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Conferinței pe țară
U. C. F. s

RECOLTĂRILE SE APROPIE 
DE SFÎRȘIT

Recoltarea griului, potrivit 
datelor Consiliului Superior 
al Agriculturii, s-a realizat 
pînă la 29 iulie de pe 89 la 
sută din suprafața cultivată. 
Regiunile Galați, București, 
Dobrogea și Iași au fost pri
mele care au terminat aceas
tă importantă lucrare. Folo
sirea intensă a combinelor 
și a celorlalte mașini va per
mite ca $1 în regiunile 
nord recoltările de vară 
se încheie în maximum 
zile.

Recolta este bună în 
treaga țară. Trebuie __
grăbite transportul și înma- 
gazinarea producției de grîu 
a gospodăriilor agricole de 
stat și a celei contractate de 
unitățile agricole coopera
tiste.

din 
să 
10

în- 
însă

Drum spre hambare

TOATA VARA

TRUFANDALE"?
ȘȘ Ce se vinde pe piafa de legume a Cluju

lui ? St Gospodarii orașului privesc in...

grâdina Aradului! 9 Dar grădinile clujene? 

® Oscilația pierderilor: ori n-are cetățeanul.

ori irosețte comerțul

Conducători de partid și de

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Bie Verdeț. Manea Mănescu, 
Vasîle Patiiineț și Virgil 
Trofin au făcut vineri o vi
zită la expoziția organizată la 
Cabinetul orășenesc de infor
mare tehnico^conomică din 
Capitală.

însoțiți de reprezentanți ai 
conducerii Comitetului orășe
nesc de partid și ai Sfatului 
Popular al Orașului București, 
oaspeții au parcurs cele 45 de 
săli ale expoziției, examinînd 
graficele, machetele, mostrele 
care înfățișează principalele 
realizări obținute de unele 
întreprinderi industriale bucu- 
reștene în acțiunea de orga
nizare științifică a producției 
și a muncii, metodele folosite 
pentru ridicarea nivelului ac
tivității economice, 
unele direcții spre 
îndreptată atenția 
locale în vederea 
țlrii conducerii în 
deri.

In cadrul explicațiilor pri- 
miter oaspeții au fost inferr- (Agerpres)

precum și 
care este 
organelor 

îmbunătă- 
întreprin-

mați despre activitatea ca
binetului. Ln vederea genera
lizării și dezvoltării experien
ței acumulate ce întreprinde
rile prezente în expoziție, a- 
ceșta asigură pentru vizitatori 
— specialiști. cadre de condu
cere din întreprinderi și insti
tuții. muncitori, activiști de 
partid și de stat — consultații 
și expuneri pe cele mai impor
tante teme ale organizării ști
ințifice a producției și a mun
cii, vizionări de filme docu
mentare, inițiază vizite în în
treprinderile respective.

La sfîrșit, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat utilitatea 
și modul de organizare a ex
poziției și a subliniat necesita
tea de a se lua măsuri con
crete pentru ca generalizarea 
și aplicarea celor mai înain
tate metode, folosirea marilor 
rezerve existente în întreprin
deri să dea rezultate cît mai 
grăitoare în creșterea eficien
ței activității de producție și 
economice.

Simbătă dimineața, in conti
nuarea lucrărilor Conferinței 
pe țară a U.C.F.S., au avut loc 
conferințele federațiilor sporti
ve, in cadrul cărora birourile 
acestora au prezentat infor
mări asupra activității depuse 
și planurile de măsuri cuprin
zând obiectivele și sarcinile 
pentru dezvoltarea in conti
nuare a ramurilor sportive.

Au urmat discuții. A fost a- 
doptat Statutul model al fede
rațiilor pe ramuri sportive și 
au fost alese organele de con
ducere ale federațiilor.

La amiază, lucrările Confe
rinței au continuat in ședință 
plenară.

Participanții la conferință au 
aprobat activitatea Consiliului Ge
neral al U.C.F.S., pe perioada 
1962—1967 și raportul Comisiei 
Centrale de Revizie.

A fost adoptată apoi Rezolu
ția Conferinței pe țară a mișcării 
sportive.

S-a trecut, in continuare, la ul
timul punct al ordinei de zi — 
alegerea organelor de conducere. 
Consiliul Național pentru Educa
ție Fizică și Sport este alcătuit 
din 121 membri — din care 110 
desemnați de Conferință și 11 re
prezentanți ai unor organizații 
obștești și instituții centrale.

în prima sa ședință plenară. 
Consiliul Național pentru Educa
ție Fizică și Sport a ales Comi
tetul Executiv ri Biroul.

Din Comitetul Executiv fac 
parte tovarășii: Anghel Alexe, E- 
mil Ghibu, Marin Bîrjega. Leon 
Teodorescu, Gheorghe Ghișoiu, 
Ioan Kunst Ghermănescu. Miron 
Olteana, Ion Balaș. Ion Șiclovan, 
Ion Necșoiu, Maria Login, Sep
tic, iu Todea, Anghel Vrabie, Va- 
silc T udor, - • - —
Victor Firea, 
ncscu.

Din Biroul ________
nai fac parte: Anghel Alexe — 
președinte; Emil Ghibu, Marin 
Birjega și Leon Teodorescu — 
vicepreședinți; Gheorghe Ghi
șoiu, Ioan Kunst Ghermănescu și 
Miron Olteanu — 4 
Balaș — membru (vicepreședinte 
al Comitetului olimpic român) și 
Ion Șiclovan — membru, secretar 
general al Federației române de 
fotbal-

în încheierea lucrărilor Confe
rinței, într-o atmosferă de pu
ternic entuziasm, participanții 
au adoptat textul unei scrisori

adresată COMITETULUI CEN
TRAL AL PARTIDULUI CO
MUNIST ROMÂN, TOVARĂȘU
LUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
în care se spune, printre altele :

Delegații la Conferință au 
primit cu adîncă bucurie și re
cunoștință Salului Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român și Consiliului de Miniș
tri, exprimînd hotărîrea lor de 
a-și consacra toată puterea de 
muncă, tot entuziasmul pentru 
îndeplinirea obiectivelor de mare 
răspundere ce revin mișcării 
sportive, răspunzînd astfel cu 
cinste încrederii și prețuirii a- 
cordate de partid și guvern.

