
salut Academiei Republicii So
cialiste România cu prilejul 
sărbătoririi centenarului.

*

Tovarășul Nicolae Ceaușes
cu, secretarul general al C.C. 
al P.C.R., împreună cu cei-U.P X .V.lV.j t, I I VfJ < C, LV CIV vvv
lalți conducători de partid și 
de stat s-a întîlnit în sala de 
marmură a Palatului Republi
cii cu reprezentanții academii
lor de peste hotare, invitați la 
manifestările prilejuite de săr
bătorirea Centenarului Acade
miei.

Intîlnirea a decurs într-o 
atmosferă cordială.

(Agerpres)

Sarcinile de plan pe pri
mele trimestre ale anului 
au fost îndeplinite și de si- 
derurgiștii de la Uzinele 
„Victoria" din Călan. Ei au 
produs de la începutul a- 
nului, în afara prevederi
lor, 500 vagoane semicocs, 
precum și o cantitate de 
fontă echivalentă cu me
talul necesar fabricării a 
425 de tractoare. Micșora
rea consumului de cocs pe 
tona de fontă elaborată și 
reducerea altor cheltuieli 
de producție au asigurat 
obținerea de economii 
plimentare, în 
luni ale anului, 
de 5 500 000 lei.

Au îndeplinit 
producție pe 9 luni și 
ploatările miniere Uricani 
și Lonea din bazinul car
bonifer al Văii Jiului. Co
lectivele acestor unități au 
expediat întreprinderilor 
industriale din țară, de Ia 
începutul anului, cu 28 500 
tone de cărbune cocsifica- 
bil și energetic mai mult 
decît aveau planificat.

(Agerpres)

su- 
primele 8 
în valoare

planul de
ex-

Arături de toamnă pe ultimele suprafețe la Cooperativa agri
colă de producție Tirzii, regi unea Iași

ORADEA (de la 
corespondentul no
stru).

Specialiștii de la 
Metal-lemn din O- 
radea au reușit să 
pună la punct teh
nologia de fabrica
ție a unui nou pro
dus — metadur. 
Produsul, obținut 
din rășini sintetice 
poate fi folosit cu 
mare eficiență în 
industria ușoară, 
încercările arată că 
metadurul consti
tuie o materie pri
mă de bază în fa
bricarea cauciucu
lui sintetic.

Foto: GH. CUCU

înalt for al științei

CENTENAR
ACADEMIC

si culturii
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românești
Academician Horia Hulubei

Locomotive Diesel 
pe traseul 

Ădjud-Constanța
La Depoul C.F.R. 

Adjud au sosit încă 
cinci 
Diesel electrice. A- 
ceasta a creat po
sibilitatea ca un nou 
traseu de mare ki
lometraj — Adjud- 
Constanța — #ă fie 
deservit de aseme
nea locomotive.

locomotive

2 octombrie. E o zi caldă, și 
dacă străzile n-ar fi pline de 
„bănuți aurii" lepădați de co
roana copacilor, cu greu ai 
crede că te afli într-o zi de 
toamnă. Tramvaiele, troleibu
zele îndreptîndu-se spre Obor 
sînt arhipline. încă de departe 
privirea ne e atrasă de uriașul 
portal. Să tot aibă 10 metri în 
înălțime. Cei doi stilpi de 
susținere, desfăcuți în furcă, 
sînt acoperiți cu frumoase 
motive naționale. Partea de 
sus, după tradiționalul mește
șug, a fost învelită cu draniță. 
Coloana de alături, simboli- 
zînd un urcuș neîntrerupt spre 
belșug, poartă înscrisul: „1966, 
Ziua recoltei. Expoziție — 
tîrg". Cele două uriașe hărți 
de la intrare ne ajută să 
descurcăm în marea de 
meni. Harta din dreapta 
informează asupra tuturor
crurilor ce pot fi văzute, cum
părate șt consumate pe plato
uri. Cea din stînga ne furni
zează amănunte referitoare la

ANTICIPAȚIE LA „ZIUA RECOLTEIi»

om OBOR

„Miracol* In eprabetă (oră de 
chimie la clasa a VH-a D, Li

ceul nr, 42 din Gapitală)

ne 
oa-
ne 
lu-

amenajările din interiorul ha
lei.

O pornim pe aleea princi
pală. Ne oprim și privim atent 
panourile celor două expozi
ții : „Actualități din agricul
tură" și „Realizări social-cul- 
turale în satele patriei". Ză
bovim tn fața ecranului care, 
printr-un sistem automat, re
producând vechi stampe, pre-

zintă aspecte din Moșii 
altădată. De aici încolo merge 
mai greu. încep surprizele, 
marile atracții... Copiii iau 
la rînd gogoșăriile, tone- 
tele cu dulciuri, chioșcurile 
cu jucării șl răcoritoare, vor 
să împuște toți cerbii și urșii 
de la... tirurile sportive. Lîngă 
arena circului nu mai găsești 
un loc. Reușim să intrăm to-

de

tuși, la globul curajului. Dar 
cele două mustării ne invită 
la un reconfortant moment de 
odihnă. In hală însă, e rîndul 
soțiilor să ne poarte pe la 
toate standurile. Admirăm în 
mijloc uriașa expoziție de 
legume și fructe cu vînzare a 
cooperativelor agricole din re
giunile București, Argeș, Plo
iești, Galați și din jurul Capi
talei. Apoi standurile gospo
dăriilor agricole de stat. Un 
lucru nou, interesant: cum
părătorul alege și poate cere 
să i se pună în sacoșă 
exponat. Obișnuitul 
„vindem la rînd, nu pe alese", 
nu-l mai auzim și sperăm., ca 
aceasta să devină o practică 
permanentă. Fructele și legu
mele sînt vîndute în fru
moase pungi de 
plastic și 
ață. Urcăm

Centenarului 
Socia- 

un 
Și 

de

(Continuare

orice 
refren

material 
în săculețe de 

la etajul întîi.

ION ȘERBU

in pag. a W-a)

Se împlinește un secol de la 
înființarea Academiei și acea
stă dată memorabilă din isto
ria științei și culturii româ
nești a luat amploarea unei 
sărbători a întregului nostru 
popor.

Sărbătorirea
Academiei Republicii 
liste România reprezintă 
prilej de adîncă meditare 
prețuire a acelor savanți 
mare renume, care s-au ridi
cat din rîndul poporului ro
mân de-a lungul istoriei sale 
multiseculare și și-au dedicat 
toate forțele, întreaga lor ca
pacitate creatoare intereselor 
majore ale patriei. Oameni de 
știință eminenti, creatori de 
școli și novatori îndrăzneți, 
patrioti pătrunși de simță- 
rnîntul responsabilității pen
tru soarta țării și poporului 
lor, ei și-au legat viața de eli
berarea socială și națională a 
poporului român.

Crearea Academiei, în ur
mă cu o sută de ani. a consti
tuit un act istoric de o mare 
importantă pentru destinele

științei românești. Tradițiile 
academice anticipează însă cu 
mult această dată, iar cele ale 
științei și culturii noastre se 
găsesc înfiripate din vechime. 
De nume ca 
Cantemir 
Cantacuzino, 
Micu, Petru 
ariu-Molnar.
Dinicu Golescu, Iancu Văcă- 
rescu sau Nicolae Bălcescu 
sînt legate nu numai momen
te de seamă din istoria știin
ței și culturii românești, dar 
și ale istoriei social-politice a 
patriei.

Primele nuclee ale Acade
miei centenare datează încă 
din secolele XVII — XVIII. 
Mai cu seamă acest din urmă 
„veac al luminilor" — carac
terizat prin înflorirea societă
ților științifice și în celelalte 
țări europene — este deosebit 
de fecund pentru țara noastră 
în ceea ce privește gruparea 
unor învățați care simțeau 
necesitatea discutării în co-

ale lui Dimitrie 
sau stolnicului 

ale lui Samuel 
Maior, loan Piu- 
Barit și Heliade,

(Continuare in pag. a V-af
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OAMENI PE CARE I-AM CUNOSCUT
Simion — se-nvirtea lumea 

cu dînsul, nu alta I
— Ei, Simioane, îți place la 

noi ?
Ce să răspundă Simioh 1 

După toate cele cite văzuse...
— Ce zici, n-ai vrea să vii 

și tu la noi să 
structor ?

Lui Simion i 
n-a auzit bine 
la tinerii din jur care-l pri
veau zîmbind gîndi: „Nu, de 
bună seamă că vrea să șugu- 
iască..." Se reculese din tulbu
rarea lui și șopti sfios :

— Bădie, de ce vrei matale 
să rîzi de mine ? !

*

...L-am întîlnit pe Simion 
toamna, la începutul lui sep
tembrie. Lucra la atelierul de

ANI

nu.

una, Lina 
sat. De

L-am întîlnit și am scris 
despre el, despre Simian, „pu
iul" de constructor, acum vreo 
9 ani în urmă, cînd barajul 
Bicazului abia se plămădea.

... Prin ’57, primăvara, putea 
fi văzut de două, trei ori pe 
săptămînă, jos, pe șosea, la 
poalele masivului de beton 
care începuse să se înalțe 
spre a zăgăzui apele Bistriței, 
un flăcâiaș de la țară. Une
ori, ducea de căpăstru un că
luț de munte care purta pe 
samare două donițe eu lapte. 
De cele mai multe ori, însă, 
donițele le aducea el, cu spi
narea, cale de peste douăzeci 
de kilometri, tocmai dintr-un 
sătuc risipit printre munți, 
din sus de Bicazul ardelean.

Venea cu lapte, la Baraj, 
să-l vîndă constructorilor.

Nu era al lui 
laptele, că el 
n-avea decit ce 
era pe dînsul: 
o pereche de 
opinci cu obie- 
lele ferfeniță, 
niște „cioareci" 
căpătați, ajunși 
de la o vreme 
doar o închipu
ire, și o pălărie 
bătută de ploi 
și soare. Tată 
n-avea, mamă 

Copil or
fan. ll luast 
„din milă" chi
purile să-l crească, 
lui Pîntea, din 
la vacile ei era laptele. Ea a-
vea și vaci, și lapte, și bani. 
Și Simion tot al ei era. 11 
luase „din milă", cum spunea, 
slugă de dîrvală, doar pe mîn- 
care. Și Simion, băiat supus, 
neștiutor — altcum bun de 
treabă, făcea de toate și, pe 
lîngă ce făcea în gospodăria 
Linei lui Pîntea, venea și la 
Bicaz, de 2-3 ori pe săptămînă, 
douăzeci de kilometri bătuți 
cu pasul, cu donițele în spi
nare, să vîndă lapte. Numai 
pe mîncare 1

Venea Simion, vindea lapte
le — la unul o oca, la altul două, 
care cum avea nevoie — și a- 
poi se așeza mai încolo, să-și 
risipească o leacă truda dru
mului și privea cu ochi mari 
la forfota acelor oameni aprigi 
care făceau să crească de la o 
zi la alta muntele de beton al 
barajului.

In mintea lui, oamenii a- 
ceia căpătau dimensiunile 
urieșilor sfarmă-piatră, des
pre care citise și el cînd fă
cuse cele 4 clase la școala 
din sat.

De întrebat, nu-l întreba 
nimeni ce-i cu el. Veneau, 
luau laptele, îi plăteau și ple
cau, fiecare la rostul său. El, 
sfios, nu îndrăznea să întrebe 
pe nimeni... Pînă într-o zi!

— De unde ești, măi băie
te ?...

Mirat din cale afară că-i 
luat în seamă, Simion îl pri
vește pe cel din fața sa — un 
zdrahon de flăcău în salopetă, 
pîrlit de soare, li spune de un
de e. ti mai spune apoi și al
tele. li spune la urmă tot ce 
putea el ști despre dînsul, că 
prea multe n-avea de spus.

Și, minune! Zdrahonul 
mai plecat la treaba lui. 
luat cu el pe Simion și l-a 
purtat prin tot șantierul ; 
la fabrica de betoane, la 
Here, la club, la dormitoare, 
tocmai sus, la macaralele u- 
riașe ce străjuiau ca niște vul
turi înălțimea munților din 
jur. Ultimul popas l-au făcut 
la sediul organizației de tine
ret.

n-a 
L-a

jos, 
ate-

Un nou centru
IAȘI (de la corespondentul 

nostru)
La Iași, pe strada Rozelor 

din cartierul Nicolina, a fost 
dat în folosință de curînd un 
nou centru stomatologic 
dern. în cele 22 de 
căperi ale sale există 
cabinete pentru aduți 
copii, cit șl laboratoare de teh
nică dentară. Acestora li se

mo- 
tn- 
atît 

și

wrrrr
|T"ÎTlfT 
wjl'Ț'T 
Twjpmr

Noul hotel turistic din Piatra 
Neamț

te

se
?i

faci con

părea că 
uitîndu-se

De la o vreme, bag seama 
că omul mă privește tot mai 
insistent.

— Dumneavoastră sînteți zi
arist...

— ? !...
— Nu, nu vă mirați. Nu-s 

ghicitor... Noi doi ne-am mai 
întîlnit cîndva, vă amintiți ?

Stau, îl privesc atent, fac 
rapid un „inventar" al memo
riei dar...

— De mult ? — o iau eu 
strategic, ca să cîștig timp.

— De mult, și nu prea...
— Tot pe șantier ?
— Tot... și omul zîmbește 

amuzat de încurcătura mea.
— Dar zi, omule, cine ești 

și nu mă
rida 
ini- 

ce se
îmi

PLINI
prefabricate din beton al șan
tierului. Era pe la trei, aproa
pe de lăsarea lucrului.

l-am spus că am ceva de 
vorbit cu dînsul.

— Mai așteaptă matale o 
lecuță pînă isprăvesc și forma 
asta și apoi stăm de vorbă.

L-am așteptat, privindu-l 
cum lucrează. Nu mai desco
peream în el nimic din puiul 
de om cu cioarecii ferfeniță 
de care-mi vorbise secretarul 
organizației de tineret de la 
Baraj. Un tînăr constructor, 
la fel ca toți ceilalți 1

Am aflat de la dînsul că 
fusese primit în familia ute- 
oiștilor, că de el se ocupa „cu 
sarcină de la organizație" 
unul din cei mai de ispravă 
tineri al șantierului, că în 
prima lună de muncă pe șan
tier a cîștigat bani frumoși, 
că și-a luat haine noi, cămăși, 
pantofi, că atunci cînd îl pri
miseră în organizație el se an
gajase să termine șapte clase 
la seral și să se califice pe 
șantier într-o meserie care 
i-o plăcea lui...

Prea mult n-am stat de 
vorbă cu dînsul, se grăbea.

— Știți, azi încep cursurile 
la școală. M-am înscris și eu 
într-a cincea, la seral, aici, la 
noi, la Dodeni.

— Bine, dar pînă diseară 
mai este.

— Ce-are a face ? Trebuie 
să mă pregătesc și eu. Mă duc 
să-mi calc hainele cele bune, 
cămașa, că doar n-o să mă duc 
așa la școală, nu ? !...

*
...De atunci au trecut 9 ani. 

E mult ? E puțin ? Depinde...
Deunăzi, prin preajma șan

tierului Combinatului siderur
gic gălățean, priveam cum o 
echipă de montori ridicau în 
picioare silueta zveltă, de o- 
țel, a unuia din stîlpii unei 
rețele de înaltă tensiune care 
va alimenta noua cetate de o- 
țel a țării. Pentru cine l-a vă
zut, spectacolul e, intr-adevăr, 
măreț. Am stat pînă și-au is
prăvit oamenii treaba șl apoi 
m-am apropiat de dînșii. M-am 
dat în vorbă cu cel pe care-l 
bănuiam că e șeful brigăzii.

de stomatologie
adaugă camera de terapie in
tensivă pentru cazurile deose
bite, pentru salvare, pentru 
educație igienică pentru copii 
și o secție de chirurgie logo
pedică condusă de un specialist 
logoped, avînd drept scop în
lăturarea defectelor de vorbi
re cauzate de unele anomalii 
dentare.

Imposibil să nu aveți o rudă, 
un nepot, un vecin de aparta
ment, care să nu vă oprească 
din drum, cînd vă e lumea 
mat dragă, să nu vă țină de 
vorbă fie că are sau nu are de 
spus ceva. De multe ori un 
asemenea partener de conver
sație îți fură pentru toată 
ziua buna dispoziție. Așa mi 
s-a întîmplat și mie astăzi. 
Am stat de vorbă cu cîteva... 
scrisori ștampilate, parafate, 
cu un număr de intrare cu 
altul de ieșire etc.

Cu riscul de a vă strica și 
dumneavoastră buna dispozi
ție pe timp de cel puțin 24 de 
ore, am să vi le citesc.

Ion Sava, tehnician la o 
fabrică din Bîrlad, ne infor
mează că fetița lui a fost 
lovită de învățătoarea Manea 
Sofia. Cum era și firesc, scri
soarea a fost trimisă spre re
zolvare Sfatului popular al 
orașului Bîrlad. In același 
timp Ion Sava a scris despre 
acest caz și ziarului regional.