Ținînd seamă de rolul social 
mereu crescînd al educației fi
zice și sportului în viața contem
porană, Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport, în co
laborare cu Uniunea Generală a 
Sindicatelor. Uniunea Tineretului 
Comunist, Ministerul învățămîn- 
tului și celelalte organizații obș
tești și de stat, care au atribu
ții directe în domeniul educației 
fizice și sportului, vor atrage 
mase tot mai largi, îndeosebi ti
neretul, la practicarea sistematica 
și organizată a exercițiilor 
fizice și sportului, factor de spo
rire a capacității de muncă, în
tăririi sănătății, educației mora
le și formării personalității.

Pentru realizarea unui progres 
general și continuu în sportul de

r
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Andrei Demeter, 
Alexandru Crăciu-

Consiliului Națio-
I 
I
I

nermanescu și . 
secretari; Ion I 
cicenresedinte •

I
I

performanță și mai ales în atle
tism, gimnastică, fotbal și alto 
sporturi, vom acorda o atenție 
deosebită creșterii numărului 
cluburilor sportive capabile să 
desfășoare un proces de selecție 
și instruire corespunzător cerin
țelor modeme.

tn lumina prețioaselor indica
ții cuprinse în Salutul Comite
tului Central al Partidului și 
Consiliului de Miniștri, vcm 
munci cu înalt spirit de răspun
dere în vederea pregătirii temei
nice a sportivilor și echipelor ce 
vor participa la marile competiții 
internaționale.

Asigurăm Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român, pe 
dumneavoastră personal, tovarășe 
secretar general, că sportivii, an
trenorii, profesorii de educație 
fizică, toți lucrătorii din mișca
rea sportivă vor munci fără pre
get, cu energie, competența și 
pasiune pentru înfăptuirea sarci
nilor de cinste puse în fața 
noastră de către partid, pentru 
ca sportul românesc să se afir
me tot mai puternic în lume, spre 
gloria patriei noastre — România 
socialistă.

Cuvîntul de închidere a lucru
rilor Conferinței a fost rostit de 
Anghel Alexe, președintele Con
siliului Național pentru Educație 
Fizică și Sport.

(Agerpres)
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Spre deosebire de bucureșteni, 
arădani sau constănțeni, clujenii 
ajung mai tîrziu să abolească ti
tlul de „trufanda" la unele sor
timente de legume și fructe. Par
tial situația se explică prin des- 
primăvărarea mai tîrzie în aceas
tă regiune comparativ cu cele
lalte. Dar numai parțial fiindcă, 
dacă furnizorii de legume, mai 
ales ai pieții organizate, așteaptă 
răbdători binefacerile naturii, 
vestiții „hoștezeni" ai Clujului 
îți oferă (beneficiind în aceleași 
condiții climatice) tot ce vrei și 
ce nu vrei. Datorită acestui lu
cru în aprovizionarea orașului 
Cluj cu unele sortimente de le
gume și fructe au existat minu
suri. Să luăm de pildă, căpșuni
le. Acestea au dispărut de pe 
piață într-un timp foarte scurt. 
Au apărut ca trufandale și au 
dispărut în aceleași condiții. Am 
aHat o situație inadmisibilă chiar 
din punctul de vedere al unui 
bun comerciant. La gospodăria 
agricolă de stat Cluj, (poate și în 
alte părți) căpșunile au fost re
coltate cu grija necesară doar la 
început, atunci cînd s-a pus pro
blema onorării unor comenzi 
bine plătite. Pe urmă cantități 
mari de căpșuni — care puteau 
ajunge foarte bine pe piața Clu
jului au rămas în grădinile gos
podăriei, sau au fost recoltate 
parțial și industrializate. Gra
dul de rentabilitate era altul, e 
drept, dar continuarea recoltării 
și valorificării căpșunilor era tot 
o operație rentabilă. Zilele aces-

tea gospodinele din Cluj fac e- 
forturi serioase cautînd vișine. Și 
se pare că la iarnă vișinata, dul
ceața și compotul de vișine vor 
lipsi din cămări. Clujul a recla
mat de multe ori lipsa de a- 
bundența a legumelor și fructe
lor în prima parte a verii. Anul 
acesta, datorită unei apreciabile 
orientări a Oficiului orășenesc 
pentru valorificarea fructelor și 
legumelor s-au pus la dispoziția 
populației, în primul semestru 
4 910 700 kg fructe și legume, cu 
399,9 tone mai mult decît în a- 
ceeași perioadă a anului trecut. 
Au fost instalate trei gherete 
noi, s-au redeschis opt unități 
sezoniere în diferite puncte ale 
orașului. Cu toate acestea, în a- 
provizionarea orașului persistă 
deficiente care nu pot fi negli
jate. Aflăm din datele centrali
zate ale O.O.V.L.F. Cluj că cir
ca 85—90 Ia suta din necesarul 
de legume și fructe este adus din

ION BUSU
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Cluj

(Continuare in pag. a ll-a)

Vedere din Olănești

0 nouă fabrică

Crai©va (de 
la coresponden
tul nostru):
In preajma ce

tății chimiei, 
cum este denu
mit Combinatul 
de la marginea 
Craiovei. a în
ceput în aceste 
zile construcția 
unei noi fabrici 
care va avea ca 
produs acidul 
nicotinic. In 1968 
cînd se va da in 
exploatare, fa
brica va furni
za 120 tone anu
al de Îngrășă
minte chimice 
pentru animale 
și pentru indus
tria farmaceu
tică.

de acid nicotinic

Ei
|- $

„GAUDEAMUS"

la
Ciudat de frumos 

era cerul Dunării, di
mineața ; cerul Du
nării cînd începea 
tărîmul românesc. E- 
rele geologice, răma
se cîndva spontan în 
încremenire, sfidează 
timpul iar marele flu
viu liniștit în adînc 
spală piatra la picioa
re. Ciudat era cerul 
Dunării Ia km 1048,5 
cînd, înainte de ora 
5, un stol de glasuri 
adolescente asedia un 
vas care pornea din 
Moldova Veche spr©