După cîteva săptămîni iată-l 
în posesia a două răspunsuri. 
Primul (cel de la ziarul regio
nal) relata următoarele: „Or
ganele cărora am adresat scri
soarea dumneavoastră ne-au 
comunicat că atitudinea învă
țătoarei Manea Sofia a fost 
adusă la cunoștința tuturor 
cadrelor didactice și directo
rilor de școli. De asemenea, 
secția de învățămînt a primit

Chiar

f
Marea perioadă a co

mediei, „vîrsta ei de 
aur", situată in perioada 
filmului mut, 
astăzi pentru 
un motiv de nostalgii 
secrete ori model pen
tru pastișă. (Una din 
aceste pastișe, văzute nu 
de mult la noi, în ciuda 
calchierii exacte a ori
ginalelor, a fost întris
tătoare — filmul se nu
mea „Operația I"). Drept 
care a fost declarat 
impasul comediei, impas 
de care, cel puțin pînă 
acum, nu vor să țină 
seamă doar Jaques 
și Pierre Etaix. 
mult, ei susțin vitalita
tea comediei, prin filme 
și mai puțin prin de
clarații de presă. Și fil
mele lor, „Zi de sărbă
toare", și „Unchiul meu** 
(Tați) sau „îndrăgosti
tul" și „Yo-Yo" (Etaix) 
au reprezentat și repre
zintă nu numai exem
plificări pentru succese 
de stimă ori de casă ci 
și modalități noi în co
media cinematografică. 
Noi în sensul cel mai 
acceptat al cuvîntului 
și în ciuda felului în 
care gagul este aplicat 
după regulile unei ma
tematici a Tisului, cu e 
exactitate de mașină de 
calcul. De altfel ca și în 
comedia clasică. Pare cu
rioasă în acest caz măr
turisirea - manifest a 
lui Pierre Etaix, „umo
rul e o problemă de sen
sibilitate și emoție". Cu
rioasă doar dacă nu se 
ia in considerație fap
tul că, după cum spunea 
comicul Grook, „impro
vizația e rodul celui 
mai feroce antrena
ment".

Gag, improvizație, lu
cruri care aparent se 
exclud deși filmele 
amintite cumulează ga
gul și „ferocele antre
nament" la fel cum și 
dansul cumulează miș
cări precise, dar ordo-

șl cunoscute dina- și o parodie, începutul 
este o peliculă mută la 
care s-a anexat, și cu- 
vîntul trebuie subliniat, 
o bandă sonoră cu mu
zică și sgomot. Cuvîntul 
apare doar de două sau 
trei ori, în inser. In rest 
gaguri excelente pe 
ideea plictiseli unui mi
liardar nefericit. Dacă 
s-ar putea povesti un 
gag cinematografic, și

nate 
inte.

La 
pur 
tul 
gură 
mație ca mim de circ) 
are un rol cu totul se
cundar. „Yo—Yo" al 
doilea film pe care îl 
vedem, este o variație 
pe tema gravă a utili
tății omului în mijlocul

In drum spre Cota 1400

rămîne 
cineaști

Tati 
Mai

Etaix gagul e 
vizual și cuvîn- 
(reminiscență si- 
din ani de for-

PE 0 TEMĂ GRAVĂ*)

filmic acțiunea, avem 
aici și o intelectualizare 
a comicului, urmare di
rectă a unei presupuse 
înțelegeri între cineast 
și spectator (flatat cu 
acest prilej), o continui 
trimitere, în glumă, la 
o sursă serioasă gen 
„In căutarea timpului 
pierdut".

A doua parte a fil
mului care începe prin 
1939 șl se continuă și în 
prezent, e o încercare de 
a relua ideea primului 
film în sens invers. 
Adică drumul de la uti
litatea eroului la „expe
riența spleenului" și, 
fără discuție, reîntoar
cerea, cu ajutorul unui 
simbol zoomorf, elefan
tul, la utilitate socială.

Mai puțin credibil în 
această a doua jumătate 
de film, Etaix aduce și 
gaguri care nu-și mai 
justifică prezența, fiind 
în afara tonului general 
al filmului. Unele gra
tuite, altele cunoscute 
într-atît încît au ajuns 
la îndemîna oricărui pe- 
licoman.

Suflul care-i lipsește 
aici e doar în parte 
compensat de soluțiile 
comice găsite. In ciuda 
faptului că profesiunea 
de credință a cineastu
lui — „de ce să limităm 
expresia comicului" — e 
slujită cu fidelitate, re
ținerile care se impun 
vizează tocmai o i 
mită îndepărtare de 
presie. spre final. 
favoarea unei teze 
primată în final, 
naivitate.

Nu lipsită de candao- 
re dar simplă naivitate 
în care sensibilitatea și 
emoția rămîn doar cu
vinte oarecafi-

mai fierbe atîta 1
Omul 

din toată 
ma. După 
potolește, 
răspunde:

— Simion de 
la Baraj...

Nu!
dacă aș fi a-
vut un clasor 
electronic în loc 
de ținere de 
minte, tot nu 
l-aș fi recuno- 
cut pe Simion. 
Lăsasem în du
pă - amiaza a- 
ceea

Baraj, 
nu-i

de sep- 
un puș- 

dăduseră
tembrîe, 
tan 
nici măcar tuleele, și mă în- 
tîlneam acum cu un om în 
toată firea. Și totuși, căutătura 
aceea sfioasă și vorba blajină, 
de moldovean cu limbă lată, 
îi rămăseseră...

— Ai crescut, Simioane!
— Trec anii...
— Ți-ai schimbat meseria ?
— Mi-am...
— De mult ?
— După ce-am isprăvit Bi- 

cazul.
— Și?
...Și aflu că a mai „făcut" 

și două din lanțul de hidro
centrale de din jos de Bicaz, 
pe apa Bistriței, apoi s-a făcut 
montor la liniile de înaltă 
tensiune, apoi și-a făcut ar
mata, apoi s-a întors iar la 
montorii lui, apoi a făcut o 
școală de maiștri, apoi din nou 
a cutreierat țara plantînd gi- 
ganți de oțel care duc în vîr- 
ful lor firele prin care aleargă 
milioanele de kilovați.

— Și, zi, ești maistru.
— Sînt.
— însurat?
— Nu încă, mai am vreme.
— ?!
— ...Așa-l omul: vede un 

pisc, tși pune în gînd să a- 
jungă în vîrful lui, și cînd a- 
junge, vede altul și mai înalt 
și o ia într-acolo... Mă tot 
bate gîndul să mă fac ingi
ner. Sînt în anul II la poli
tehnică, la fără frecvență...

— Au trecut anii, Simioane... 
— De’ n-am stat să-i număr!

la 
căruia

1

„YO—YO" — un film 
de Pierre Etaix.

semenilor săi. Dacă ega
lăm utilitatea cu feri
cirea, ceea ce e cam 
forțat, atunci putem spu
ne că tema filmului este 
căutarea fericirii. O co
medie pe această temă 
trezește indiscutabil in
teres.

Film în două părți, 
prima satirică șt a doua 
cu tușe romantice, 
Yo—Yo rămîne un ex
periment unic. Nu nu
mai satiric, undeva este

cînd spunem asta ne 
referim la faptul că 
dacă s-ar putea face 
astfel și o echivalență 
valorică între scenariu 
literar și ecran, ar tre
bui să transcriem în 
întregime această primă 
parte care se susține 
singură și în care nou
tatea nu-i numai a si
tuațiilor, a mecanismu
lui cu care este înconju
rat eroul sau a Ironiei 
cu care este „comentată"

anu-
1 ex- 

în 
ex- 
cu

Y
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Colectivele secțiilor II și III ale Uzinelor „Vulcan' din Capi
tală au obținut rezultate frumoase În Îndeplinirea sarcinilor 
de plan la producția marfă attt pe trimestrul II cit șl In acest 
trimestru. Totodată utila fele livrate au fost de bună calitate. 
In secția II cazangerie, lucrează printre cei mal buni sudori. 
Cornel Niculescu și Ion Alexandru. El stnt apreciațl pentru 

calitatea lucrărilor efectuate la cazonele de apă caldă

Foto: AGERPRES
STELIAN SAVIN

sarcina să se ocupe mai atent 
de procesul instructiv-educativ 
din școli**.

E bine să arătăm că acest 
răspuns aparține Comitetului 
orășenesc de partid, iar de re
zolvarea sesizării s-a ocupat 
un tovarăș secretar.

corespondent. Cei care au dat 
un asemenea răspuns n-au 
știut că uleiul oricit l-ai 
amesteca cu apă tot deasupra 
se ridică. Răspunsul primit, 
oricit ar fi de gros... în argu
mente tot apă rămîne și deci...

îmi pare foarte rău că nu

cediu, dar acum (nu atunci) 
un alt cadru didactic se ocupă 
de distribuirea cărților.

In ultimă instanță aflăm că 
biroul raional U.T.C, și-a în
dreptat mai mult... atenția 
spre această organizație.

IN LOC DE

FILME...

ANUNȚURI!?

Am avut pînă nu 
de mult Ia Neholu 
două săli de cinema
tograf astfel că cel 
peste 5 000 de munci
tori forestieri aveau 
posibilitatea să vizio
neze filme după un 
program bine stabilit. 
De curînd una din săli 
a fost Închisă, iar la 
cinematograful rămas 
s-a redus numărul 
spectacolelor. La cine
matograf tnttlnim ade
seori următoarele a- 
nunturl : „Nu rulează 
filmul, defecțiune teh
nică**. Acum ca să 
reușești să vezi un 
film trebuie să pierzi 
timp prețios așteptînd 
la rfnd *1 de multe 
ori fără șansa de a 
obține bilet. întreprin
derea cinematogralica 
regională Ploiești cre
dem că e In măsură să 
rezolve această pro
blemă.

COLECTIVUL BRIGĂ
ZII A IV-A HALA DE 
GATERE 1, F. NEHOIU

ÎN CONFLICT CU...
Ce află corespondentul nos

tru însă, din cel de-al doilea 
răspuns (al sfatului popular 
orășenesc) acela pe care, de 
altfel, îl cunoaștem și noi ? 
„Nu corespunde cu realitatea 
că eleva a fost lovită în tim
pul repetiției (n.a. e vorba de 
dansuri) de către învățătoarea 
S. Manea, eleva declarînd per
sonal că s-a lovit din greșeală 
cu capul de ușă și a evitat să 
spună părinților acest lucru.

Față de cele de mai 
sesizarea nu corespunde 
realitatea. Menționăm 
mențiunea merită subliniată) 
că învățătoarea Manea are o 
comportare corespunzătoare 
față de elevi și nu a mai avut 
pînă acum reclamații".

Mai e nevoie de concluzii ? 
Nu ! Un lucru e cert. Sfatul 
popular a vrut să ne inducă în 
eroare atît pe noi cit și pe

sus, 
cu 

(n.r.

vă pot cita în întregime scri
soarea de răspuns a Comitetu
lui raional U.T.C. Huși la o 
sesizare a unui tînăr din co
muna Tătărani, satul Bălțați. 
Scrisoarea 
de clară: 
organizația 
desfășoară 
tilaterală care să satisfacă pe 
deplin preocupările tinerilor. 
Din răspunsul Comitetului ra
ional U.T.C. Huși aflăm că ti
nerii din sat au participat la 
unele acțiuni patriotice, că 
biroul comitetului raional sti
mulează în general aceste or
ganizații, dar (atenție 1) nu au 
putut face acest lucru. Mai 
aflăm că terenul de sport a 
fost redat activității pentru 
care a fost creat, iar cu biblio
teca nu-i chiar așa cum spune 
corespondentul. E drept că 
bibliotecara a plecat în con-

VORBE,

ANTICIPAREA

LUI

1 OCTOMBRIE

CĂMINELE IN... HAINE NOI
Vizita pe care am făcut-o 

la căminul Facultății de me
canică agricolă din Timișoara 
(Bd. Mihai Viteazul) ne-a mij
locit cunoașterea cîtorva preo
cupări gospodărești pentru 
deschiderea cursurilor. Miinile 
meșterilor zugravi au împo
dobit camerele în culori vil, 
odihnitoare, dovedind grija și 
interesul deosebit pentru ca 
„studenții noștri să se simtă 
bine". Cuvintele, aparținînd 
meșterului Szabo Emeric, 
poartă în ele prețuirea tutu
ror cetățenilor orașului pentru 
tineretul universitar.

Trecînd prin cîteva 
merele căminului, am 
lat și alte preocupări
dărești : recondiționarea mo
bilierului din sălile de lectură, 
la club — care promite să de
vină unul din cele mai fru
moase din întreg centrul uni
versitar. La căminul Universi
tății, lucrările de recondition a- 
re a mobilierului au fost termi
nate. Aranjate cu gust și fan
tezie, fiecare într-o anumită 
nuanță, albastru, verde, gal
ben, camerele sînt gata să-și 
primească locatarii.

230 000 lei. O cifră care nu 
spune nimic dacă n-am 
că în ea se includ toate

din ca- 
semna- 
gospo-

era cit se poate 
tînărul spunea că 
U.T.C. din sat, nu 
o activitate mul-

VORBE,
VORBE

continuare, nu să constatați 
niște lipsuri, nu să argu
mentați, ci să puneți serios 
umărul la munci pentru a nu 
ne mai ameți cu pagină și 
jumătate de vorbe".

Pentru Consiliul local sin
dical din Petroșeni doar cîteva 
fraze: Tovarășul Urzică Con
stantin dorește să aibă un 
răspuns la următoarea între
bare : Cînd vor avea minerii 
care locuiesc în blocuri apă 
caldă ? Nouă ne-ați răspuns 
cu... apă de ploaie (vorbe 
goale), pe locatari însă nu îi 
încălzesc vorbele, iar vinovății 
să-și primească ceea ce li se 
cuvine I Deci, așteptăm un alt 
răspuns care ar fi bine să con
țină mai puține vorbe și mal 
multe fapte. Și, pentru că 
sîntem împotriva tuturor celor 
care vor să ne răpească tim
pul, vom continua și în viitor 
conflictul cu ei. Aceasta e de 
altfel și dorința coresponden
ților noștri voluntari care a- 
dresează redacției sesizările 
lor.

lucrările de renovare a canti
nei Institutului agronomic : 
noua cameră frigorifică, sala 
bucătăriei cu cele două mașini 
noi, laboratorul de cofetărie 
etc.

Cunoscuți ca buni gospodari 
ai căminului lor, medicinistii 
sînt și de data aceasta la 
înălțime. Deși anul VI se află 
încă în cămin, majoritatea 
camerelor au fost zugrăvite, 
s-au adus dulapuri și noptiere 
noi, acolo unde situația a 
cerut-o. Pentru un plus de 
frumusețe, conducerea institu
tului a luat măsuri ca în acest 
an să se cumpere preșuri noi 
și 30 covoare românești, iar 
vechiul club a fost reparche- 
tat, dotat cu mobilier comod 
și elegant. Vorbind despre 
pregătirile ce se fac în ve
derea deschiderii anului uni
versitar, nu putem omite „oră
șelul studenților**, mai bogat 
anul acesta cu încă 3 cămine, 
pe lîngă cele 7 existente. în- 
cepînd cu sălile de lectură, 
cluburi, camere și instalații 
sanitare, totul este pus la 
punct, așteptînd sosirea stu
denților.

ne
ști ION MARIN ALMĂGEANU

UN PLUS DE CONFORT

La un asemenea răspuns 
avem și noi unul: „Nu vă 
îmbătați cu apă... de izvor. 
Răspunsul dumneavoastră nu 
dovedește cu nimic preocu
parea pentru a lichida lipsu
rile semnalate de corespon
dentul nostru. Vă rugăm, în

GH. NEAGU 
(după scrisorile cores
pondenților voluntari: 
ION SAVA, CONSTAN
TIN URZICĂ, TOMA 
TOADER și... răspunsu
rile organelor respective 

la scrisorile lor)

In noul an uni
versitar studenții 
piteșteni vor primi 
un dar : un cămin 
nou cu aproape 400 
de locuri, cu 
dușuri, săli de 
tură la fiecare 
cu mobilier 
confortabil și 
gant. Pentru confe
rințe, prelegeri și 
alte acțiuni de mai 
mare amploare, a 

, fost amenajat un 
amfiteatru spațios. 
Cele 12 laboratoare 
au primit zestre 
nouă: aparate, in-

băi, 
lec- 

etaj, 
nou, 
ele-

stalații, substanțe 
de experiență. In
tr-un cuvint, ulti
mele noutăți ale ști
inței și tehnicii, iar 
biblioteca a fost în
zestrată cu încă 
5 000 de volume, to- 
talizînd acum peste 
23 000 de cărți de 
știință, beletristică 
și cursuri necesare 
tuturor studenților 
celor trei facultăți 
din institut.

Timpul liber și-l 
vor petrece în- 
tr-un club spațios, 
înzestrat cu stație 
de amplificare, apa-

rat de radio, tele
vizor, mese de te
nis și șah și alte 
jocuri distractive. 
Cantina restaurant 
a fost înzestrată 
anul acesta cu mo
bilier nou, iar in 
bucătării s-au adus 
instalații moderne 
pentru prepararea 
unor meniuri 
riate.