I
I

km 1048,5
de Ion 

Crînguleanu
Orșova. Această ciu
dățenie era dată de 
vrăbii și lumina care 
se năștea din soare, 
din lumea aceea 
reu nervoasă de 
maluri. Oameni 
fructe, cu flori,
ștergare și rame pen
tru fotografia bunici
lor, copii cu acorde
on, fete cu piersice 
și caise se îmbarcau. 
Dar stolul acela ado-

me-
pe 
cu 
cu

lescent devenea 
cîteva clipe viața _ 
devărată a dimineții 
noastre. Cei 62 de 
studenți (căci despre 
ei scriu) de la Uni
versitatea bucureșlea- 
nă, iubitori și viitori 
consacrat! ai geolo
giei și geografiei, în
cepeau dimineața cu 
mici cîntece, cu glu
me foarte proaspete 

cu 
Să

dar și cu nervi, 
emoții stridente I

(Continuare 
în pag. a lll-a)

GEMENII
de Constantin Georgescu

în 
a-
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Oamenii șiră aceia care mânecrează amoajterea fi tehnica, alcătuiesc din dimensiuni liniare metalice — industrii. 
(Combinatul chimic Craiova — fază de extindere)

Foto; I. CVCU— —
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I
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UN FILM i

AL NEGLIJENȚELOR
Am primit Ia redacție mai multe scrisori prin care 

cititorii din Ploiești ne invitau să vizionăm împreună 
filmele ce rulează Ia cinematografele orașului lor.

Am dat curs invitației și-am adunat impresiile 
noastre de spectatori într-un film de scurt metraj pe 
care-1 rulăm și pentru dv.

Secvența pe care 
am dori-o gene

ralizată
...Programele oferite la 

intrare, montajele cu sec
vențe din filmele viitoare, 
prezentările de actori sînt 
ghizi intimi care te intro
duc în atmosfera specta
colului de cinema de la 
primii pași în holul „Ci-

ne mase opului" din cen
trul orașului. In sală, de 
asemenea, condiții optime 
de vizionare: aerisire, 
scaune tapițate, liniște.

— Nu vă puteți pUnge 
de nimic — se adresează 
reporterul cititorilor. Ci
nematograful central ofe
ră condiții optime de vi
zionare a filmelor.

Cititorii, spectatori frec- 
venți ai tuturor cine
matografelor, invită re-

Spectator 
absent: 

Sanepidul
— Poftiți la cin 

graful „Progresul" • 
pune electricianul 
Zică.

Vizita începe cu 
priza. Programul 
filmul ,7Lile reci", 
generic citești - 
cu începerea pn 
„Bucătăreasa" 
timpul rulării filmului, un 
continuu du-te vino. Anu-

0 sur- 
anunța 
tar pe 

o dată
?cției — 

In sală, tn

miți spectatori, fără ca 
cineva să-i rețină, se plim
bă prin sală cu pe bu
levard. Adevărata surpri
ză o afli insă abia după 
ce s-a terminat filmuL Ci
neva, dacă nu observi sin
gur, te bate pe umăr și-ți 
atrage atenția: „Vedeți, 
aveți pe reverul cămeșii 
o ploșniță". Roșești pină 
m cîrftd urechilor, te ru
șinezi. Omul, ințclegindu- 
ți sentimentul de jenă, iți 
explică: „Nu vă neliniș
tiți, provine din tapițeria 
scaunelor din sală." în
țelegeam gestul omenesc, 
politicos, al spectatorului, 
dar nu înțelegeam de ce 
„Sanepidul" e „politicos"

I Cu conducerea acestui ci
nematograf. Neglijența tre
buie supusă unui secer 
ecarisaj.

Sonorul ronță
itorilor de semin
țe deranjează
Cititorul Cornel Batiu 

ne incită, cscultind intim- 
plarcz de la „Progresul", 
td vizionăm un film și la ci
nematograful „23 August"

ION TEOHARIDE 
ZAHABTA PALICOV

(Continuare 
in pag. a TH-a)

Raid-anchetă

realizat împreună

cu cititorii noștri

despre deservirea in

cinematografele

din orașul Ploiești

i
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Despre Gura Văii și despre cei aproape patru mii de oameni 
care ridică aici cea mai mare hidrocentrală românească, se 
vor scrie de bună seamă nenumărat^ însemnări. Se va alcătui 
poate și o istorie a entuziasmului în care constructorii vor sem
na pagini întregi.

Sînt pe șantier oameni din Bărăgan și din Moldova, din Olte
nia și Crișana, de pretutindeni. Caracterul național al șantieru
lui i-a adunat aici. Din regiunea Ploiești au sosit f.-ații Ene. Sînt 
gemeni. Cînd zîmbesc, zîmbesc amîndoi. Cînd muncesc, se văd 
numai la masă și seara. îți este foarte greu să-i deosebești. Dinei 
— căruia cine știe din care pricină i se spune „cel mare" — este 
sudor. Cornel — de bună seamă „cel mic" — este betonist, dar 
dorește să devină instalator. Merg amîndoi la cinematograf și 
tot amîndoi se pregătesc pentru liceu. Cu entuziasmul specific 
tinereții, Dinei și Cornel au venit din Movila Banului, sat prin 
dreptul căruia curge Călmățuiul, să vadă Dunărea la Cazane și 
au rămas aici. La cei aproape nouăsprezece ani ai lor privesc 
viața drept în față, nu se tem de greutățile care inevitabil se 
ivesc, se luptă cu ele și pînă în cele din urmă ei sînt cei care 
înving. La început au stat într-o baracă. Nu s-au plîns. Acum 
locuiesc împreună într-unul din blocurile destinate nefamilișiilor. 
M-au invitat la ei. M-am oprit la bibliotecă. Fără să vreau, i-am 
întrebat care din ei citește mai mult. Dinei a lăsat capul în jos. 
Au mici neînțelegeri în domeniul spectacolului de film. „Cel 
mic" nu vrea să-și însușească părerile „celui mare". Dorește fil
me „serioase", care să dezbată probleme de viață, deosebite total

(Continuare în pag. a 111-a)

ADA KALE
ELEGIE RĂSTURNATĂ

de Gheorghe Tomozei
Poate că ar fi mai nime

rită, evocînd căile Dunării, 
pana acelui maior și mai apoi 
colonel Papazoglu, autor al 
unei savuroase istorii a Bucu
reștilor și a unei „Călăuze pe 
Riul Dunării sau Exactă des
criere a părții drepte și stingi 
a acestui fluviu, istorică, 
politică și comercială, culeasă 
fiind din mal mulți istorici 
antici și moderni*. Fiindcă 
anecdotica Dunării a îmbogă
țit filele, de la Herodot în

timpii ncștti, unor istorii măr
turisind episoade consumate 
pe fundaluri dramatice, eni- 
soade a căror memorare pre
supune o participare afectivă 
deosebită.

...Am trecut prin Orfova. 
orașul peste care vor trece a- 
pele din cuprinsul „lacului" 
de acumulare al Hidrocentra
lei de la Porțile de Fier, ros- 
tindu-mi la fiecare pas:

(Continuare tn pag. a lll-a)
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ÎNVĂȚĂMÎNTULUI SUPERIOR

PERFECTĂRI NECESARE
1. înființarea învățămîntului 

de conductori tehnici pe lîngă 
politehnici și în centrele mari 
industriale» consider că este o 
necesitate obiectivă. La noi, ca 
și în alte țări, acest învățămînt a 
pregătit cadre care au dat bune 
rezultate în producție. El trebuie 
însă să fie bine legat de practică, 
și, în acest scop, să dispună de 
iteliere școală. Cred că ar putea 
'i ridicate la acest rang și unele 
Kioli actuale de tehnicieni care 
ecrutează elevi numai din 
ibsolvenți de liceu cu bacalau
reat. Pentru a da bune rezultate, 
insă, școlarizarea cred că ar tre- 
aui să fie de 3 ani, nu de 2 ani.

2. în privința rețelei institute
lor de învățămînt socot că capi
tala țării trebuie să aibă toate 
formele de învățămînt, dar măsu
ra de a se reduce cifra de școla
rizare la unele institute de învă- 
fămînt superior din București și 
creșterea acestuia la alte institu
te similare din țară, adică a re
partizării mai judicioase pe cen
tre universitare a studenților este 
foarte indicată. în orovincie. în 
nulte cazuri socot bună măsura 
4e a concentra la un loc întrea
ga conducere a diferitelor insti
tute de învățămînt superior, în 
sadrul universităților.

3. In privința profilului pregă
tirii specialistului cu calificare 
superioară din învățămîptyl eco
nomic cred că trebuie ^ă fim con
secvenți și stabilirea secțiilor să 
se facă pe ramuri ale economiei 
nu și pe discipline. Disciplinele 
Ie „merceologie" deci ar urma 
;ă se facă în cadrul secțiilor eco
nomia comerțului etc., contabili
tatea și statistica în cadrul eco
nomiei industriei, a economiei a- 
șriculturii etc. cu specificul res
pectiv.

4. Progresele realizate în teh
nologia informației, dezvoltarea 
cercetării operaționale oare se fo- 
osește de metodele matematice 
moderne de calcul și a ciberne- 
icii economice care utilizează 
calculatoarele electronice, fac ca 
in întreprinderile industriale să 
se ia rapid decizii și să se utili
zeze metodele cele mai eficiente 
le organizarea producției și a 
muncii. Pentru însușirea acestor 
cunoștințe, în învățămîntul eco
nomic s-a creat o secție de spe
cializare. Propun pentru învăță- 
nîntul superior tehnic crearea 
măcar a unei discipline care să 
;e ocupe cu aceste probleme 
(eventual în locul altor discipli
ne care nu și-au atins scopul ur
mărit).

5. Intrucît în activitatea lor, 
Inginerii și economiștii din în
treprinderi au raporturi de cola
borare cu întreg colectivul în
treprinderii, sociologia industria
lă, ca disciplină facultativă (pe 1 
semestru), le poate fi de mare 
folos în calitatea lor de condu
cători.

6. Propun ca pentru facultatea 
de științe economice din Timișoa
ra, după experiența primului an, 
să se accepte și învățămîntul fără 
frecvență. Pentru stat, ca și pen-

SE PROPUNE
O Durata invâfâmîritului pentru conductori tehnici să fie de 3 ani

# Să se introducă o disciplină privind tehnologia Informației,

absolut necesară pregătirii viitorilor ingineri 9 Facultatea de

ftiinfe economice din Timișoara să aibă și o
tru acei studenți caie sînt înscriși 
la facultăți din alte centre care ar 
reveni aici, și pentru mulțimea de 
cadre valoroase din întreprinderi 
care își mai pot ridica încă califi
carea prin acest învățămînt, nece
sită mai puține cheltuieli. Facul
tatea trebuie încadrată însă de la 
început cu cadre didactice va
loroase.

7. In studiul privind dezvolta
rea învățămîntului nostru superi
or se constată că programele 
cursurilor sînt în unele cazuri 
încărcate. Subsemnatul, lucrînd 
într-o comisie pentru întocmirea 
tematicii lucrării : „Perfecționa
rea organizării activității între
prinderilor" inclusă în planul de 
stat al cercetării științifice sub 
simbol P.38.31., am consultat cu 
această ocazie și programele de 
învățămînt pentru „Economia, 
organizarea și planificarea între
prinderilor" din învățămîntul su
perior, și am constatat și în ca
drul programelor pentru această 
disciplină, mai toate deficien
țele menționate în acest studiu. 
Propun să se numească o comisie 
de specialiști care să întocmească 
o tematică pentru disciplina Or
ganizarea întreprinderilor după 
care să se orienteze toți cei care 
întocmesc programe de învăță
mînt pentru diferite facultăți și 
secții. Cu această ocazie cred că 
trebuie jalonate și problemele 
care să se facă la seminalii, lu
crări practice, proiecte și cele 
oare să se urmărească prin prac 
tica în producție, astfel ca pro
cesul de învățămînt, pentru a- 
ceastă disciplină, să fie cuprins 
în totalitatea lui.

8. Disciplina „Organizarea în
treprinderilor industriale* din 
politehnici propun să se facă în 
ultimele două semestre cu cîte 
3 ore de curs pe săptămînă plus 2 
ore lucrări și seminar, iar în ulti
mul semestre să mai fie o oră 
pentru proiect de an- Protactel 
la „Organizare* fl mrțiaxă în 
munca de cercetare- Prin el 
se verifică atît cunoștinței* stu
dentului. cît și capacitatea hri 
de a aplica cele învățate. Proiec
tul îl pune în situația de a gindi. 
cerceta și îmbina aspectul tehnic 
cu cel economic. Această inipera 
este necesară pentru întocmirea 
în proiectul lui de diplomă a 
părții care se referi la 
rea executării lui și la 
soluțiilor propuse, sau la întocmi
rea unui proiect de diplomă chiar 
la disciplina Organizarea între
prinderilor, precum și pentru a

ști elabora și îndruma asemenea 
lucrări în producție.