Anul acesta 
ce, așadar, un
de confort în viata 
studenților piteș
teni.

A. POPESCU

ra-

adu- 
plus

t



• Viața de organizație
• Tribuna secretarului
U.T.C. 
nțele AZI
ț Răspundem

și ceri 
vîrstei 

la între
bările cititorilor • Viața

VIAȚA DE ORGANIZAȚIE -

V
• <

thfum este concepută 
și organizată instruirea?

■ Cum se twugaeforturile 

spre autoperfectionare 
cu păsurile luate de biroul 

S? Comitetului raional?

sînt întrebări cărora le-am cău
tat RĂSPUNS ÎN ORGANIZAȚIA RAIO
NALĂ U.T.C. OLTENIȚA.

In continuarea raidului-anchetă privind munca cu ca
drele, ne-am oprit de data aceasta Ia Oltenița. In una
nimitate, instructorii teritoriali — secretarii și membrii 
biroului comitetului raional U.T.C. au fost de părere că 
„descoperirea omului potrivit" nu înseamnă totul.

— Este doar începutul, spune tovarășul Alexandru 
Constantin, secretar cu probleme organizatorice. Fiindcă,

urmează, la fel de importantă și poate mai dificilă, perioa
da formării tînărului promovat in aparatul U.T.C., crește
rea sa ca activist al organizației noastre.

— Ce înțelegeți prin aceasta ?
— O muncă stăruitoare și de durată, presupunînd e- 

forturi și preocupări multilaterale, pentru înarmarea tâ
nărului cu cunoștințele și deprinderile necesare, pentru

valorificarea și dezvoltarea calităților ce se cer unui ac
tivist U.T.C.

Subliniind că realizarea acestui lucru nu constă în 
organizarea unei singure acțiuni sau în întrebuințarea 
unei singure metode, ci intr-o activitate complexă, per
severentă și continuă, mai mulți membri ai biroului s-au 
referit in primul rînd la instruirea aparatului comitetului 
raional U.T.C.

Virtuțile și

° viciile unui

program

Fiindu-ne prezentat dosarul 
cu programele tuturor in
struirilor lunare de la ultima 
conferință a organizației ra
ionale U.T.C. și pînă în pre
zent, am solicitat pe tovarășii 
din biroul comitetului raional 
să ne spună ce calități soco
tesc dînșii că trebuie să în
deplinească aceste instruiri, 
care au fost și sînt ideile pe 
care le pun la baza alcătuirii 
programelor. Iată în rezumat 
răspunsurile primite : să fie 
bogate, interesante, să răspun
dă necesităților de pregătire 
multilaterală a activităților; să 
realizeze o justă corelare te
matică. o îmbinare — știin
țifică chiar, a studiului cu 
expunerea, a seminarului cu 
demonstrația practică; să 
asigure prin continuitate o 
acumulare de cunoștințe nu 
numai cantitativă, ci și calita
tivă.

Idei valoroase, care puse în 
practică pot, fără îndoială, să 
asigure o instruire de calitate. 
Așa se și întîmplă ?

Să privim cu atenție tabe
lul de mai jos care arată cum 
a fost utilizat timpul de in

struire în lunile acestui an:
Total ore — 290 (41 de zile) ; 

studiu politic — 82,30 ; înfor- 
. mări — 54 ; predarea materia

lelor la sector — 24 (?!) ; sar
cini, concluzii — 22,30 ;
excursii, vizionări de filme — 

28,30 ; expuneri metodice, ac
tivități practice — 6,30 ; con
sultații — 1; expuneri ținute 
de activiști de partid — 6,30 ; 
expuneri ale secretarilor co
mitetului raional U.T.C. —• 
4,30; seminarii învățămînt 
ideologic — 19,30 ; discuții ale 
secretarilor comitetului raio
nal cu instructorii teritoriali
— 11,30. Fără a nota toate 
activitățile prevăzute în pro
gram, statistica făcută evi
dențiază unele „inconsecvențe". 
Notăm cîteva doar: Puține, 
chiar foarte puține expuneri 
metodice deși sînt cerute de 
activiști și foarte necesare. 
O mare parte din timp este 
rezervat studiului individual, 
deși acesta se poate face foar
te bine și pe teren, temele, 
în general cele prevăzute la 
învățămîntul ideologic, fiind 
cunoscute dinainte (N-ar fi 
mai utile discuțiile, semina- 
riile ?).

Și iarăși, foarte mult timp 
este afectat unor lucruri mai 
puțin legate de cuvîntul in
struire, ca de pildă, predarea 
materialelor la sectorul de 
evidență. (In unele luni s-a 
destinat acestor chestiuni cîte 
o zi întreagă sau chiar mai 
mult). O latură foarte impor
tantă în formarea activiștilor
— educația cultural-estetică, a 
fost restrînsă doar la vizio
nări de filme, excursii și în
treceri sportive foarte utile, 
dar departe de a satisface ce
rințele muncii de educare este
tică a activului. Apoi, ceea 
ce nu se vede din cifre, dar 
evidențiază bine programele 
este neglijarea oarecum a spe
cificului raionului. Am notat 
faptul că toți cei 14 instructori 
lucrează cu organizații U.T.C. 
de la sate !

Față de aceste observații 
tovarășii secretari ai comite
tului raional U.T.C. au răs
puns :

— Noi n-am făcut o astfel 
de statistică...

Păcat, cu atît mai păcat cu 
cît este vorba nu numai de 
statistici ci, mai ales de ceea 
ce exprimă ele.

Cine ridică ștacheta 

propriei pregătiri?

— Ați precizat că instruirea 
reprezintă doar una din mo
dalitățile de pregătire a acti

A FI
ACTIVIST

vistului. Ce alte căi ați mai 
avut în vedere ?

La această întrebare răs
punsul a fost, de asemenea, 
unanim : STUDIUL PERSO
NAL. „Fără efortul propriu al 
activistului nici o instruire 
nu-și poate atinge pe deplin 
scopul. Fiecare activist trebuie 
să fie stăpinit de dorința de 
perfecționare, de continuă au- 
todepășire și în acest scop să-și 
impună un program riguros 
de studiu în realizarea căruia 
nu trebuie să precupețească 
nimic. De cunoștințele pe care 
le are activistul depinde doar 
competența în rezolvarea sar
cinilor, bunul mers al muncii 
de organizație. O dovedește 
activitatea unor instructori 
cum sînt Marin Tîrpan, Sa
vin Țopărlan și alții.

Desigur, rezultatele lor se 
explică în primul rînd prin 
dragostea lor de muncă, prin 
pasiunea și conștiinciozitatea 
cu care își rezolvă sarcinile. 
Dar, cum remarca unul din 
secretarii comitetului raional, 
pasiunea lor dă asemenea 
roade fiindcă este dublată de 
o temeinică pregătire, de cu
noștințe bogate pe care cei 
doi tineri activiști le dobîn
desc prin studiu consecvent, 
sîrguincios.

— Atît la instruiri, la se
minarii cît și cu multe alte 
ocazii, precizează tovarășul 
Anghel Vasile, Savin, Tîrpan 
și mai sînt și alții, foarte 

activi, vin cu completări și 
exemplificări interesante. A- 
mîndoi au absolvit școala de 
partid, dar n-au considerat 
cunoștințele pe care le-au do- 
bîndit acolo și nici pe cele 
care le dobîndesc la instruiri 
ca o „rezervă" comodă și în
destulătoare, ci se străduiesc 
în permanență să ridice șta
cheta propriei lor pregătiri.

Ne-am adresat și cîtorva 
activiști:

— Ce loc ocupă în preocu
pările dumneavoastră studiul ? 
Ștefan Nuțu, instructor, mem
bru al biroului: — Avem la 

instruiri repartizat timp pen
tru aceasta. Atunci fac și 
conspecte.

— In plus ?
— Am mai studiat cînd 

m-am pregătit pentru școala 
de partid.

Eremia Maria, activistă la 
secția școli: — Cînd am timp 
mai studiez. Firește ar tre
bui...

— Dar timpul depinde de 
dumneavoastră, de felul cum 
vi-1 organizați ? Nu v-ați 
făcut un plan ?

— Nu, nu m-am gîndit.
— Dar nu vi s-a recoman

dat ?
— Mie personal, nu.
Alți tovarăși cu care am 

stat de vorbă au afirmat dim
potrivă că biroul comitetului 
raional a recomandat să stu
dieze. Numai că recomandă
rile n-au mers mai departe de 
îndemnul „studiați ț“. „Ce“,
„Cit", „Cum", — iată întrebări 
la care n-a mai răspuns, scă- 
pînd probabil din vedere că a 
îndruma și controla studiul 
individual al activiștilor intră 
tot în atribuțiile sale. Iată și 
alte cîteva dovezi, dacă mai 
trebuie :

Tovarășul Nuțu, instructor 
al comitetului raional, a citit 
în anul acesta o singură carte ; 
tovarășa Maria Eremia și to
varășul Popa Nicolae au citit, 
pare-se, ceva mai mult dar, 
declară că nu-și mai amintesc 
titlurile.

O privire fugară asupra fi
șelor de cititori ai bibliotecii 
raionale — principala biblio
tecă din oraș și raion este și 
ea grăitoare : doar 5 activiști 
împrumută cărți de aici, iar 
dintre aceștia doar unul a 
ajuns de la începutul anului 
să citească patru lucrări, cei
lalți, cîte una, cel mult două. 
Și aceeași observație: cărți 
alese la întâmplare, fără nici 
un criteriu, deși e lucru știut 
că o lectură ordonată, chib
zuită este singura care-ți poate 
cu adevărat îmbogăți cultura. 
S-ar fi cuvenit ca biroul co

mitetului raional U.T.C. să gă
sească posibilitatea de a asigu
ra lecturii activiștilor, îndru
marea, orientarea absolut ne
cesare. In nici un caz rezol
varea nu poate fi aceea de a-1 
invita pe „responsabilul depo
zitului de cărți" — care, cum 
ni s-a afirmat — a informat 
activul „ce cărți au intrat în 
depozit".

Tovarășul CONSTANTIN 
ALEXANDRU este secre
tar cu probleme organizatorice 
din martie ; activist al comi
tetului raional din 1962. A 
mers în nenumărate organiza
ții de bază U.T.C., a cunoscut 
zeci și sute de tineri, a înțeles 
cum trebuie să lucreze cu 
aceștia pentru a-i sprijini să 
trăiască o viață de organizație 
interesantă. Evident, omul are 
o valoroasă experiență, de 
care, în mare măsură, s-a 
putut bucura șl Marin Zaha
ria, instructor al comitetului 
raional de puțină vreme.

— Activînd în sectorul de 
care răspund i-am acordat 

toată „asistența" de care sînt 
capabil.

— Ce trebuie să înțelegem 
prin aceasta ?

— înainte de toate amintesc 
că eu l-am recomandat birou
lui pentru a-1 promova în rîn- 
durile activiștilor, cunoscîn- 
du-i îndeaproape activitatea 
în organizația de bază U.T.C. 
de la Șantierul Naval Oltenița. 
Referitor la pregătirea sa, mai 
întâi am considerat că tovară
șul Zaharia trebuie să cu
noască bine sistemul în care 
se desfășoară întreaga muncă 
la un comitet raional. De 

aceea, mai bine de o săptă- 
mînă, s-a aflat în preajma 
mea, la sediu, unde pe baza 
unui plan de muncă a studiat 
o seamă de documente ale 
organizației noastre, procese 
verbale ale unor ședințe de 
activ, ale comitetului raional 
U.T.C., materiale din „Tînărul 
leninist" și „Scînteia tineretu
lui". Abia după aceea am 
mers împreună pe teren, mai 
multe zile.

— Ați putea să relatați 
ce-ați făcut în acele zile ?

— La Valea Dragului am 
convocat o ședință cu întregul 
activ al organizației, de bază 
U.T.C. și a comunei, cu care 
prilej l-am recomandat pe to
varășul Marin Zaharia în ca
litatea sa de instructor al co
mitetului raional. A doua zi 
l-am prezentat și tovarășilor 
de la comitetul de partid al 
comunei, președintelui sfatu
lui popular comunal, președin
telui cooperativei agricole de 
producție. După aceasta, am 
ajutat împreună organizația 
de bază de la sectorul zooteh
nic să organizeze o adunare 
generală la care am și luat 
parte. Apoi, am organizat o 
ședință de instruire cu între
gul activ U.T.C. din Valea Dra
gului. Tovarășul Zaharia Ma
rin, după ce a fost ajutat de 
mine în vederea pregătirii 
unuî punctaj, a făcut instruc
tajul. Au fost ridicate și o sea

mă de probleme de către ti
neri. Atît noul instructor cît 
și eu am răspuns acestora. Ac
tivitatea ce a urmat ne-a do
vedit că aportul nostru a fost 
pozitiv, iar tovarășul Marin 
Zaharia s-a apropiat tot mai 
competent de principalele pro
bleme ridicate de activitatea 
organizației U.T.C. din Valea 
Dragului.

Tovarășul ANGHEL VA
SILE, secretar cu problemele 
de propagandă și cultură, ne-a 
vorbit despre preocuparea bi
roului comitetului raional 
U.T.C. pentru a organiza va
loroase schimburi de experi
ență cu întregul activ. Dumi
nicile cultural-sportive — 
punctul forte al acțiunilor de 
masă — s-a bucurat de mult 
succes în comunele Chiselet, 
Ciocani, Mînăstirea, Ulmeni. 
Cu o săptămînă înainte de a 
se desfășura, secretarul comi
tetului raional merge în co
muna care organizează acțiu
nea cultural-sportivă de masă ; 
acolo stabilește planul de ac
țiune cu întregul activ comu
nal al U.T.C. La Chiselet — 
de pildă — au mai fost îm
preună cu tovarășul Anghel 
încă trei activiști pentru a ve
dea concret cum se fac pregă
tirile și cum se desfășoară o 
asemenea manifestare. Și, du
minică. cei aproape 1 000 de 
tineri, după ce au participat 
la diferite concursuri sportive 
de atletism, de călărie, de 
pescuit sportiv, jocuri distrac
tive, au urmărit un intere
sant dialog-cultural între for
mațiile artistice ale uteciști
lor din comunele Mînăstirea 
și Chiselet. După care a ur
mat nelipsitul dans, distracții 
și petrecerea la iarbă verde. 
Nu întâmplător pe adresa Co
mitetului raional U.T.C. Olte
nița au sosit scrisori în care 
se propunea organizarea și în 
comunele Colibași, Budești, 
Mitreni etc., a unor asemenea 
acțiuni. Activiștii care partici
paseră la organizarea dumini
cii cultural-sportive de la Chi
selet au mers de data aceasta 
să sprijine pregătirile din co
munele amintite. întrucît s-au 
dovedit „elevi" silitori, ei au 
transmis experiența dobîndită, 
așa încît mii și mii de tineri 
au participat la serbările du
minicale.

Pînă la... 

pedagogie!

Cînd a auzit întrebarea 
noastră POPA NICOLAE, șeful 
sectorului evidență a comite
tului raional U.T.C. s-a înro

șit. Ce întrebare să i se 
pună ? !

— Noi n-am discutat în 
birou această problemă a în
sușirii unor cunoștințe de pe
dagogie ! Nu ni s-a părut, așa.., 
ceva...

— Aveți idee la ce-ar folosi 
cunoștințele de pedagogie ?

De data aceasta șeful secto
rului evidență a devenit parcă 
mînios :

— Să știi să lucrezi cu oa
menii. Firea lor...

Foarte just. Tovarășul Popa 
a intuit în mare necesitatea 
cunoștințelor pedagogice. Din 
păcate, după cum ne-a mărtu
risit, niciodată n-a avut în 
mînă o asemenea carte, care 
să-1 învețe de ce particulari
tăți anume trebuie să țină 
seama atunci cînd intențio
nează să organizeze o acțiune 
ori alta, și care să-1 îndrepte 
în spre inima tînărului. Nu de 
alta, dar în afara funcției de 
șef al sectorului evidență este 
într-un fel și un „șef al secto
rului... suflete", prin aceea că 
este membru al biroului comi
tetului raional U.T.C. De ce 
să ia în nume de rău tova
rășul Popa pedagogia, cînd 
aceasta ar putea să-i ofere cu
noștințe prețioase pentru con
tinua perfecționare a activi
tății sale, după cîte se pare, 
bună, în sectorul său strict de 
evidență.

Nu este oare de datoria fie
cărui activist al organizației 
noastre de a-și însuși pe cît 
posibil elemente de pedago
gie ? Evident, nimeni n-o 
să recomande să se facă 
studii deosebit de savante 
ori discuții interminabile a- 
supra unui concept ori al
tul al pedagogiei moderne. 
Există însă elemente de pe
dagogie, indispensabile pentru 
munca activistului, care îl 
ajută să înțeleagă de ce un 
tânăr la o anumită vîrstă pre
feră o acțiune alteia, ori de ce 
atunci cînd ia cuvîntul el ju
decă lucrurile într-un fel care 
uneori s-ar părea curios, dar 
corespunde totuși unor legi 
obiective ce țin de dezvol
tarea sa ca personalitate 
umană. De aceea preocupările 
biroului Comitetului raional 
Oltenița al U.T.C. nu trebuie să 
se oprească în fața pedago
giei, ci trebuie, pe cît posibil, 
s-o cuprindă în planurile sale 
de activitate.