9. în privința materialului di
dactic, cred că ar trebui dezvol
tată mai mult tipărirea de tra
tate (lucrări mai cuprinzătoare, 
cu mai multe amănunte și cu o 
mai largă răspindire care depă
șesc ca volum posibilitatea de 
cuprindere a lor în toate detaliile 
de către studenți, dar în care gă
sesc ce este strict necesar pentru 
începutul muncii de cercetare în 
facultate ca și în producție). 
Manualele pot fi scurte, cum sînt 
unele și pe plan mondial, de cir
ca 150 pagini, un fel de Qva- 
demekum de mare sinteză, care 
să constituie un minim strict ne
cesar pentru cunoașterea de că
tre studenți, iar cursurile să re
prezinte lecțiile așa cum se țin 
ele. în condițiile existenței ma
nualelor și a unui material bi
bliografic suficient, la curs se 
poate insista și dezvolta mai a- 
mănunțit numai anumite capito
le ce se conrderâ ma. importan
te. Propun ca institutele de 
învățămînt principale să fie do
tate cu cite un linotip, o casetă 
de zețar cu întreaga gamă de li
tere, cifre și semne, și o mașina 
plană de imprimat cu care se va 
putea produce pe zi (in 3 schim
buri) circa 50 pagini (cursuri, re
vista institutului, buletinul de co
municări telinico-științific. buleti
nul de informare al bibliotecii 
etc). Această mică imprimerie va 
fi mai economică pentru Minis
terul Învățămîntului, se va putea 
autogospodări. acoperind cheltu
ielile ce le are. cu veniturile ce 
le aduce din vînzarea cursurilor, 
revistelor etc.

10. Este adevărat că prin obli
ga tivi ta tea frecvenței la toate 
formele procesului de învățămînt 
procentul de promovare este 
bun. Propun ca sriadentr ’ să fie 
obVgat î frecventa pe kx dm to- 
taW «WBtaarâor- jusmi S Ia »- 
te cere- wide să p paricipe ac€v, 
să facă referate, să ia parte sa 
d^cuțri etc Ajc să se verifice 
p dacă pre-berna ta studru a 
fost apE’jfundată de toți (Incră- 
rite de cnetroi prea an caracter 
de extempreate «rc twe dm școa
la medie . Aceasta fi anxtă p la 
examenul iers. aon trirod-s. «ă 
gfndeaaci P a* rezob^e teme care 
interferează de obace toata, san 
mai multa eapetote dta cur*, căet 
acesta bănuiesc că treferie să fte 
rostul examene?! seria
Conf. univ. dr. ILIE HAIDUC 
Institutul pcltfehaie Timisoara

Vizitatori la unul din standu
rile expoziției

Foto: C. CONSTANTIN

secfie fără frecventă

Documente noi 
despre Coșbuc 
CLUJ (da la coraapon- 

denhil ruMtru'
La Artucaia Statulu. in 

Cluj au foot achtztțxmcU 
in ultimul tmp ăocvme-țte 
noi fi manuKTua madrta 
derpre viața fi ectwrtatea 
poetului. Prmtre acaatea ar 
numiri teruori ala Mi- 
nufărului Inttrucțiunh Fu- 
bhca p al Cultelor prin 
care ■ M anunța numirea 
in diferita poatun la Caaa 

H.IIIMliUf.l 
aaa Ccmî Artelor etc. S-aa 

de voet -vorrc
adn Alrr—rirc, cere 

«tesU prețmree de care te 
bucure poetul m rtadW 
contempormdor, notițe, 
insemotâri, inventarul bi- 
bbottcH personale care 
arunci o nouă lumină 
asupra culturii lui Coțbuc. 
Importante tint manuscri
sele originale ale unor 
poet» o parte identificate, 
altele încă neidentificate, 
manuscrisele unor proze ți 
cele ale unor traduceri din 
autori străini printre care 
Dante ocupă un loc de

putea, dragă prietenă 
Tina B., ca răspunsul nostru la 
scrisoarea ta să fie întârziat. Și 
aceasta, nu doar pentru că „lacri
mile", „dulcile chinuri" conținute 
au rămas cam mult îngropate 
rub un vraf de alte scrisori isto
risind fapte de viață care păreau 
la primă vedere mai însemnate. 
Ci, pentru că adesea, timpul are 
darul vindece rănile primei 
mbiri atît de desăvirșit, incit ele 
te Șterg cu totul din amintire, 
iar urmele lor privite cu mult 
na» târziu nu provoacă detit 
plăcute zimbete și o anume sur- 
prrndere neîncrezătoare: ne îndo- 
■s de forța noastră suferință.

Vreau sâ spun cu alte cuvinte 
ci ie iocne multe ori focul 
fnmri mbsri t tncUcr ca o s 
dr ceri In tema iw Aori; de 
★aorte multe ori — e drept, nu 
mtotdeamc I

E posibil deci, ca ultimele eve
nimente dm viața ta să te fi 
îndepărtat de „omul crud" care, 
așa cum ar fi spus Shakespeare, 
U» răspuns nedrept și cu nepăsare 
cuvintelor izvorite dintr-o inimă 
cinstită". Bacalaureatul, examenul 
de admitere la o facultate — 
poate ața cum sperai, la fran
ceză — iată preocupări suficiente 
ca să te facă să uiți.

Este ți unul din argumentele 
pentru care nu ți s-a răspuns 
atît de cutând — și poate nu ți 
s-ar fi răspuns de loc. In defi
nitiv, ce sfat concret ți se poate

țț

Deschiderea expoziției

consacrate centenarului

Capitalului"

Ieri dimineață a fost deschisă 
In Capitală o expoziție docu
mentară organizată de Muzeul 
de istorie a Partidului Comu
nist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România, cu 
prilejul împlinirii unui secol 
de la apariția primului volum 
al monumentalei opere a lui 
Karl Marx, „CAPITALUL*.

La inaugurarea expoziției au 
participat conducători de insti
tute de cercetări științifice de 
specialitate, cadre didactice, 
cercetători științifici. Cuvîntul 
inaugural a fost rostit de tova
rășul Gheorghe Zaharia, direc
tor adjunct al Institutului de 
studii istorice și social-politice 
de pe lîngă C.C. al P.C.R.