CAROL ROMAN 
NICOLAE ARSENIE

(Urmare din pag. I)

ailor trasate de Congres ; Ia 
pregătirea și desfășurarea a- 
cestora să fie atras un număr 
mare de uteciști cărora să Ii 
se dea astfel posibilitatea ca 
în procesul muncii de organi
zație să facă dovada calităților 
lor politice, organizatorice, u- 
șurînd în felul acesta și sar
cina uteciștilor de a alege pe 
cei mai buni dintre ei în con
ducerea organizațiilor de bază.

în prima etapă vor avea loc 
adunări în organizațiile de 
bază ale U.T.C. din școli și 
institute de învătămînt supe
rior. în întreprinderi, în insti
tuții. Aceasta presupune o mai 
judicioasă repartizare a forțe
lor comitetelor regionale, raio
nale și orășenești ale U.T.C. în 
funcție de etapa de desfășu
rare a adunărilor. Așa. de pil
dă. în zilele care urmează, pa
ralel cu instruirea tuturor ca
drelor U.T.C., întreaga atenție 
trebuie îndreptată pentru pre
gătirea și desfășurarea alege
rilor în școli, acțiune ce va fi 
încheiată cel mai tîrziu la 15 
octombrie. Aceasta va da po
sibilitatea ca pînă Ia începe
rea tezelor să se asigure și in
struirea organelor nou alese.

De aceea comitetele raiona
le si orășenești ale U.T.C. tre
buie să ajute organizațiile de 
bază în planificarea alegerilor 
în asa fel încit să existe ga
ranția încadrării acestora în 
termenele stabilite; activiștii 
U.T.C. să ajute birourile orga
nizațiilor de bază să re
vadă cu atenție măsurile 
adoptate cu prilejul alegerilor 
trecute, să desprindă conclu
ziile si învățămintele necesare 
care să fie oglindite apoi In 
dările de seamă ce vor fi pre
zentate în actualele adunări 
generale.

In buna desfășurare a adu
nărilor un rol important îl au 
dările de seamă si proiectele 
planului de activități. întocmi
rea acestor documente de orga
nizație presupune din partea 
întregului birou al organi

zației de bază o muncă 
laborioasă făcută cu maxi
mum de răspundere. O dare 
de seamă analitică, cuprinză
toare, un proiect de plan con
cret și folositor nu pot fi ro
dul strădaniei a unu-doi mem
bri din biroul organizației. 
Conținutul de idei al dării de 
seamă, valoarea educativă, 
caracterul său analitic și sti
mulator vor fi cu atit mai 
mari cu cit la alcătuirea ei vor 
fi atrași să participe, pe lingă 
toți membrii biroului și alți 
uteciști pricepuți, cu experi
ență și buni cunoscători ai 
muncii de organizație. Re
dactând dările de seamă, 
birourile organizațiilor de 
bază vor trebui să facă 
o selectare atentă a pro
blemelor principale, specifice 
fiecărei organizații. Este de 
datoria tuturor activiștilor 
U.T.C. să ajute mai mult bi
rourile organizațiilor de bază 
pentru ca în dările de seamă 
să se refere concret la activita
tea desfășurată de acestea, de 
membrii U.T.C. de la alegeri 
pînă in prezent și să evite 
înlocuirea formelor vii, de via
ță, cu cifre și date statistice ; 
să evidențieze ceea ce este 
pozitiv în munca și com
portarea tineretului, să sub
linieze experiența pozitivă, 
acele forme și metode care 
și-au dovedit eficacitatea, ac
tivitățile care au plăcut tine
rilor.

Analizînd cum au fost înde
plinite hotărîrile adunărilor de 
alegeri precedente, dările de 
seamă vor trebui, in același 
timp, să scoată in evidență și 
să critice cu exigență și prin
cipialitate lipsurile care s-au 
manifestat și cauzele acestora. 
Totodată, este deosebit de im
portant ca dările de seamă să 
sugereze, în lumina hotăririlor 
Congresului al VIII-lea al 
U.T.C., principalele direcții ale 
muncii de viitor, să schițeze 
măsurile ce trebuie luate pen
tru îmbunătățirea activității 
intr-un domeniu sau altul. In

In organizațiile de bază ale U.T.C.—
adunări de dare de seamă și alegeri

felul acesta adunării generale 
i se va imprima un caracter 
de lucru, darea de seamă va 
reuși să determine discuții vii, 
fructuoase și să prilejuiască 
participanților posibilitatea de 
a examina multilateral și te
meinic munca depusă de bi
rouri, de toți uteciștii pentru 
îndeplinirea sarcinilor izvorite 
din hotărîrile partidului și din 
documentele Congresului al 
VIII-lea al Uniunii Tineretu
lui Comunist.

Ca de obicei și de data a- 
ceasta adunările generale de 
alegeri au loc in ultimul tri
mestru al anului în curs, în 
perioada cînd se iau măsurile 
necesare pentru îndeplinirea 
planului pe anul care urmează. 
De aceea este cît se poate de 
indicat ca în dările de seamă și 
în discuții să se examineze cu 
exigență munca politică des
fășurată, conținutul și eficaci
tatea acțiunilor întreprinse de 
organizația de bază a U.T.C. 
prin prisma atribuțiilor ce-i 
revin pentru mobilizarea tine
rilor la realizarea sarcinilor 
profesionale. Respectarea dis- 
ciplinii socialiste a muncii, 
comportarea tinerilor în pro
ducție, vor trebui dezbă
tute cu toată seriozitatea de 
către uteciști. Pasiunea fa
ță de muncă, față de ști
ință și tehnică, față de în
vățătură și însușirea unor cu
noștințe multilaterale, sint tot 
atâtea atribute ale tinereții 
care intră în sfera de preocu
pări a organizațiilor de bază și 
care pot și trebuie să fie dez
bătute în dările de seamă.

In licee, școli profesionale și 
institute de învățămînt supe

rior, un Ioc însemnat va tre
bui să-1 ocupe analiza eficien
ței formelor și metodelor spe
cifice organizației, folosite pen
tru a dezvolta la elevi și stu- 
denți interesul și răspunderea 
față de principala lor îndatori
re — învățătura pentru a crea 
o puternică opinie împotriva 
manifestărilor de indisciplină. 
Mai ales în școli, cen
trul de greutate al dezba
terilor trebuie să cadă pe ana
liza preocupării organizației 
U.T.C. pentru organizarea ac
tivității extrașcolare a elevi
lor — domeniu în care a- 
cestea trebuie să ocupe în vii
tor locul principal în școală.

La sate, adunările generale 
vor avea loc, ținîndu-se sea
ma pe cit posibil de stadiul lu
crărilor agricole de toamnă 
din fiecare unitate în parte. 
Ele sînt chemate să dezbată 
tot ceea ce s-a făcut bun, și 
mai ales să stabilească concret 
ce trebuie organizat pentru a 
dezvolta la tineri și pe mai 
departe dragostea față de 
munca în cooperativa agricolă 
de producție, interesul pentru 
însușirea unor temeinice cu
noștințe agrozootehnice, pen
tru educarea lor în spiritul 
păstrării și dezvoltării pro
prietății obștești.

Uniunea Tineretului Comu
nist este chemată să contri
buie la înarmarea tineretului 
cu politica științifică a parti
dului nostru, la educarea lui 
în spiritul dragostei și res
pectului față de glorioasele 
tradiții revoluționare de luptă 
ale poporului și partidului, 
ale eroicei noastre clase mun
citoare, să dezvolte la tineri 

conștiința socialistă, mîndria 
pentru realizările dobîndite în 
anii construcției socialiste. 
Iată deci probleme care trebu
ie să prilejuiască în fiecare a- 
dunare generală de alegeri o 
examinare profundă, subli- 
niindu-se formele și metode
le cele mai eficiente folosite 
în acest scop.

Va trebui totodată analizată 
munca desfășurată de organi
zațiile U.T.C. pentru educarea 
tineretului în spiritul moralei 
comuniste, dezvoltarea la fie
care utecist a răspunderii față 
de îndatoririle ce-i revin, spri
jinirea lui pentru a-și forma 
trăsături proprii omului înain
tat al zilelor noastre, pentru a 
se comporta civilizat în familie 
și societate.

Tinerii manifestă un mare 
interes față de felul în care 
organizația lor se ocupă de 
organizarea distracției, a unor 
activități proprii cultural-spor
tive. Examinarea în spirit cri
tic și autocritic a muncii des
fășurate în această privință să 
fie urmată de măsuri practice 
a căror aplicare să ducă la or
ganizarea unor asemenea ac
tivități cultural-educative și 
sportive ca cele indicate de 
Congresul al VIII-lea al U.T.C., 
care răspund dorințelor și 
preocupărilor tinerilor.

In fiecare organizație trebuie 
folosit prilejul acestor adunări 
pentru a supune unei analize 
exigente preocuparea manifes
tată în vederea întăririi disci
plinei uteciste, dezvoltarea de
mocrației interne de organiza
ție, respectarea principiului 
muncii colective, a prevederi
lor Statutului U.T.C. și a in

strucțiunilor C.C. al U.T.C. U- 
teciștii sint chemați să analize
ze stilul de muncă al birouri
lor, felul cum acestea au or
ganizat munca pentru îndepli
nirea sarcinilor izvorite din 
hotărîrile organelor superioare 
și ale lor proprii, grija dove
dită pentru pregătirea, conți
nutul și ținerea cu regularitate, 
a adunărilor generale, modul 
cum au fost respectate și apli
cate în fiecare organizație de 
bază prevederile statutare.

In toate organizațiile U.T.C. 
și mai ales în licee, școli 
profesionale, Ia sate, pe șan
tierele de construcții și în 
exploatările forestiere va 
trebui analizată preocupa
rea birourilor organizațiilor de 
bază pentru îndeplinirea sarci
nii trasate de Congresul al 
VIII-lea al U.T.C. cu privire la 
pregătirea și primirea în rin- 
durile Uniunii Tineretului Co
munist a majorității covirși- 
toare a tinerilor, grija mani
festată pentru creșterea și e- 
ducarea acestora.

Multe organizații U.T.C. s-au 
convins din propria lor expe
riență cît de util este să con
sulți In permanență uteciștii, 
masa largă a tinerilor cu pri
vire la activitățile ce urmează 
să fie organizate pentru ei. A- 
ceasta este cu atât mai necesar 
acum pentru alcătuirea proiec
telor planurilor de activități 
care vor fi prezentate în adu
nările generale, imediat după 
citirea dărilor de seamă. Ele 
vor trebui să cuprindă proble
mele cele mai esențiale, izvo
rite din situația concretă exis
tentă în fiecare organizație, 
potrivit cu specificul In care 

își desfășoară activitatea, să 
prevadă noi obiective și sar
cini care intră în atribuțiile 
organizației U.T.C. și care pot 
fi realizate, responsabilități 
precise și termene de realizare. 
In proiectul planurilor de mă
suri să fie trecute obiective în 
lumina sarcinilor stabilite de 
rezoluția Congresului al VIII- 
lea al U.T.C. și ținindu-se sea
ma de specificul concret și ce
rințele muncii politice-educati- 
ve din fiecare organizație.

Este de datoria tuturor ute
ciștilor de a lua parte la adu
nare. de a se pregăti din vreme 
și a-și spune în fața tovarăși
lor săi opiniile cu privire la în
treaga muncă a organizației 
lor, de a-și analiza propria sa 
activitate, de a face propuneri 
concrete cu privire la activită
țile ce urmează a fi organi
zate.

In adunările care vor avea 
loc uteciștii sint chemați să a- 
leagă noile organe conducătoa
re U.T.C. Manifestând multă 
exigență, ci își vor îndrepta a- 
tenția, fără îndoială, spre ale
gerea acelora dintre ei care, 
prin pregătirea politică, profe
sională, experiența și spiritul 
lor de răspundere față de cali
tatea de membru al U.T.C. se 
bucură de prestigiu și autori
tate în colectivele in mijlocul 
cărora lucrează, care au dove
dit dragoste, interes și pasiune 
pentru munca de organizație. 
In componența noilor organe 
să fie aleși cei mai buni ute
ciști, tineri muncitori din in
dustrie și agricultură, ingineri 
și tehnicieni, care lucrează ne
mijlocit în producție și sînt 
strîns legați de preocupările 
tineretului, profesori, elevi, 
studenți etc. Este foarte im
portant ca în organele U.T.C. 
să fie aleși oameni care sînt 
iubiți și stimați de tineri, se 
bucură de încrederea lor, par
ticipă și sînt buni organizatori 
ai activităților tinerești ; să fie 
propuse și alese un număr co
respunzător de fete, care prin 
întreaga lor activitate în pro
ducție și pe linia vieții de orga

nizație au dovedit că merită 
să li se acorde această mare 
încredere.

In pregătirea și desfășura
rea în cele mai bune condi
ții a adunărilor dc dare de 
seamă și alegeri sarcini în
semnate revin comitetelor re
gionale. raionale și orășenești 
ale U.T.C. Ele sînt datoare să 
conducă direct și operativ în
treaga acțiune a alegerilor, 
asigurînd respectarea întocmai 
a termenelor stabilite de C.C. al 
U.T.C. Membrii comitetelor lo
cale U.T.C., ai birourilor, apa
ratul acestora, vor trebui să ia 
parte nemijlocit la pregătirea 
și desfășurarea alegerilor, să 
ajute birourilor organizațiilor 
dc bază să acționeze ca organe 
colective puternice, conștiente 
de răspunderea ce o au, să-și 
întocmească singuri materiale
le pentru alegeri, veghind 
ca acestora să li se asigure un 
conținut corespunzător.

Pe baza cunoașterii directe a 
realităților din organizațiile de 
bază, desfășurării alegerilor, 
periodic, birourile organelor 
locale U.T.C. să analizeze con
ținutul acestora, calitatea spri
jinului acordat de activiști și 
să ia de fiecare dată măsuri 
corespunzătoare.

Folosind experiența anilor 
trecuți, va trebui să se dea o 
mai mare atenție în acest an 
instruirii organelor nou alese 
pe măsura terminării adunări
lor. Este necesar să se asigu
re o continuitate firească în 
munca fiecărei organizații de 
bază. Printre acestea birourile 
nou alese trebuie ajutate de 
activiștii U.T.C. în întocmirea 
planurilor de muncă, în orga
nizarea practică a activităților 
hotărîte în adunarea de ale
geri.

Pregătite și desfășurate în a- 
cest fel, este neîndoielnic că 
adunările pentru dare de sea
mă și alegerea noilor organe 
ale U.T.C. vor marca acel pas 
înainte pe linia ridicării mun
cii fiecărei organizații de bază 
la nivelul sarcinilor stabilite de 
Congresul al VIII-lea al 
U.T.C.



...SI PROMISIUNILE SCURTE ȘTIRI

NU S-AU ADEVERIT
• Ieri dimineață 

a părăsit Capitala 
plecîndla Liverpool 
echipa de fotbal Pe
trolul Ploiești. Pe
trolul va întîlni 
miercuri în noctur
nă pe FC Liverpool, 
în primul meci al 
„Cupei campionilor 
europeni".

tombrie la 
rești echipa
Două zile mai tîr- 
ziu la Constanța va 
avea loc meciul re
vanșă.

ODESA (prin telefon de la trimisul nos
tru special VASILE RANGA).

La lumina reflectoarelor, duminică seara 
pe stadionul Central situat pe faleza Mării 
Negre, acoperit de strălucirea policromă a 
artificiilor, a avut loc „finișul" marii întreceri 
europene a atleților juniori.

Speranțele olimpice — cărora le-am acor
dat încă din ziua debutului creditul nostru 
pentru podiumul de onoare de la Mexico City 

deosebit de 
fost marto- 
110 m gar- 
m ai căror

— au confirmat prin evoluții 
spectaculoase. Stadionul Odesei a 
rul unor curse greu de imaginat : 
duri, 1 500 m obstacole, sau 3 000 
învingători i-am cunoscut pe linia de finiș. 
Au învins, așa cum era și firesc într-o mare 
întrecere sportivă, cei mai buni : atleții ger
mani care au reeditat marele succes de la 
Budapesta cîștigînd majoritatea probelor.

Atleții români — a căror evoluție a fost aș
teptată cu interes — s-au dovedit în ansam
blu o formație redutabilă. Clasamentul final 
pe națiuni le-a rezervat locul VI. Cei mai 
buni, de astă dată, au urcat pe treptele difi
cile ale podiumului de onoare : Marilena 
Ciurea medalie de argint la suliță femei, Ca
rol Corbu la triplusalt, Maria Salamon lun
gime femei și Dan Hidioșanu 110 m garduri 
medalie de bronz. Alți juniori au reușit să se

claseze printre fruntași : 6 pe locul IV, 2 pe 
locul V, și unul pe locul VI.