...In primele standuri și pa
nouri sînt expuse pagini din ca
ietele de notițe, facsimile în ma
nuscris ale „Capitalului", scri
sori și fotografii ce înfățișează 
munca lui K. Marx pentru ela
borarea importantei lucrări. A- 
tenția vizitatorului e atrasă de 
exemplarul original al primului 
volum tipărit în germană la 
Hamburg în 1867.

Numeroase exponat» prezintă 
activitatea desfășurată de miș
carea socialistă din România, 
pentru răspîndirea doctrinei e- 
conomloe marxiste în rindul 
maselor muncitoare. Vedem, 
astfel primele traduceri în

SUFERINȚELE
PRIMEI
IUBIRI

Mioara
Cremene

lui Karl Marx

limba română ale „Capitalului", 
făcute încă din deceniul al 
IX-lea al secolului trecut, ar
ticole de popularizare publicate 
în presă, oonferințe ținute de 
militanții socialiști la cercurile 
de studii sociale sau școlile de 
propagandă, studii ale socialiș
tilor români. Atrag atenția, de- 
asemenea, lucrările unor remar
cabile personalități științifice — 
filozofi, Istorici și sociologi ro
mâni — demonstrînd aria largă 
de răspîndire a concepției ma
terialiste în cadrul gîndirii so
cial-politice din țara noastră.

O secțiune a Expoziției o- 
gllndește preocuparea Partidu
lui Comunist Român, încă din 
primii ani ai activității sale, 
pentru studierea și răspîndirea 
ideilor „Capitalului". Exponatele 
consemnează înființarea unor 
cercuri de studii și școli de 
partid, traducerea în limba ro
mână și răspîndirea operelor 
marxiste, popularizarea so
cialismului științific prin presa 
legală și ilegală, studii, lucrărL 
Cîteva conspecte ale „Capitalu
lui" făcute în închisori, pe foiță 
de țigară, exemplarul original 
ce poartă stampila închisorilor 
Doftana și Caransebeș, ca și fo
tocopiile rapoartelor organelor 
represive etc., redau condițiile 
grele în care se studiau operele 
clasicilor marxism-leninismulni 
în închisori și lagăre, cît și în 
afară, în anii grei ai ilegalității-

Partea finală a expoziției pre
zintă preocuparea Partidului 
Comunist Român, după 23 Au
gust 1944, pentru înarmarea ma
selor largi, cu teoria marxist- 
leninistă. Se relevă, astfel, eă 
în ultimii ani „Capitalul" a fost 
tipărit în România în 289 900 
exemplare.

Expoziția, organizată în una 
din sălile Muzeului de istorie a 
Partidului Comunist, a mișcării 
revoluționare șl democratice din 
România, este deschisă rftaic 
după orarul muzeului.

F. M

TOATA VARA
„TRUFANDALE" ?

(Urmare din pag. I)

regiuni și numai 10—15 la 
este acoperit de cooperati- 
agricole de producție din a-

alte 
sută 
vele -c,-—— *
propierea orașului. Aproviziona
rea din alte regiuni ridică foarte 
mari inconveniențe. In primul 
rînd, prețul, apoi deprecierea 
mărfii în urma transportului în
delungat. De foarte multe ori 
s-a subliniat și răssubliniat : uni
tățile agricole din apropierea 
Clujului trebuie să fie grădina de 
legume a orașului. Rezultatul 
este că pînă acum în jurul Clu
jului sînt repartizate numai 350 
hectare cu legume cu o produc
tivitate scăzută din lipsa unei 
preocupări atente și, mai ales, 
competente pentru dezvoltarea 
unui sector legumicol puternic. 
Dacă în raza orașului Cluj există 
totuși 350 hectare cu legume, să 
vedem cum sînt valorificate. La 
Apahida au rămas nerecoltate 
40 000 legături de ridichi de 
lună — ceea ce echivalează cu o 
pagubă de 24 000 lei. Tot aici 
nefiind stropiți, castraveții comi- 
șor de pe 3 hectare sînt compro
miși, în timp ce la Cluj acest 
produs s-a vîndut cu 3 și 4 lei 
kilogramul ; cartofii timpurii de 
la brigada a Il-a sînt compromiși 
parțial fiindcă n-au fost săpați ; 
la brigada I varza este nesăpată, 
iar 2 hectare cu morcovi sînt 
compromiși în proporție de 35 la 
sută din cauza buruienilor. (Pe 
alte loturi morcovii și pătrunje
lul sînt compromiși în proporție 
de 70 la sută, ceea ce a deter
minat conducerea U.R.C.A.P. 
Cluj să dispună valorificarea lor 
pentru furaje). Am vizitat zilele 
trecute grădinile de legume ale 
acestei cooperative agricole. La 
fața locului situația este și mai 
Și ’• Pe mari suprafețe din cauza 
buruienilor nu se mai cunoaște 
decît la un studiu atent ce le
gume sînt plantate.

Situații asemănătoare se întîl-

nesc și în alte cooperative agri
cole de producție din apropierea 
orașului Cluj. La Chinteni nu 
s-au însămînțat 2 hectare cu 
castraveți comișor ; la cooperati
va agricolă „înfrățirea" din Cluj 
3 hectare destinate verzei au ră
mas neplantate etc.

Problema „grădinii* de legume 
a Clujului este cu atît mai ne
cesar de discutat cu dt avem în 
vedere că ponderea ei în apro
vizionarea orașului cu peste 
200 000 de locuitori este, la ora 
actuală, destul de mică. Și a- 
ceastă situație nu pentru ca n-ar 
exista condiții ci pentru că există 
o nejustificată abținere. Situația 
obligă O.O.V.L.F. Cluj să apele
ze la regiuni îndepărtate și în 
cazul produselor care ar trebui, 
în mod normal, să fie asigurate 
de cooperativele agricole de pro
ducție din jurul Clujului. Se 
creează și alte neajunsuri : nejus
tificat se menține pe piață — tot 
anul — sistemul trufanda, apar 
goluri în aprovizionare uneori, 
iar alteori, se naște o abundență 
prea mare la unele produse. (Re
cent, în afara comenzilor ferme, 
Clujul a primit 180 tone de rqjii 
din Arad, Zimnicea, Călărași etc 
ceea ce a produs O.O.V.L.F. Cluj 
într-o singură săptămînă 400 000 
lei pierderi).