Evident, în ansamblu așteptam — pe mă
sura promisiunilor, a pregătirii și a perfor
manțelor obținute anterior — rezultate mai 
bune. Este timpul și cazul să precizăm niște 
amănunte care de bună seamă reclamă o dis
cuție mal atentă. Deocamdată, mi se pare ne
cesar să mărturisesc că mai ales a doua zi a 
întrecerilor a fost pentru noi ziua „speranțe
lor", a speranțelor neîmplinite din păcate, 
ziua ratărilor unor victorii aproape sigure. 
De astă dată o seamă de sportivi juniori 
ne-au dovedit că stăpînesc îngrijorător de 
bine arta de a pierde la... finiș. Maria Sala
mon, Marilena Ciurea, Ștefan Șiscovici, Ste- 
lian Giubean, Eva Lefter, juniori creditați cu 
performanțe dintre cele mai bune în conti
nentul nostru au confirmat valoarea doar în 
primele încercări, ca mai apoi, în final, să ce
deze inexplicabil. (Marilena Ciorea de exem
plu). Un alt aspect, apariția unor spor
tivi ai noștri în arenă s-a făcut în urma unei 
încălziri insuficiente (Lefter la greutate 
mei) sau fără un antrenament prealabil 
respunzător competiției (Elisabeta Baciu 
800 metri femei).

Asupra unor asemenea amănunte care
sînt de loc neglijabile ca și asupra altora 
vom reveni.

• înaintea me
ciului pe care-1 va 
susține la 17 no
iembrie la Londra 
cu echipa Angliei, 
reprezentativa de 
box a țării noastre 
va întîlni la 13 oc-

fe-
00- 

la

nu

I

După „Turul ciclist
al României"

Bucu- 
Scoției.

Iencic. Ț.S.K.A. 
terminat 
toare la 
spadă.

învlngă- 
sabie și

• După 4 zile de 
întreceri, la Chiși- 
nău a luat sfîrșit 
întîlnirea de scrimă 
dintre echipele Stea
ua București și 

Moscova, 
a luat 

un rezul- 
egalitate

Ț.S.K.A. 
întîlnirea 
sfîrșit cu 
tat de 
2-2. Echipa Steaua 
a cîștigat proba de 
floretă prin Iuliu 
Falb fi Ecaterina

• In etapa a tre
ia a campionatului 
spaniol de fotbal, 
echipa FC Sevilla, 
viitoarea adversară 
a formației Dinamo 
Pitești în „Cupa- 
orașelor tîrguri" a 
învins pe teren pro
priu cu scorul de 
3—1 pe Grenada.

Sesizind fisura blocajului, atacantul 
șutează

Foto: V. RABA

Luni dimineață a 
părăsit Capitala 
plecînd în Mexic de
legația sportivă a 
țării noastre, care 
va participa intre 
12 și 20 octombrie 
la „Săptămina pre- 
olimpică" progra
mată la Ciudad de 
Mexico. Sportivii 
români vor evolua 
în competițiile de 
atletism, caiac-ca- 
noe, natație, box 
tir și lupte. Din de
legație fac parte 
lurel Vernescu (ca
iac), Ion Alionescu 
lupte), Șerban Cio
chină (atletism), Cri
stina Balaban (na
tație), Virgil Âta- 
nasiu (tir), Vasile 
Antonoiu (box) și 
alții.

ROMÂNIA A ÎNVINS ITALIA LA ATLETISM:

Caleidoscop
~ Cele 12 titluri puse în 

joc la campionatele mondi
ale de parașutism desfășu
rate la Leipzig, au 
împărțite 
Uniunea 
respectiv

fost... 
între R.D.G. 
Sovfetică : 1

Francezul J. P. Mar- 
quant a reușit performanta 
unică de a străbate 
cel 166 de km al 
morțiu din deșertul 
forninan.

pe jos

Ultima probă a Calen
darului automobilistic 1966, 
va fi cel de ai V-lea Mare 
Premiu ai Mexicului, Între
cere organizată pe pistele 
autodromului „Magdalena 
Mixhuca”. Printre favorițl 
se numără mașinile firmelor 
japoneze Honda șl noile 
tipuri Ford la 3 000 c.m.c.

Englezoaica Dana Gil- 
lepsle de 17 ani, distribuită 
recent In al cincelea film, 
se pregătește asiduu să-și 
apere titlul național pe care 
il deține la ski nautic.

” Echipa de 
Diversității din 
fost învinsă cu 18—3 
către echipa feminină a 
celelași Universități, 
biciunea „sexului frumos' 
să fie un mit... I

rugby a 
Sidney,

Fetița de 9 ani Bever
ley Williams, este o sări
toare în apă deosebit de 
dotată și... la modă. Ea tre
buie să-și împartă naționa
litatea între 3 țări : Germa
nia, unde este născută, 
S.U.A., țara tatălui său și 
Franța patria mamei sale.

a obținut un noulosif Naghi
record la aruncarea discului:

57 m.

• Atleții italieni cei mai rapizi • Succesul 
sportivelor noastre • Despre trei noi recorduri 
și cîteva performanțe întîrziate

doi ani, amatorii de 
din Capitală au avut 
ocazia să asiste la un 

caracter intema-

Spiridon își găseau loc în fi
nalele de la Budapesta.

Un fapt îmbucurător a fost 
și evoluția cîtorva atleți tineri, 
juniori încă : C. Popescu, M. 
Goth, D. Bădescu, E. Stoe
nescu, loan Șerban etc.

De la oaspeți, a impresionat 
deosebit „micul" Ottoz la 
110 m g prin alunecarea și na
turalețea cu care trece gardu
rile, și alergătorii de viteză 
băieți și fete.

SILVIU DUMITRESCU

mod deosebit atenția. Astfel 
cursele de 5 000 m și mai ales 
10 000 m s-au terminat cu mo
mente de mare spectaculozi
tate. Zoltan Vamoș, cîștigător 
la 3 000 m. obstacole și 5 000 m 
a dat dovadă de multă matu
ritate tactică, în timp ce 
Mustață a trebuit să se mulțu
mească cu locul doi (la 10 000 
m) deși a condus tot timpul 
cursei, datorită unui atac lan
sat prea tîrziu. Surpriză plă
cută revenirea lui A. Spiridon 
cu 2,06 m, arătînd că încă nu 
a dat tot ceea ce este capabil 
să dea la această probă.

Cele trei recorduri ale atle- 
ților români, (Costache la cio
can, Iosif Naghi la disc și șta
fetă 4X400 m) întăresc din 
nou convingerea că atleții 
noștri nu știu să obțină forma 
maximă la concursurile cele 
mai importante. Gh. Costache 
cu performanța obținută du
minică, s-ar fi clasat pe lo
cul 4 la campionatele europe
ne, iar Iosif Naghi. ar fi urcat 
pe podium pe locul 3. De alt
fel și alți atleți români, cu 
performanțele obținute în 
această întîlnire, ar fi putut 
ocupa locuri în finală la „eu
ropene" : Lia Manoliu, Erica 
Stoenescu, Adrian Samungi,

Ciocanul va zbura dincolo de 66 m.„ Nou recordI
Foto: T. DUMITRESCU

După 
atletism 
din nou 
concurs cu 
țional: întîlnirea reprezenta
tivelor noastre masculine și 
feminine cu cele ale Italiei. 
Rezultatele ne bucură. Victo
ria a surîs la băieți atleților 
Italieni: 108—103 puncte, iar 
la fete, româncelor : 66—51
puncte. în clasamentul general 
victoria a revenit reprezenta
tivei țării noastre cu scorul fi
nal 169—159 puncte. Rezulta
tul obținut de atleții români 
se datorește unui ascendent 
de formă manifestat la mulți 
atleți de-abia acum, la ter
minarea sezonului competițio
nal, precum și perioadei de 
relaxare în care se găsesc ma
joritatea atleților italieni, după 
disputarea campionatelor eu
ropene. De altfel unul din 
conducătorii echipei Italiei, 
prof. Giuseppe Russo, refe- 
rindu-se după concurs la re
zultatele întîlnirii ne-a decla
rat : „Am privit cu îngrijorare 
această întîlnire, deoarece fiind 
la sfîrșit de sezon majoritatea 
atleților noștri și-au pus pan
tofii cu cuie... în cui, și și-au 
pierdut astfel din pregătire".

Cîteva probe au reținut în
Ambu—Mustață, un duel 

lic“ la 10 000 m
Echipa orașului București, ciștigătoarea „Turului României* 

edi(ia a XV-a

Anna Olbert din Olo- 
mouc (Cehoslovacia) este 
mamă a 11 băieți între 16 
și 32 ani, care alcătuiesc o 
echipă de fotbal ce susține 
meciuri oficiale. Un rezul
tat recent : Olbert — Clu
bul local Olomouc 2—2. 
Mama „echipei- este proba
bil una din cele mai entu
ziaste suportere in materie 
de fotbal.

Pe stadionul din Cîmpulung mol
dovenesc s-a încheiat recent 
ultima fază a unei pasionan
te competiții cu caracter re
gional, destinată lucrătorilor 
din unitățile forestiere suce
vene : „Cupa forestierului”.
Menită să antreneze un nu
măr cît mai mare de tineri în prac
ticarea organizată și sistematică 
a exercițiilor fizice competiția 
s-a înscris ca una din ac
țiunile de masă reușite, datorită 
colaborării fructuoase între con
siliile U.C.F.S. și comitetele U.T.C.

Cele trei etape de desfășurare, 
începînd cu faza pe asociații, au 
mobilizat aproape 6 000 de tineri 
din întreprinderile de exploatare și 
industrializare a lemnului aparți-

nînd raioanelor Vatra Dornei, Cîm
pulung, Rădăuți, Fălticeni și Gura 
Humorului. Numeroasele discipli
ne sportive înscrise în concurs, 
diverse și atractive, au oferit par-

care își desfașoara activitatea 
condiții oarecum deosebite, în zo
nele depărtate de munte. întrece
rile din cadrul „Cupei forestieru
lui" au oferit totodată un bun pri
lej pentru trecerea normelor în ve
derea obținerii insignei de poli
sportiv, obiectiv înscris de altfel 
în regulamentul concursului. " 
ocazia desfășurării primelor două 
etape, peste 1 200 de tineri au cu-

Cu

Bine pregătiți și dispunind 
un lot numeros, sportivii rădăuțeni 
s-au impus încă de la început reu
șind să cucerească rîvnitul trofeu 
cu un maximum de puncte. Faza 
regională a ,,Cupei forestierului", 
a permis depistarea de către spe
cialiști a cîtorva elemente deosebit 
de talentate, în special din raioa
nele Cîmpulung și Rădăuți și care 
vor trebui îndrumate cu grijă în

„CUPA
tictpanților largi posibilități de a- 
firmare a aptitudinilor fizice. Fa
zele premergătoare etapei regiona
le au reușit să trezească interesul 
față de activitatea 
rîndurile unei

sportivă în 
categorii de tineri

Pilea și apărarea „stegarilor* la post

FORESTIERILOR"

în mobilizarea tineretului spre ac
tivitatea sportivă de masă, atunci 
cînd se ține seama de specificul 
muncii și activității tinerilor din 
diferite domenii de activitate. în 
același timp trebuie să remarcăm 
că participarea tinerilor forestieri 
putea fi însă și mai mare, iar an
trenarea unui activ mai larg de 
specialiști ar fi contribuit Ia o se
lecție și mai atentă a concurenți- 
lor, la depistarea mai multor ele
mente talentate. Experiența acu
mulată de-a lungul desfășurării în
trecerilor din cadrul acestei pri
me ediții a „Cupei forestierului” 
va putea fi valorificată cu mai 
multă îndrăzneală în viitor.

cerit insigna de polisportiv. Cei 
130 de cîștigători ai fazelor raio
nale și-au disputat în finală întîie- 
tatea în cadrul unor probe de at
letism, ciclism, handbal, volei și 
gimnastică.

mă-continuare pentru dezvoltarea 
iestriei sportive.

Competiția desfășurată timp 
peste 3 luni de zile în regiunea 
Suceava a evidențiat posibilitățile 
de care dispun organizațiile U.T.C.

FĂRĂ TITLU — 
fiindcă 

nu se merită 
da Fânuț Neagu

de
ION BELDEANU 

corespondentul 
„Scînteii tineretului" 

pentru regiunea Suceava

De multi ani nu a 
mai avut loc o verifi
care atît de conclu
dentă a tinerilor ci
cliști ca în această a 
XV-a ediție a „Turu
lui României”, înche
iată duminică după-a- 
miază pe 
Dinamo, 
unei bune părți 
numeroșii tineri 
dintre ei de 
ani) în această 
ultrarapidă, a 
juit constatări 
curătoare, 
obținute fiind urmarea 
unei bune pregătiri. E 
vorba de Ștefan Suciu, 
Tudor Vasile, Alex. 
Sofronie, Grigore Con
stantin, pe primul plan, 
apoi, alte noi valori în 
devenire, V. Sălăjan, 
I. Cosma (II), I. Pu- 
terici, N. David și 
alții. Și însuși învingă
torul probei, Gheorghe 
Suciu, e unul din cei 
tineri (21 ani), 
dar, putem spune 
avem asigurat 
bul de mîine al 
trilor de astăzi, 
blema care se 
este grija față de acest 
schimb de aci înainte, 
și — totodată — lăr
girea nucleului 
tent prin sădirea 
noi mlădițe care 
genereze, într-un 
tor apropiat, un masiv 
efectiv de cicliști de 
certă valoare. In ve
derea obținerii aces
tui rezultat — care 
este sinonim cu dez
voltarea mai largă a

velodromul 
Comportarea 

din 
(mulți 
18—19 
cursa 
prile- 
îmbu- 

rezultatele

Așa- 
că 

schim- 
maeș- 

Pro- 
pune

exis- 
de 
să 

vii-

Asistăm la cel mai costeliv campionat din ultimii douăzeci 
de ani. Și totodată la cele mai penibile evoluții ale reprezen
tativei naționale. Dar să le luăm puțin de-a-ndoaselea, așa cum 
sînt multe prin fotbalul românesc.

La Gera, în fața unei formații fără pretenții, am cedat con
fortabil cu 2—0, iar Oană și Covaci care, de cînd sînt la con
ducerea echipei, n-au cîștigat un singur meci în afară, și-au 
băgat capul între urechi și tac, iar niște oameni ai lor spun : 
am avut ghinion, portarul german a prins o zi excepțională, 
pe cînd al nostru s-a rănit în minutul 28 și rezerva lui era 
rănit din țară. Cunosc prea bine acest gen de scuze, în asta 
nu-i întrece nimeni pe lucrătorii de la federație și pe cei din 
preajmă. Vin și-î întreb pe antrenori : noi de ce nu prindem 
niciodată o zi excepțională ? De ce ne tăvălim mereu în pes
met de zile mediocre ? Gîndesc că dacă în trei ani și ceva spe
cialiștii de Ia conducerea echipei n-au arătat că sînt specia
liști, atunci n-au pentru ce să mai rămînă o singură zi acolo 
unde sînt.

Și acum să ne întoarcem la Rosinanta noastră. In acest cam
pionat aproape totul pare de neînțeles. Șefa clasamentului este 
echipa care a promovat din B cu sprijinul a cel puțin cinci 
arbitri. Ea practică un joc de nivelul Metalului din Tîrgoviște 
și visează la titlu. Multe echipe semimediocre (Dunav Russe, 
de exemplu) au întrecut-o la scor la București, dar nici o for
mație de-a noastră n-a putut să treacă de ea pînă acum. Ju
decați singuri cum stăm.

ciclismului nostru de 
performanță — consi
derăm drept o sarcină 
de prim plan a forului 
de specialitate și a 
secțiilor cicliste pre
gătirea metodică și o 
atentă îndrumare în 
continuare. Un calen
dar competițional chib
zuit întocmit, compe
tiții internaționale cu 
adversari de valoare 
și — mal ales — or
ganizarea continuă a 
„Turului României” 
sînt mijloacele de că
petenie pentru dezvol
tarea actualelor cadre 
tinere și afirmarea de 
noi talente. Dar, pen
tru ca tinerii care s-au 
afirmat azi să dea mîi- 
ne roadele făgăduite și 
— în același timp —•

să poată fi pregătit 
un alt lot de speranțe, 
este necesar încă un 
factor, de o importan
ță deosebită, și anu
me : întărirea bazei 
materiale a actualelor 
secții de ciclism și, 
totodată, reînființarea 
secțiilor dispărute (ne 
referim la Progresul, 
Metalul și altele). Pa
ralel cu aceasta, tre
buie găsite posibilități 
pentru ca și Craiova. 
Iași, Galați să 
activitate ciclistă 
plan republican, 
mai în acest fel, 
dania care s-a ( 
în ultima vreme pen
tru creșterea valorică 
a ciclismului, va putea 
fi încununată de suc
ces.

EMIL IENCEC

aibâ 
i pe

Nu- 
stră- 

depus

C. Ciocan Ia 2 min.

locul întîi a revenit 
orașului București, ta-

Cea de a XV-a ediție a „Turu
lui României" din acest an, a fost 
ciștigată de tinărul rutier GH. SU
CIU, urmat în ordine de Ion Cosma 
la 48 sec. și 
53 sec.

Pe echipe, 
selecționatei
lonată în ordine de combinata 
Steauna-Dinamo și România-tineret.

Ziarul nostru a acordat tinărului 
ciclist clujean V. Sălăjan un premiu 
pentru combativitatea și buna pregă
tire de care a dat dovadă pe par
cursul celor peste 1 600 km ai cursei.

O altă minunăție (dacă mergem tot așa, într-o bună zi n-o să 
mă mire cînd o să aud că la Piatra Neamț e un salcîm care 
rodește covrigi sau că la Constanța a apărut o capră care cîntă 
muzică ușoară) s-a petrecut duminică, pe stadionul Dinamo. 
Echipa lui Traian Ionescu, alcătuită numai din actuali sau foști 
internaționali a pierdut cu 1—0 în fața Steagului roșu. Zi 
proastă ? Ghinion ? Forma excelentă a portarului Pîlcă ? Nu 
știu. Precis știu că Pîrcălab se află într-o formă execrabilă, că 
nu vrea să mai muncească, iar colegii lui par și ei blazați, fără 
chef de nimic. Vă rog să mă credeți, de Ia o vreme încoace 
e un chin să stai în tribune și să privești vinzoleala de pe 
teren care aduce a orice vrei, numai a fotbal nu — și pe dea
supra să auzi la radio că Rapidul, ca să mențină rezultatul cu 
Jiul, aruncă mingile în tribună, în plopi, peste munți.

P. S.
Televiziunea ne-a oferit, duminică seara, aspecte de la fina

lele campionatelor mondiale de gimnastică. Natalia Kucinskaia, 
pasărea nordului, zbura parcă printre zăpezi de vis, trezind în 
noi bucurii albe și un dor, o sete nespusă pentru toate iubirile 
netrăite. Vraja răspîndită de ea se risipea și un gust de cenușă 
ne umplea gura ori de cîte ori, Petre Miclăuș, gimnast sau 
fost gimnast și el, se apuca să ne învețe că : „exercițiile sînt 
foarte interesante, fetele dau dovadă de stăpînire de sine” _
și încă o sumedenie de asemenea banalități în stare să te scoa
tă din minți pentru zece ani.

F. N.
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Intenția conducerii, ne spune tov. 
Deleanu, directoarea Teatrului Munci
toresc C.F.R. Giuleștl, este ca primul 
gong, să fie bătut la 15 octombrie.

Așa stînd lucrurile cu sala de spec
tacol a teatrului — adică: renovarea 
totală, prin modificarea scenei, înlătu
rarea balcoanelor, acestea din motive 
de acustică și vizibilitate, ca și 
alte cîteva amănunte de ordin tehnic 
și estetic — e firesc să ne întrebăm 
unde va avea loc primul spectacol la 
Teatrul de Comedie sau Teatrul Evre- 
esc de Stat.

Speranțe se pun și în folosirea rela- 
ehe-urllor altor teatre din Capitală (re
novarea nu se va termina decît anul 
9iitor).

Condițiile, chiar defavorabile unei 
munci premeditate, pînă la minuție, 
n-au împiedicat cabinetul artistic și pe 
cel administrativ sd stabilească jaloane 
și obiective precise.

Astfel, deschiderea stagiunii se va 
face cu două piese românești, una apar- 
ținînd debutantului N. lonescu, titlul 
fiind Neîncredere în Foișor — a doua, 
Letopiseț a lui Mihail Sorbul. în treacăt, 
fie zis, din 100 de piese care au văzut 
lumina rampei la C.F.R. Giulești, 45 au 
fost semnate de autori români, ceea ce 
dovedește interesul deosebit tn promo
varea dramaturgiei naționale.

Din cadrul programului de piese sta
bilit pe stagiunea ’66 — 67. mai fac 
parte : Nunta lui Figaro de Beaumar
chais, Romulus cel mare de Durrenmatt, 
„Regele gol" de E. Swartz, „Toți fiii 
mei" de Arthur Miller, și o piesă româ
nească al cărei autor colaborează încă 
cu teatrul. Un repertoriu, după cum se 
vede, variat și ca tematică și ca gen.

De asemenea, vor fi reluate piese din 
stagiunea trecută. Ulisse și coinciden
țele de M, Șeptilici și Gh. Dumbră- 
veanu, Bietul meu Marat de Arbuzov, 
Băiat bun dar... cu lipsuri de Nicuță 
Tănase, Cu cine mă bat de Aurel 
Storin etc.

— Pe lingă Dinu Cernescu și Geta 
Vlad — spune tov. directoare Deleanu 
— vor mai realiza spectacole și alți re
gizori din afară, printre care și Horea 
Popescu, colaboratorul nostru, dealtfel, 
permanent.

Concomitent cu spectacolele care vor 
avea loc 
cu piese 
mestriale

în București, echipe de actor 
diferite, vor face turnee tri- 
în diferite regiuni ale tării.

VALERIU PARASCHIV

ACT

concertelor
Radiotele

viziunii

Agenda

Foto: AGERPRES

U A L I T A T E

In drumeție, pe Valea 
Oltului

Al doilea concurs republican
al strugurilor de masă

In ziua a doua a concursu
lui intră în degustare soiurile 
aromate cu coacere tîrzie și 
mijlocie. Servite pe tăvi spe
cialiștilor degustători — care 
nu se mulțumesc numai cu 
exclamații, ci pun note cu 
destulă severitate — soiurile 
de toamnă cu bobul mare sînt 
aduse din cele mai productive 
podgorii : Panciu, Odobești, 
Ostrov. Dealul Mare. Greaca, 
de pe terasele Argeșului, Dră- 
gășanl și din unele podgorii 
din Banat și Transilvania. 
Concursul are la bază stabi
lirea potențialului calitativ și 
cantitativ al podgoriilor pro
ducătoare amintite mal sus și 
de a perfecționa raionarea și 
amplasarea judicioasă a aces
tora. De aceea concursul se 
desfășoară pe baza unui regu
lament care condiționează 
participarea în funcție de su
prafața cultivată, producțiile 
obținute și, bineînțeles, cali
tatea soiurilor.

Cel de al doilea concurs re
publican al strugurilor de 
masă a înregistrat o mai mare

participare a „concurentilor", 
fiind trimise peste 400 de pro
be, de către aproape 170 
G.A.S., cooperative agricole și 
stațiuni experimentale. Asu
pra căror ciorchini de stru
guri se vor apleca laurii, e 
greu de precizat de pe acum I 
Clasificarea lor se face în se
cret. de către opt specialiști 
care vor gusta in continuu, 
bob cu bob timp de încă trei 
zile, de acum încolo și se vor 
întruni la sfîrșit pentru clasi
ficarea generală și decernarea 
premiilor și medaliilor. Vom 
ști și noi rezultatele concursu
lui fiindcă soiurile premiate 
vor fi expuse spre vînzare, în 
mari cantități, la Pavilionul 
expoziției realizărilor econo
miei naționale cu ocazia „Zilei 
recoltei". Tămîioasa de Ham
burg, Chasselas d’oră, Alfons 
Lavallee, Blok rose, impună
torul Afuz-ali, Cardinalul etc. 
sînt soiuri care își dispută 
singure — prin gustul și aro
ma lor — întîietatea.

S-a încheiat cu 
succes forajul celei 
de a doua sonde de 
mare adlncime, la 
care a fost depășită 
adîncimea de 6 000 
metri. Acum, la a- 
ceastă sondă se fac 
măsurători speciale, 
în vederea deter
minării conținutu
lui formațiilor geo
logice la mari a- 
dînciml.

La București a 
avut loc o sesiune 
tehnico - științifică

ION MARCOVICI

LĂRGIREA GAMEI DE ANVELOPE

Concomitent cu lărgirea ga 
mei anvelopelor, colectivul u- 
zinei „Victoria" din Florești a 
pus la punct tehnologia de fa
bricație a unor tipuri noi pen
tru Fiat 850, Renault 10, War
tburg 312 și Moskvici 408, care 
începînd cu anul viitor vor

intra în producție de serie. 
Tot aici a fost adoptată de cu- 
rînd o construcție șl un pro
fil nou al benzii de rulare pen
tru cauciucurile motoretei 
Carpați Super, dîndu-le în a- 
cest fel o rezistență mare.

(Agerpres)

înalt for 
al științei 
și culturii 
romanești

mun, a dezbaterii laolaltă 
preocupărilor lor științifice.

Așadar, înființarea Acade
miei valorifica tradițiile exis
tente în acest sens în țara 
noastră, le crea acel cadru a- 
decvat noilor condiții de la 
începutul celei de a doua ju
mătăți a secolului al XlX-iea. 
Nu întîmplător în cel de al 
7-lea deceniu al veacului tre
cut — în perioada imediat 
următoare unirii Munteniei cu 
Moldova — luau naștere, a- 
proape concomitent. Universi
tățile din Iași șl București și 
Societatea Academică Ro
mână.

In secolul care a trecut de 
la crearea sa. prima institu
ție academică a țării a desfă
șurat o activitate prodigioasă, 
eminente personalități științi
fice i-au îmbogățit rîndurile, 
au luptat și creat sub egida 
ei, au fondat strălucite școli 
sau curente în știință, și-au 
adus contribuția substanțială 
la lărgirea și adîncirea pa
trimoniului științei și cultu
rii românești. Proeminente 
personalități ca Ion Ghica, 
N. Vasilescu-Karpen, Anghel 
Saligny, Dionisie Gherman, 
Constantin Budeanu, Spiru 
Haret. David Emmanuel. Gr. 
Cobălcescu, Simion Mehe
dinți, 
Poni, 
Emil 
zino.

a

Simion
Gr. Ștefănescu, Petru 

Dragomir Hurmuzescu, 
Racoviță. Ion Cantacu- 

Victor Babeș, Nicolae

cu tema: „Crește
rea industrială a 
păsărilor în combi
natele avicole" or
ganizată de Consi
liul Superior al A- 
griculturii și Con
siliul Național al 
Inginerilor și Teh
nicienilor.

Muzeul republi
can al petrolului de 
la Ploiești cunoaște 
în aceste zile, 
mergătoare 
petrolistului, o 
re afluență de

pre- 
Zilei 
ma- 
vizi-

tatori. Sînt expuse 
aici documente, fo
tografii și grafice 
recent achiziționa
te, care amintesc 
de exploatarea ru
dimentară a zăcă
mintelor de țiței în 
trecutul îndepărtat. 
Perioada modernă 
este completată cu 
scheme, dispozitive 
și machete din care 
nu lipsesc cunoscu
tele utilaje fabrica
te în țară.

înaltă silueta zveltă 
printre alte vechi 
edificii, găzduiește 
un interesant mu
zeu istoric al ora
șului.

Plecarea 
secretarului de stat 

pentru comerțul 
exterior al Franței

Turnul sfatului 
din Sibiu, care își

ORADEA (de la 
corespondentul no
stru).

La Fabrica de tri
cotaje „Miorița" din 
Oradea se instalea
ză ultimele mașini 
de tricotat dintr-un 
lot de 95 cu care 
fabrica a fost dota
tă în acest an.

Ord de educație fizică la $coa la generală de 8 ani ar. 122 din Capitală

Luni dimineața a părăsit Ca
pitala secretarul de stat pen
tru comerțul exterior al Fran
ței, Charles de Chambrun, 
care, la invitația ministrului 
comerțului exterior al Repu
blicii Socialiste România, a 
făcut o vizită în țara noastră.

Pe aeroportul Băneasa, au 
fost de față Gheorghe Cioară, 
ministrul comerțului exterior, 
funcționari superiori din acest 
minister șl din Ministerul 
Afacerilor Externe.

Au fost prezenți Jean Louis 
Pons, ambasadorul Franței la 
București, și membri ai am
basadei.

înainte de plecare, secreta
rul de stat pentru comerțul 
exterior al Franței, a declarat, 
reprezentanților presei: Pro
tocolul semnat la București, 
privind schimburile comercia
le dintre România și Franța 
prezintă importanță pentru 
ambele state, permițînd creș
terea în anul viitor a volumu
lui acestor schimburi.

Referindu-se la impresiile 
asupra vizitei făcute în țara 
noastră, oaspetele a spus în 
încheiere: Sînt impresionat 
de rezultatele obținute de Ro
mânia în mal toate sectoarele 
economiei. Aveți toate moti
vele să vă mîndriți cu ceea ce 
ați realizat în ultimii zece ani.

(Agerpres)
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Iorga, Vasile Pîrvan, Bogdan 
Petriceicu Hașdeu, Dîmitrie 
Guști. Garabet Ibrăileanu, O- 
vid Densușianu sau Nicolae 
Titulescu — și acestea sînt 
numai cîteva dintre nenumă
ratele nume de savanți care 
au ilustrat cu prezența lor 
luminoasa incintă academică 
— și-au înscris prezenta în 
cartea de aur a științei și cul
turii românești, contribuind 
la crearea acelui prestigiu în 
continuă 
bucură 
vedere 
hotare.

Anii
fost anii continuării și dezvol
tării pe mai departe a tradi
țiilor progresiste ale științei 
și culturii promovate de către 
înaintași, au oferit celor care 
și-au închinat forțele acestor 
domenii de activitate acele 
condiții care le-au îngăduit 
obținerea de realizări impor
tante pentru dezvoltarea tării, 
a căror valoare a contribuit 
la creșterea prestigiului Ro
mâniei peste hotare. Politica 
Partidului Comunist Român 
de construire a orînduirii so
cialiste în țara noastră a cu
prins si cuprinde — ca o 
preocupare principală și per
manentă — grija pentru pro
movarea neabătută a științei 
înaintate, pentru ridicarea 
științei si culturii românești 
la acea înălțime pe care nu
mai socialismul le-o poate 
oferi. In orientarea politicii 
sale științifice, partidul a por
nit de la faptul impus de ex
periență că cercetarea științi

creștere de care se 
și din acest punct de 
poporul nostru peste

puterii populare au

fică este de o importanță co- 
vîrșitoare pentru destinele 
oricărui popor, că mersul său 
înainte, ca și prestigiu] său 
internațional sînt legate nu 
numai de bogățiile naturale 
ale tării, dar și de potențialul 
uman și — mai cu seamă — 
de valorificarea acestuia pe 
plan științific. „întreaga isto
rie a civilizației umane — 
sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R., în expunerea 
cu privire la îmbunătățirea or
ganizării șl îndrumării activi
tății de cercetare științifică — 
demonstrează importanta cu
ceririlor gîndirii științifice 
pentru progresul vieții socia
le, pentru cunoașterea șl 
transformarea de către om a 
naturii și societății". Relevînd 
modul în care se oglindește 
acest fapt în politica partidu
lui, secretarul general al C.C. 
al P.C.R. arăta : „Pornind de 
la marile obiective de viitor, 
Congresul partidului nostru a 
trasat sarcina intensificării 
activității de cercetare știin
țifică și folosirii pe scară tot 
mai largă a rezultatelor ei în 
producția materială. în tehni
că și economie, în cultură, a 
subliniat necesitatea sporirii 
contribuție! oamenilor de 
știintă și cercetătorilor la în
treaga viată socială, la pro
gresul neîntrerupt al orîndui
rii socialiste".

Știința reprezintă o condi
ție indispensabilă pentru în
făptuirea socialismului, pen
tru desăvîrșirea sa. Timpul 
care a trecut de la cel de al

IX-lea Congres al partidului 
demonstrează din plin acest 
lucru. O privire retrospectivă 
fie și numai asupra acestui 
scurt interval — dar bogat în 
realizări — arată că toate în
făptuirile dobîndite sînt lega
te, într-un fel sau altul, de 
activitatea de cercetare știin- 
țiifică.

Sărbătorim Centenarul Aca
demiei sub auspiciile unor noi 
și de răspundere sarcini ce 
revin celui mai vîrstnic și 
mai important for cultural al 
tării. De curînd. transpunîn- 
du-se în fapt indicațiile celui 
de-al IX-lea Congres al parti
dului, a fost creat Consiliul 
Național al Cercetării Știin
țifice căruia îl revenea sarcina 
de răspundere să elaboreze 
direcțiile de orientare și pro
gramul unitar de cercetare 
științifică și de pregătire a 
cadrelor, să asigure coordo
narea activității în acest do
meniu. La numai cîteva luni 
de la adoptarea de către se
siunea Marii Adunări Națio
nale a Legii referitoare la 
constituirea Consiliului Na
țional al Cercetării Științifice, 
în cadrul plenarei aceluiași 
Consiliu a fost adoptat pro
iectul de program unitar al 
cercetării științifice pentru 
perioada 1966—1970. Mergînd 
pe calea lichidării lipsei esen
țiale relevate în domeniul cer
cetării științifice de către ul
timele documente de partid, 
programul unitar stabilește 
probleme și teme de cercetare

a căror rezolvare să 
aplicată imediat — 
tr-un viitor apropiat 
producția materială, 
două treimi din problemele și 
temele incluse în programul 
unitar și aproximativ 70 Ia 
sută din cele incluse în planul 
de stat fac parte din dome
niile științelor tehnice, ale că
ror rezultate vor fi — în cea 
mai mare parte — valorifica
te în producție.