în raport cu întinderea și 
populația Clujului, numărul uni
tăților de desfacere a legumelor 
și fructelor este neîndestulător. 
Sfatul popular al orașului Cluj a 
aprobat spațiu pentru încă două 
aprozare. Dar problema va fi 
rezolvată numai în trimestrul IV. 
E inexplicabil de ce astfel de 
magazine nu sînt deschise în 
timpul verii, dacă tot sînt apro
bate.

Ne mărginim la relevarea aces
tor aspecte. Ar fi bine, totuși, ca 
în ce privește aprovizionarea cu 
legume și fructe, Clujul să nu 
simtă atît de pipărat poziția sa 
geografică.

I
I

i
Lacul fi 
tda ia

LICA IOSIF

da P Cum să cucerești un tînăr 
care te respinge ? Serios spus, 
nu există asemenea sfaturi și o 
știi și tu, bine. Dar dacă ar 
exista ? Ești gata, după ce ai 
vorbit atît de deschis și cinstit 
sd folosești subterfugii, căi oco
lite ? Nu — nu-i așa ?...

Te așteaptă în viață un drum 
lung și deschis, ai înainte un 
studiu, o profesiune, o carieră; 
ești convinsă că în „chestiunile 
inimii" — ai și ajuns la țintă, 
că ai găsit „omul potrivit", că 
vrei să te oprești, că ai făcut 
cea mai bună alegere ?

Dincolo de aceste adevăruri 
concrete insă, rămine „prima 
iubire", concretă ți ea. (J2, cer 
mistuitor, amăgitoare nopți cu 
lună... O, dulce chin de care nu 
m-aș despărți" spune poetul)... 
Prima iubire — problemă foarte 
serioasă. Iată de ce, recitindu-ți 
scrisoarea, ne-am hotărît totuși 
să-ți vorbim.

^Ah, dacă ați știi cit de dure
roase sînt astfel de clipe pentru 
mine... Mă răscolesc atît de intens 
amintirile", ne scrii tu și în fața 
intensității, a căldurii inimitabile 
a cuvintelor sîntem nevoiți să-ți 
dăm crezare.

Întâmplările, desigur, sînt ușor 
de închipuit și obișnuite, dar 
tocmai obișnuitul lor le dă o 
putere generalizatoare.
...„Am cunoscut un băiat... 

mi-am dat seama că îl iubesc și 
că viața mea luase o altă întor
sătură de atunci..."

Iată însă că în loc să recurgă 
la subterfugii, Tina a procedat 
cinstit: „Deși mi-am dat seama 
(mai târziu) că el nu mă iubește 
i-am mărturisit totuși dragostea 
mea pentru el (știam că este o 
nebunie, că spunînd adevărul 
pierzi de obicei dar am sperat că 
el e un om deosebit, în care 
poți avea încredere și iarăși m-am 
înșelat)".

De fapt, cine și ce fel de 
tânăr e el ?

Ea prima vedere, adevărul nu 
află în scrisoare, ci trebuie

printre rinduri, deoarece 
orice dragoste adevărată

ghicit
ca în ___  _._o__  ____
„obiectul suferinței" e privit tind 
cu indulgență exagerată, tind ™ 
părtinirea „sentimentelor jignite".

„Un băiat drăguț, manierat, 
dar... prea timid", spui la început 
— și firește descrierea nu se 
potrivește de loc cu într-o zi 
în viața lui a apărut..." sau, „eu 
nu eram pentru el detit o cunoș
tință de 2—8 zile ca multe 
altele"... sau, „după ce a aflat 
că îl iubesc a început să 
ocolească, să se plimbe cu 
fete. Nici măcar nu mă 
salută I"

Iată frud aci o a doua 
criere: „Credeți-mă a fost 
de dureros să-mi dau seama că 
în fața mea se afla un om mes
chin, vanitos, orgolios.." (Să fie 
el astfel intr-adevăr ?)

Desigur, draga mea Tina, și 
într-un caz și intr-altul ești ne
dreaptă. Fără îndoială, tânărul cu 
pricina nu e deloc „timid" cum 
ți s-a părut, ci un băiat obișnuit, 
care se poartă firesc și camara- 
derește cu fetele; nu e nici 
meschin, așa cum îl acuzi une
ori. Dar de vreme ce „își simte 
inima intactă", cum ar fi putut 
proceda mai onest, decît evitîn- 
du-te, căutînd să te ocolească ?

Rămîne suferința („Și dacă ați 
știi cît de mult îl iubesc... Nici 
eu nu-mi pot explica de ce ima
ginea 
mea...
cărții, ... o.... ....... ......... .........
acolo unde ar putea fi... Mă 
răscolesc atît de intens aminti
rile"...) Rămîne suferința, să nă
dăjduim trecătoare, dar adevărată 
a celei dintîi iubiri, și ea are 
dreptul din partea noastră la o 
respectuoasă plecăciune!...

Un singur lucru nu îți este 
îngăduit: Să ajungi la concluzii 
pesimiste. Poate de aceea și scrii : 
„mi-am pierdut încrederea în 
oameni". Chiar în toți oamenii, 
scumpă prietenă Tina ?

Privește atentă la cei din 
jurul tău I

Ministrul afacerilor
externe al Italiei
va vizita România
La Invitația guvernului Re

publicii Socialiste România, 
ministrul afacerilor externe al 
Italiei, va face o vizită ofi
cială în România în prima ju
mătate a lunii august 1967.

lui e mereu în mintea 
Privesc cu atenție paginile 
iar gindurile îmi zboară

• înaintea ultimei runde a 
turneului final al campionatului 
mondial universitar de șah pe e- 
chipe, care se desfășoară la Har- 
racnov, în clasament conduce 
U.R.S.S. cu 20,5 punct», urmată 
de Anglia cu 19,5 puncte, S.U.A. 
cu 19 puncte, Cehoslovacia și 
R. D. Germană cu 17,5 puncte, 
România cu 17 puncte etc.

• Pe stadionul din Wroclaw 
s-a disputat meciul dintre echi
pele Poloniei și U.R.S.S., în ca
drul eliminatoriilor turneului o- 
limpio de fotbal. Întîlnirea s-a 
încheiat cu scorul de 1—0 (0—0) 
în favoarea fotbaliștilor sovietici. 
Unicul gol al partidei a fost în
scris în minutul 59 de extrema 
dreaptă Cislenko.