Planul de cercetare științi
fică pe cinci ani — alături de 
planul dezvoltării economice 
și sociale a patriei noastre, o- 
feră cadrul necesar pentru a- 
sigurarea progresului întregii 
societăți. Acest plan orien
tează și coordonează și activi
tatea Academiei care va acor
da o însemnătate crescîndă 
— în lumina sarcinilor trasa
te de către partid științei ro
mânești — științelor tehnice, 
legăturii strînse dintre carac
terul fundamental și cel apli
cativ al cercetării științifice.

Un vast cîmp de activitate 
creatoare se deschide și în 
fața cercetării academice prin 
programul unitar al cerce
tării.

Sărbătorind centenarul Aca
demiei, toți cei care lucrea
ză în cercetare la acest nivel 
înalt — alături de oamenii de 
știință și de 
întreaga țară 
hotărîrea de 
cinste sarcinilor 
partid, să continue cu noi și 
noi realizări luminoasa tradi
ție românească academică.

poată fi 
sau în- 
— în 
Astfel,

cercetătorii din
— își sporesc 

a răspunde cu 
trasate de

Expoziția-tîrg 
din obor

Cele 42 de boxe de aici desfac 
produse de artizanat, de pielă
rie și încălțăminte, articole 
pentru pescari și vînători, 
confecții, flori etc. Marea 
terasă a Halei a fost transfor
mată într-o patiserie ale cărei 
produse atrag un mare număr 
de consumatori. De aici, de pe 
terasă, privim tîrgul. Coborîm, 
ne strecurăm cu greu printre 
munții de cartofi, piramidele 
de varză și ceapă. Aici, pro
ducătorii și întreprinderile de 
comerț desfac — de la 100 de 
kg în sus — legume și zarza
vaturi pentru cămările de 
iarnă.

în fața bătăturii comune a 
celor două mustării țărănești 
organizate de cooperativele 
agricole din Satul Nou — 
Urziceni și Vlad Țepeș — Că
lărași toată familia e de acord 
să ne oprim pentru a servi 
aici masa de seară. Intrăm 
pe sub uriașul portal ce unește 
cele două mustării și ne așe
zăm la o masă. Ce mîncăm 7 
Fata din fața noastră, îmbră
cată într-un frumos costum 
popular, ne invită să ne ale
gem „la fața locului". La- cher
hanaua cooperatorilor din Vlad 
Țepeș optăm pentru un crăp- 
cean la proțap ce mai înoată

La 29 septembrie, tn sala de 
concerte a Radioteleviziunii 
vom putea asculta primul 
concert al noii stagiuni muzi
cale. Sub conducerea dirijoru
lui Emanuel Elenescu, Or
chestra simfonică a Radio
televiziunii va interpreta, în 
primă audiție, Oratoriul pen
tru soliști, cor, și orchestră, 
„Din lumea cu dor în cea fără 
dor" de Gh. Dumitrescu. își 
dau concursul soliști de frun
te ai scenelor noastre : Arta 
Florescu, Zenaida Pally, Cor
nel Stavru și Octav Enl- 
gărescu.

„Primele audiții", menite a 
deschide orizonturile iubitori
lor de muzică, nu caracteri
zează însă numai concertul 
inaugural, ci foarte multe din
tre concertele inițiate pentru 
această stagiune.

Numai în primele trei luni 
ale stagiunii (perioadă pentru 
care au fost conturate în deta
lii fiecare dintre manifestările 
programate) vor fi interpre
tate 10 lucrări în primă audi
ție printre care : Simfonietta a 
V-a de M. Andricu, Passaca- 
glia pentru voci și instrumente 
de Ovidiu Varga, Simfonia 
a IlI-a „Ecouri de jazz" de D. 
Bughici, „Pe o plajă japoneză" 
de M. Istrate, „Recviemul ger
man" de J. Brahms, Simfonia 
a III-a de A. Skriabin, „Simfo
nia a III-a pentru cor și or
chestră" de D. Milhaud, 
magini pentru orchestră" 
compozitorul australian Ri
chard Meale, „Cronocromie" 
de Olivier Messiaen.

Un moment deosebit în 
agenda noii stagiuni îl repre
zintă ciclul de concerte — ini
țiat lunar intitulat — 
„Tribuna tinerilor soliști" la 
care își vor da concursul 
studenți și absolvenți ai con
servatoarelor noastre. Pen
tru primul trimestru au fost 
astfel programați violoniștii; 
Leonora Geantă, Iszak Ga
briela, Angela Gavrilă. pianiș
tii Constantin Iliescu, Dan 
Grlgore, Stelian Constantin, 
violoncelistul Teutsch Glitz, 
flautistul Ion Cațianis și cla
rinetistul Aurelian Octav Popa, 
care vor interpreta sub condu
cerea dirijorilor permanenți 
ai Radioteleviziunii unele din 
cele mai remarcabile lucrări 
ale literaturit concertante.

în sfîrșit, iată și numele 
CÎtorva dintre marii artiști 
străini care vor apare în 
această stagiune pe estrada 
de concerte a Radioteleviziu
nii : Leopold Stokovski, Mo
nique de la Brucholerie, Igor 
Bezrodnîi, Ida Haendel, Vaclav 
Smetacek, Pina Carmorilli, 
Ricardo Odnoposoff, Schura 
Cerkaski, Maurice le Roux, 
Hans Schmidt Isserstedt.

După cum vedeți, alături 
I. Conta, Em. Elenescu, 
Gheorghiu, R. Aldulescu, 
Iordăchescu ș.a., orchestra Ra
dioteleviziunii ne-a oferit pe 
afișul stagiunii nume de pres
tigiu care ne dau certitudinea 
unor tălmăciri de reală valoare 
artistică, a unor programe 
inedite, interesante în ansam
blul lor.
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ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN 
MAȘINILE LOR ZBURĂTOARE

— film panoramic — rulează 
la Patria (orele 10; 12,45; 15,45; 
18,30; 21,15).

ZORBA GRECU 
rulează la Republica (orele 8; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21), Festi
val (orele 9; 12i 15; 18i 21), Fe
roviar (orele 7,45; 10,45; 13,45; 
16,45; 19,45), Excelsior (orele 
9; 12; 15; 18; 21).

DILIGENTA
rulează la București (orele 8,30; 
10,30; ‘ '
21,15), 
10,30;
21.30) , 
10,30; 
20).

DRAGOSTEA ÎNVINGE 
rulează la Lumina (orele 8,45i 
11,45; 14,15; 17,45; 20,45).
NORD SPRE ALASKA 
rulează Ia Victoria 'orele 9; 
11,45; 14,45; 17,45; 20,45), Crîn- 
gașl (orele 15,15; 18; 20,45),
Munca (orele 10,15i 17,45;
20.30) .

CLEOPATRA
rulează la Centra! (orele 9; 
12,45; 16; 19,30).

UN CARTOF. DOI CARTOFI 
rulează la Union (orele 15,30; 
18; 20,45).

ALBA CA ZAPADA ȘI CEI ȘAPTE 
SALTIMBANCI

rulează la Doina (orele 11,15; 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15. Pro
gram pentru copii dimineața ora 
9—10. Volga (orele 8,45; 11; 1
13,30; 16; 18,30; 21)

LUMINA DUPĂ JALUZELE 
rulează la Giulești (orele 
18; 20.30)

ESCROCII LA MÎNASTIRE 
rulează la înfrățirea 
popoare (orele 13,30; 16: 
20,30).

ClINELE DIN BASKERVILLE 
rulează la Dacia (orele 
14,45 ; continuare, 16,45; 
21,15)

CASA NELINIȘTITA 
rulează la Buzești (orele 
18).

COLIBA UNCHIULUI TOM
rulează la Grivita (orele 8,45; 
11,45; 14,45; 17,45; 20,45). Dru
mul Sării (orele 14; 17,15; 
20,30).

MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT— 
FIACRE

rulează la Bucegi (orele 9i 
11,15; 13,30; 16; 18,30. 21), Fla
căra (orele 10, 12,15; 15,30; 18; 
20,30).

NOTRE DAME DE PARIS 
cinemascop — 
rulează la Gloria (orele 
11, 13,30, 16, 18,30, 21), 
ra (orele 8,45; 11,30,
17.15, 20,15), Floreasca
9, 12; 15: 18, 21), Flamura (o- 
rele 9, 11,15, 13,30, 15,45;
18.15, 20,45)

JURNALUL UNEI FEMEI ÎN ALB 
rulează Ia Unirea (orele 15,30— 
18).

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

URME ÎN OCEAN 
rulează la Vitan (orele 15,30i 
18, 20).

THERESE DESOUEYROUX 
rulează la Arta (orele 9i 11,15; 
13,30; 16, 18,30; 20,45). I

SUZANA ȘI BĂIEȚII 
rulează la Miorița (orele 9; 
11,15; 13,30; 16, 18,30; 20,45). 
INTÎMPLA numai duminica 
rulează Ia Popular (orele 16; 
18,15; 20,30).

5.000.000 DE MARTORI 
rulează Ia Moșilor (orele 15,30| 
18, 20,30).

MISIUNE EXTRAORDINARA 
rulează la Cosmos (orele 
17,45; 20,30).

REPULSIE 
rulează la Viitorul (orele 
18, 20,30).

CELE DOUA ORFELINE 
rulează la Colentina 
15,30, 17,45).

ȚARA FERICIRII 
rulează la Rahova (orele 
18).

12,30, 14,30, 16,45:
Melodia (orele 

12,30; 14,45; 17;
Modern (orele 

12,30; 14,30; 16,30;
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15,30;
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8,45,
19,

15,39;
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14,15, 
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încă împreună cu mulți alți 
confrați într-un uriaș bazin. 
Soția găsește mai gustos puiul 
care, învîrtindu-se deasupra 
vetrii de jar, își face singur 
reclamă. Alții preferă pastra
ma cu mămăliguță, servită pe ■ 
fundulețe, sau o ciosvîrtă de 
batal. Din teasc mustul curge 
în frumoasele bardace care 
se golesc mereu. Două tarafuri 
țin hangul cîntăreților de ro
manțe și cîntece bătrînești. 
Plecăm într-un tîrziu. Și cite 
mai aveam de văzut... Pe 
ecrane rulează filme, pe estra
de cîntă și joacă artiști ama
tori alături de stelele genului, 
sportivii fac demonstrații. în 
bărci și lanțuri tinerii zboară 
peste feeria de lumini a tîrgu- 
lui. Mîine, vom reveni pentru 
a ne face aprovizionările de 
iarnă. Expoziția-tîrg rămîne 
deschisă pînă la 15 noiem
brie.

SE

15,30,

15,30,

(orele

15,30.

I. SAVA

I,-
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I 18,00 : Emisiune pentru co
pii și tineretul școlar ; 19,00 : 
Telejurnalul de seară : 19,20 : 
Din lirica lui Camil Petrescu ; 
19,30 : Cabinet medical TV : 
„Pericolul întreruperilor de 
sarcină" — emisiunea a II-a ; 
19,45 : Filmul documentar și 
clasicii săi : Robert Flaharty ; 
20,00 : Telecronica economică 
— Transmisiune în direct de 
la Institutul de cercetări știin- 

. i muncii; 
__Seară de teatru: „Mî-

I
I
I
Ila Institutul de cerceto 

țifice pentru protecția 
20,30 : Seară de teatr

Ina cu cinci degete" — parodie 
polițistă de Mircea Crișan. în

I ..........
ilogic 

siuni

pauză: Poșta televiziunii; 
22,15 : Varietăți pe peliculă ; 
22,30: Telejurnalul de noap
te ; 22,40 : Buletinul meteoro- 
iizgiC ; 22,45 : închiderea emi
siunii.

1
I

Fabrica de mase plastice „București". Un nou lot de jucării 
pentru copii

*



ZILNIC

Tensiunea politică 
amplificat în Brazilia, scrie 
agenția France Presse, in
cidentele dintre studenți și 
poliție cuprinzînd toate 
centrele universitare. Un 
nou incident s-a produs la 
Ataxa, statul Minas Gerais, 
nnde un student a fost ucis, 
iar altul grav rănit de un 
polițist. Studenții din Ataxa 
au declarat grevă pentru a 
protesta împotriva acestei 
agresiuni.

Cercurile politice ale opo
ziției, menționează A. F. P„ 
își exprimă neliniștea în le
gătură cu posibilitatea 
guvernul să
ceastă stare de 
drept pretext pentru noi 
măsuri excepționale. Intro
ducerea unor asemenea mă
suri ar putea împiedica in
trarea în parlament a depu- 
taților opoziției în cadrul a- 
legerilor legislative prevă
zute pentru noiembrie.

ca
folosească a- 

tensiune

Congresul constitutiv al 
studenților angolezi care a 
avut loc la Brazzaville între 
12 și 17 septembrie, a dat 
publicității un comunicat în 
care anunță crearea unei 
Uniuni a studenților ango
lezi. In comunicat se sub
liniază că această uniune 
„va avea ca sarcină princi
pală mobilizarea și încadra
rea studenților angolezi în 
detașamentele de luptă îm
potriva colonialiștilor por
tughezi, precum și formarea 
de cadre pentru viitorul ță
rii**. In comunicat se arată, 
de asemenea, că Uniunea 
studenților angolezi „spriji
nă pe deplin lupta dreaptă 
dusă de Mișcarea populară 
pentru Eliberarea Angolei 
de colonialismul portu
ghez".

In orașul Ravenna a a- 
avut loc o demonstrație a 
tinerilor italieni împotriva 
războiului dus de S.U.A. in 
Vietnam, organizată de Fe
derația tineretului comunist 
italian și cea a tineretului 
socialist, de Partidul social
democrat și Partidul socia
list italian al unității prole
tare (P.S.I.U.P.) Demons
tranții au trecut pe străzile 
orașului scandînd lozinci 
care chemau la încetarea a- 
gresiunii americane împo
triva poporului vietnamez.

La Conakry au luat sfîr- 
șit lucrările celui de-al IV- 
lea Congres al Uniunii de
mocrate a tineretului afri
can din Republica Guineea. 
In hotărîrile congresului se 
subliniază că tineretul va 
sprijini activ politica dusă 
de guvern, va contribui la 
dezvoltarea economică și 
socială a țării și va partici
pa alături de alte cadre la 
campania de lichidare a a- 
nalfabetismului.

Participanții la lucrări au 
adoptat o rezoluție în care 
se arată că tineretul din 
Guineea sprijină necondi
ționat lupta eroică a po
porului vietnamez pentru 
independență și libertate și 
se solidarizează cu popoare
le care luptă pentru elibe
rarea lor de sub jugul co
lonial și pentru indepen
dență națională.

încheierea

Tovarășul Gheorghe Rădulescu
in R. P. Polonă

VARȘOVIA 25. — 
pondentul Agerpres, 
Gheorghiță, transmite:

Cores- 
Gh.

In

R. P. BULGARIA. — Aple
cați deasupra planșetelor, 
tineri proiectanți de la In
stitutul de proiectări pen
tru industria electrică din 

Sofia

cursul zilelor de sîmbătă și du
minică, Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii So
cialiste România, însoțit de 
Mauriciu Novac, vicepreședin
te al Comitetului de Stat al 
Planificării, Tiberiu Petrescu, 
ambasadorul României la Var
șovia, a făcut o vizită în portu
rile și șantierele navale din 
Gdansk și Gdynia de pe litora
lul Mării Baltice.

Oaspeții au fost însoțiți de 
Kazimierz Olszewski, vicepre
ședinte al Comitetului de cola
borare economică cu străinăta
tea, și Zdislaw Nowakowski, 
ministrul adjunct al industriei 
grele.

I

os

ÎNCEPUT de SESIUNE LA O.N.U.
In această săptămînă, 

comentariile noastre sînt 
consacrate deschiderii A- 
dunării Generale a 
O.N.U. și evoluției crizei 
„atlantice".

* w 1

Sfîrșitul lui septembrie a 
readus obișnuita animație in 
giganticul edificiu newyorkez 
care adăpostește Organizația 
Națiunilor Unite. Exponenți ai 
119 țări dezbat probleme esen
țiale ale lumii contemporane. 
Cea de a XXI-a sesiune a A- 
dunării Generale a O.N.U. se 
află abia la începutul celor 
trei luni de lucrări, dar chiar 
din prima săptămînă inter
vențiile prezentate au reafir
mat pozițiile diferitelor dele
gații, au adus clarificări nece
sare pentru evaluarea pers
pectivelor.

Problema care domină dez
baterea este cea a evoluției 
vietnameze. Raportul anual al 
secretarului general al O.N.U., 
U Thant, calificase războiul 
din Vietnam drept „manifesy 
tarea cea mai gravă a situației 
internaționale" care „compro
mite de doi ani perspectivele 
unei cooperări internaționale 
fructuoase în numeroase do
menii importante". U Thant a 
afirmat categoric: „îmi păs
trez convingerea că problema 
fundamentală în Vietnam nu 
este o problemă cu caracter i- 
deologic, ci o problemă pri
vind identitatea națională și 
supraviețuirea unui popor". 
Tăișul antiamerican al poziției 
secretarului general al O.N.U. 
(a cărui intenție de a se retra
ge din fruntea 
este pusă în directă 
cu evenimentele din 
a obligat delegația 
o intervenție atentă 
menajeze susceptibilitățile o- 
piniei publice. Reprezentantul

organizației 
legătură 

Vietnam) 
S.U.A. la 
care să

american, Goldberg, a încercat 
să creeze impresia să Wa
shingtonul ar fi dispus să ia 
în considerare o soluție paș
nică în Vietnam. Dar în afara 
unor fraze alcătuite cu meș
teșug, exponentul S.U.A. nu a 
oferit nici o dovadă demnă de 
luat în seamă privind „hotă- 
rîrea de a limita războiul și a 
pune capăt conflictului cit mai 
curind cu
NEW YORK TIMES afirma : 
„In esență, propunerile lui 
Goldberg nu se îndepărtează 
substanțial de pozițiile expri
mate anterior de oficialitățile 
americane". Or, aceste poziții 
sînt notorii : ele exprimă o 
politică agresivă, politica es
caladării continue a războiu
lui.

Numeroși delegați au abor
dat problema vietnameză. Mi
nistrul de externe al Senega
lului, Doudou Thiam, s-a pro
nunțat pentru retragerea tu
turor trupelor străine astfel 
îneît să i se permită poporu
lui vietnamez să hotărască li
ber asupra viitorului său și re
gimului său politic. „Aceasta — 
a spus el — trebuie privită ca 
o problemă națională care pri
vește în primul rînd poporul 
vietnamez și trebuie să fie so
luționată numai de acesta". 
Ministrul de externe sovietic, 
A. A- Gromîko. condamnînd 
agresiunea S.U.A. în Vietnam, 
a subliniat că soluția proble
mei vietnameze este indicată 
în programul prezentat de gu
vernul R. D. Vietnam, și de 
Frontul Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud. „Agre
sorul a venit în Vietnam, agre
sorul trebuie să plece" — a 
subliniat conducătorul delega
ției U.R.S.S. A. A. Gromîko 
s-a referit și la o serie de alte 
probleme de pe ordinea de zi 
a vieții internaționale cum ar 
fi dezarmarea, desființarea 
bazelor militare pe teritorii 
străine, lichidarea colonialis
mului. relațiile economice 
ternaționale, prezentând 
propuneri.

Agenda actualei sesiuni 
extrem de încărcată : 98

putință". Chiar

În
noi
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de

0. N. C. I. A. D.
Adoptarea unor rezoluții inițiate 

de România
La lucrările celei de a IV-a 

sesiuni a Consiliului pentru co
merț și dezvoltare, care s-au 
încheiat în noaptea de sîmbă
tă spre duminică, au fost a- 
doptate mai multe rezoluții — 
unele fiind inițiate de delega
ția română. Dintre acestea din 
urmă una se referă la forma
rea de cadre specializate în 
comerțul exterior pentru ță
rile în curs de dezvoltare, iar 
alta recomandă Adunării Ge
nerale O.N.U. să investească 
U.N.C.T.A.D. cu responsabili
tatea dezvoltării progresive a 
dreptului comercial interna
țional, punînd accent pe ne
cesitățile și interesele țărilor 
în curs de dezvoltare.

O rezoluție care a polarizat 
interesul tuturor participanți- 
îor este aceea cu privire la 
formele noi de colaborare e- 
conomică, industrială și teh
nică, între țările dezvoltate și 
țările în curs de dezvoltare.

Dezechilibrul dintre țările ca
pitaliste dezvoltate și țările 
în curs de dezvoltare capătă 
proporții din ce în ce mai alar
mante, după cum s-a arătat la 
sesiune, - datorită presiunii e- 
xercitate de cele dintîi asupra 
prețurilor materiilor prime 
pe piața mondială și ca urma
re a barierelor tarifare și ne
tarifare. Pe de altă parte, dis
cuțiile asupra modului cum 
au fost aplicate recomandări
le primei conferințe cu pri
vire la drepturile vamale no
minale și efective, au ilustrat

deteriorarea 
merțului 
în curs de 
principală 
zul țărilor 
tate de a 
manufacturate din țările așa- 
zisei a treia lumi.

în lumina acestor realități, 
propunerile șefului delegației 
române cu privire la diversi
ficarea comerțului țărilor în 
curs de dezvoltare ca și cele 
referitoare la legislația inter
națională — care actualmente 
nu apără în nici un fel intere
sele acestor țări — capătă în
treaga lor valoare, de altfel 
viu apreciată de participanții 
la sesiunea consiliului.

alarmantă a co- 
exterior al țărilor 

dezvoltare. Cauza 
rezidă în refu- 

capitaliste dezvol- 
importa produse

Nu este o noutate că lista de 
importuri britanice din State
le Unite s-a îmbogățit cu un 
articol de calitate cel puțin 
dubioasă. E vorba de importul 
de Ku Klux Klan.

In ultimele săptămini, rubri
cile de fapte diverse ale pre
sei britanice ne-au furnizat 
amănunte despre unele recen
te isprăvi ale faimosului 
K. K. K. in varianta engleză. 
La Londra au fost arestați Ia 
12 septembrie trei 
fasciști care au dat 
cruci „tip Ku Klux 
fața locuinței unui 
„de culoare". La Birmingham, 
un grup de huligani mascați, 
neindentificați au maltratat 
cu sălbăticie un marinar „de 
culoare" și i-au prins pe piept 
o etichetă cu inscripția 
„K. K. K. acționează !“. La

huligani 
foc unei 
Klan“ în 
diplomat
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manevrelor 
„Vltava"

Duminică a părăsit Belgradul, 
îndreptindu-se spre Budapesta, Le
onid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., însoțit de Iuri 
Andropov, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., care, la invitația lui Io- 
sip Broz Tito, președintele R. S. F. 
Iugoslavia, secretar general al 
U.C.I., a făcut o vizită în această 
țară. în aceeiași zi, L. I. Brejnev, 
însoțit de I. Andropov, a sosit la 
Budapesta într-o vizită de prietenie 
la invitația C.C. al P.M.S.U.

PRAGA — Coresponden- 
dentul Agerpres, Al. Liță, 
transmite : In orașul Czeske- 
Budejovice a avut loc dumi
nică festivitatea de încheiere 
a manevrelor militare „Vlta
va", desfășurate pe teritoriul 
R. S. Cehoslovace cu partici
parea de unități militare din 
R. S. Cehoslovacia, R. D. Ger
mană, R. P. Ungară și 
U.R.S.S.

La tribuna oficială, pavoa
zată cu drapele de stat ale 
R. S. Cehoslovace, R. D. Ger
mane, R. P. Ungare și U.R.S.S., 
au urcat conducători ai parti
dului și statului cehoslovac, 
comandantul suprem al forțe
lor armate unite ale statelor 
participante la Tratatul de la

Varșovia, mareșalul A. Gre- 
ciko, conducătorii delegațiilor 
militare ale statelor partici
pante la Tratatul de la Var
șovia. Din Republica Socia
listă România a participat o 
delegație condusă de genera- 
lul-colonel Ion Ioniță, minis
trul Forțelor Armate.

*
în comunicatul dat publici

tății în legătură cu desfășura
rea manevrelor „Vltava" se a- 
rată că „exercițiile au consti
tuit punctul culminant al pre
gătirii de luptă a trupelor în 
anul 1966", și că ele „au de
monstrat, încăodată, unitatea 
indisolubilă, de nezdruncinat a 
armatelor frățești, în cadrul 
Tartatului de la Varșovia".

La sediul Organizației Națiuni
lor Unite s-a anunțat că Consiliul 
de Securitate se va reuni la 29 sep
tembrie, Ia cererea guvernului 
congolez (Kinshasa). După cum se 
știe, guvernul congolez a depus o 
plîngere împotriva Portugaliei la 
Consiliul de Securitate pentru fap
tul că facilitează lui Chombe con
centrarea de trupe mercenare în 
coloniile portugheze din Africa, în 
scopul declanșării unor tulburări 
în Congo.

Agenția China Nouă anunță că 
în ziua de 25 septembrie o navă 
de război americană a pătruns în 
apele teritoriale ale R. P. Chineze 
în zona provinciei Guandun. în 
aceeași zi, două avioane militare 
americane au violat spațiul aerian 
al R. P. Chineze în zona insulelor 
Hainan, Iunșin și Dun din provin
cia Guandun. Un purtător de cu- 
vînt al Ministerului Afacerilor Ex
terne al R. P. Chineze a fost auto
rizat să adreseze un avertisment 
tn legătură cu aceste acțiuni agre
sive.

Liverpool, un om politic din 
localitate, cu concepții antira- 
siale, a primit o scrisoare de 
amenințări care se termină cu 
cuvintele : „Trăiască Ku Klux 
Klanul". Rasiștii din Londra 
au trimis scrisori de amenin
țare fostului ministru al afa
cerilor externe Gordon Wal
ker și președintelui Comitetu- 
li parlamentar pentru inte
grarea rasială, James Foley. 
TIMES releva zilele trecute că 
la cabinetul premierului Wil
son s-au primit scrisori cu a- 
menințări și injurii pentru că 
nu s-a permis intrarea în An
glia a „marelui mag" al Ku 
Klux Klanului american.

Referindu-se la toate aceste 
manifestări, James Foley a 
declarat: „Avem de-a face cu 
un mic grup de huligani tur- 
bulenți care trebuie puși Ia 
respect. Contagiunea poate 
avea urmări, dacă nu e com
bătută".

E adevărat, „contagiunea 
Ku Klux Klanului" importa
tă din Statele Unite se află 
abia Ia început și rasiștii en
glezi n-au putut reuni decît 
35 de persoane la „adunarea 
constituantă" desfășurată la 
sfîrșitul lui august intr-o bra
serie din Birmingham. Dar, a- 
titea lucruri de foarte tristă 
amintire au început într-un 
trecut nu prea îndepărtat, in 
niște berării bavareze...

E. R.

R. P. POLONĂ. — Sondă pen
tru prospectarea zăcămintelor 
de gaze naturale Ia Lubaczov .

probleme. O problemă a do- 
bîndit prioritate : cea a Afri
cii de sud-vest. înainte ca 
dezbaterea generală să se fi 
încheiat, problema aceasta este 
examinată în paralel. Țările 
africane cer ca populației din 
Africa de sud-vest să i se a- 
sigure condițiile necesare e- 
xercitării dreptului său Ia au
todeterminare. In acest sens, 
în raportul „comitetului celor 
24“ se solicită retragerea 
mandatului încredințat Repu
blicii Sud-Africane și prelua
rea directă de către O.N.U. a 
administrării acestui teritoriu 
pînă la acordarea independen
ței.

Delegația română desfășoa
ră o activitate care suscită un 
viu interes. România este coa- 
utoarea unor propuneri impor
tante înscrise pe ordinea de 
zl, printre care cea privind 
„restabilirea drepturilor legi
time ale R. P. Chineze la 
O.N.U.". Reprezentantul Ro
mâniei, Gheorghe Diaconescu, 
a fost ales vice-președinte al 
Comitetului pentru folosirea 
spațiului extraatmosferie în 
scopuri pașnice.

Sosind la New York, tova
rășul Corneliu Mănescu a de
clarat ziariștilor că sarcina cea 
mai importantă a actualei se
siuni a Adunării Generale a 
O.N.U. este să realizeze pași 
înainte în ceea ce privește pro
blemele a căror soluționare 
este cerută de toate popoare
le : probleme care privesc 
pacea, securitatea, dezarmarea 
generală. Ministrul de externe 
al României a subliniat : 
„După părerea noastră, condi-^ 
ția principală pentru realiza-P 
rea acestor progrese o consti
tuie respectarea 
Cartei O.N.U., 
dreptului fiecărui 
a-și hotărî singur
nici un amestec străin. Dele
gația română, militând consec
vent pentru apărarea acestor 
principii, se va strădui să-și 
aducă contribuția".

principiilor 
respectarea 
popor de 
soarta fără

M. RAMURĂ

AGENDĂ ATLANTICĂ
îndeosebi două preocupări 

domină în momentul de față 
agenda atlantică: strategia 
nucleară, mai precis gradul de 
participare a aliaților atlantici 
la elaborarea problemelor nu
cleare și transferarea sediilor 
N.A.T.O. din Franța. Cel dintîi 
aspect s-a aflat vineri în dis
cuția grupului de lucru „pen
tru planificarea nucleară", în
trunit la Roma. Acest orga
nism derivînd din Comitetul 
special („Comitetul McNa
mara") este rezultatul unei 
abile stratageme a șefului 
Pentagonului, urmărind satis
facerea parțială a nerăbdării 
Bonnului de a-și vedea împli
nită dorința de a avea un rol 
mai important în strategia 
atlantică, nerăbdare pusă la 
grea încercare de dificultățile 
pe care le-au intîmpinat 
proiectele forțelor nucleare 
multilaterale și ale forțelor 
nucleare atlantice.

Reuniunea de la Roma a 
fost menită să stabilească mo
dalitățile practice ale partici
pării țărilor atlantice nenu
cleare la elaborarea strategiei 
nucleare. Conținutul recoma- 
dărilor adresate nu este cu
noscut. Judecind după relată
rile ziarului britanic TIMES, 
de obicei bine informat, creș
terea rolului țărilor nenuclea
re ar urma să se realizeze prin 
înființarea a două comitete: 
unul compus din reprezentanți 
ai majorității membrilor 
N.A.T.O. (fără Franța, bine
înțeles) însărcinat cu soluțio
narea cotidiană a diverselor 
probleme de strategie și un

comitet restrins destinat să 
elaboreze și să controleze poli
tica nucleară.

O parte dintre participanții 
Ia reuniune, între ei reprezen
tanții S.U.A. și Angliei, ar 
considera — potrivit aceluiași 
ziar — că acest angajament 
poate înlocui complet vechile 
proiecte nucleare și așa tre
cute pe linia moartă datorită 
opoziției unor aliați atlantici. 
Acest punct de vedere nu este 
împărtășit de R.F.G., care 
tinde spre o participare „fizi
că" la arma nucleară. Cercu
rile informate afirmă că mi
nistrul vest-german al apără
rii, von Hassel, a fost supus 
la Roma unei „operații inten
sive de reeducare" și că el ar 
fi înclinat in cele din urmă să 
accepte propunerile americane 
și engleze. Dar, se întreabă a- 
celeași cercuri, ce se va în
tâmpla dacă, așa cum se pre
vede, von Hassel va pleca din 
guvern cu prilejul remanierii 
proiectate de cancelarul Er
hard ? In orice caz, problema 
va fi dezbătută Ia un eșalon 
mai înalt, în timpul convor
birilor cancelarului la Was
hington.

La fel de actuală, transfe
rarea sediilor N.A.T.O. produ
ce multe griji aliaților atlan
tici. La ultima sesiune a Con
siliului ministerial se adopta
se hotărirea de a muta princi
palele organisme militare de
venite indezirabile pe terito
riul francez, în Belgia. La lu
crările in vederea construirii 
clădirilor necesare, piatra 
fundamentală va fi pusă la

R. P. CHINEZĂ. — Un nou Iot de tractoare țața pentru a fi livrate agriculturii
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mijlocul lunii octombrie în 
prezența comandantului su
prem al forțelor N.A.T.O., 
generalul Lemnitzer. Intre 
timp o aprigă dispută opune 
Franța aliaților ei în chestiu
nea finanțării transferului. 
„Cei 14“ pretind Franței o in
demnizație specială pentru 
transferurile solicitate de ea, 
în timp ce Parisul consideră 
că nu are nici o obligație fi
nanciară în acest domeniu.

O altă dispută este în curs 
în rîndul partenerilor Fran
ței pe tema eventualității 
mutării tuturor organismelor 
N.A.T.O. chiar șl a acelora pe < 
care guvernul francez ar fi 
dispus să le tolereze pe teri
toriul său. Este vorba de or
ganismele politice și, în pri- '• 
mul rînd, de Consiliul per- . 
manent. Invocînd motive 
practice, dar de fapt animate 
de țeluri politice, S.U.A. în
cearcă să determine pe ceilalți 
aliați să accepte mutarea Con
siliului la Bruxelles. Mulți 
dintre ceilalți parteneri nu se 
lasă însă convinși, argumen
tând că o asemenea măsură ar 
fi de natură să adîncească 
conflictul din N.A.T.O. „Tre
buie păstrate cit mai multe 
legături cu Franța, 
ei, atîta vreme cit 
nu Ie rupe".

Impasul este total 
tatul imediat a fost 
reuniunii „Celor 14“ prevăzută 
pentru octombrie pină în de
cembrie.

opiniază 
ea însăți

și rezul- 
amînarea

ION MANEA

Situația

ia Kisangani

Ultimele știri sosite din 
Kisangani anunță că în 
centrul orașului a încetat 
schimbul de jocuri, dar la 
periferiile lui rebelii con
tinuă să opună rezistență 
trupelor guvernamentale. 
Generalul Louis Bobozo, 
comandantul șef al forțelor 
armate guvernamentale 
congoleze se află, începînd 
de duminică după-amiază, 
la Kisangani pentru a 
conduce personal operațiu
nile de lichidare a rebeli
lor, Agenția Associated 
Press transmite că o mare 
parte din rebelii katanghezi 
s-au refugiat în junglă.
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