• Intr-un meci Internațional 
de fotbal desfășurat la Târna, re
prezentativa Peru a învins cu 
scorul de 1—0 (1—0) selecționa
ta Japoniei.

CINEMA • RADIO • TELEVIZIUNE
i
I
I

SPARTACUS
rulează la Patria (orele 12,45;
16.30 ; 20,15).
MARELE RESTAURANT
rulează la Festival (orele 9;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21), Lu
ceafărul (orele 8,30 ; 10,30 : 12,30;
14,45 ; 17. 19,15 : 21.30).
COMISARUL X
rulează la București (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16.45 ; 19 ; 21,15),
Republica (orele 9,15 ; 11,30 ; 14 ;
17 ; 19,15 ; 21.30), Feroviar (orele 
10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ;
21.15) , Excelsior (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,30 ; 18 ; 20.15), Modern 
(orele 9.30 : 11,45 ; 14. 16,30 ; 19 ;
21.15) .
CIOCÎRLIA
rulează la Central (orele 9,30 ;
12.15 : 15 ; 18 ; 20,45).
PERETELE VRĂJITOARE
LOR
rulează la Capitol (orele 9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21).
CHEMAȚ1-L PE MARTIN 
rulează la Victoria (orele 9;
--------------- 16 . lg 30 . 2Q 45)

19
rulează la Doina (orele 11,30 ;

113,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 20,15), Pro
gresul (orele 15,30 ; 18 ; 20,15).

I
I
I
I
I
I
I
I
I
111,15 ; 13,30 : 16 : 18,:

MONTPARNASSE

CARTEA DE LA SAN MI
CHELE
rulează la Giulești (orele 15,30 
18 ; 20.30).
ZORBA GRECUL 
rulează la înfrățirea între po- 
popare (orele 9,30 ; 12,15 ; 15 ;
17.45 : 20,30).
PRINTRE VULTURI 
rulează la Dacia (orele 8—21 în 
continuare).
MAIORUL ȘI MOARTEA 
rulează Buzești (orele 15,30 ; 18). 
PENTRU UN PUMN DE DO
LARI 
rulează la 
18 ; 20,30),
15.30 ; 18 ;
DENUNȚĂTORUL 
rulează la Pacea 
18 ; 20.15).
UN ȘOARECE 
BĂRBAȚI 
rulează la Vitan 
18).
IERBURI AMARE 
rulează la Volga (orele 9; 11;
13 ; 16,15 ; 18.30 : 20.45).
FANFAN LA TULIPE 
rulează la Lumina (orele 9,30;
11.45 ; 14.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45). 
PESCARUL DIN LOUISIANA 
rulează la Grivița (orele 9 ; • 
11,15 ; 13,30 ; 18,30 ; 20,45), Melo
dia (orele 9 ; 11,15 : 13.30 : 16,15 :
18.30 ; 20,45).
COMPARTIMENTUL UCIGA
ȘILOR 
rulează la Bucegi (orele 9; 
11,15 ; 16; 18,15 ; 20.45), Aurora 
(orele 8 ; 10,30 ; 13 ; 15,30 ; 18,45), 
Arta (orele 9; 11,15; 13,30;

Crlngașl (orele 15,30 ;
Miorița (orele 10; 

20,30).

(orele 20,30;

PRINTRE

(orele 15,30;

15,45; 18,15; 20,45), Flamura
(orele 9 ; 11,30 ; 15,30 : 18 ; 20,30). 
DRAGOSTEA MEA
rulează la Gloria (orele 9;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).
ANGELICA ȘI REGELE
rulează la Popular (orele 10,30 ;
15,30 ; 18 ; 20,30).
căsătorie in stil ita
lian
rulează la Unirea (orele 16; 
18,15).
ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTREN
GĂRITĂ
rulează la Tomis (orele 9 ; 11,15 ;

13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21), Floreasca 
(orele 9 ; 11.30 ; 15 ; 18 ; 20,45). 
CRĂCIUN INSÎNGERAT 
rulează la Flacăra (orele 15,30 ;
18 ; 20,30).
MINUNATA ANGELICA, AN
GELICA ȘI REGELE 
rulează la Munca (orele 10 ; 16; 
19.45).
SPIONUL
rulează la Cosmos (orele 15,30 ; 
18 : 20,30).
HIPERBOLOIDUL INGINE
RULUI GARIN
rulează la Viitorul (orele 15,30 : 
18 : 20,30).

G R A DINI

ANGELICA ȘI REGELE 
rulează la Colentina (orele 15; 
18).
DOCTOR PRĂTORIUS
rulează la Rahova (orele 10,30 ; 
15.30 ; 18).
CĂLĂREȚUL DEASUPRA O- 
RAȘULUI
rulează la Lira (orele 15,30 : 18 : 
20,30).
LADY MACBETH DIN SIBE
RIA
rulează la Drumul Sării (orele 
11 ; 15,30 ; 17,45 ; 20).
MOARTEA VINE PE PLOAIE 
rulează la Ferentari (orele 16,30; 
18 ; 20,30).

Programul II

11.00 — din înregistrările or
chestrei simfonice a Filarmoni
cii de stat „George Enescu* | 
Simfonia a Vil-a, în Mi maior, 
de Anton Bruckner. Dirijor, 
Zubin Mehta. ; 14.10 — Soliști 
de muzic ușoară : Roxana Matei 
și Adriano Celentano ; 18.00 — 
Opereta „Farmecul unui vals* 
de Oscar Strauss (montaj muzi- 
cal-literar).

□
COMISARUL X rulează la Arenele Libertății (orele 20,30). 
MARELE RESTAURANT rulează la Festival (orele 20,45), Sta

dionul Dinamo (orele 20,15).
COMPARTIMENTUL UCIGAȘILOR rulează la Bucegi 

20,30), Aurora (orele 20,15).
ZODIA FECIOAREI rulează la Grădina Expoziției

20.30) , Grădina Doina (orele 20,30).
CĂSĂTORIE IN STIL ITALIAN rulează la Unirea

20.30) .
ȘAPTE BĂIET! ȘI O ȘTRENGĂRITĂ rulează la Tomls 

20,30).
PENTRU UN PUMN DE DOLARI rulează la Vitan 

(20,30).
MAIORUL ȘI MOARTEA rulează la Buzești (orele 20,30). 
LA VlRSTA DRAGOSTEI rulează la Colentina (orele 20.30). 
ROBII rulează la Moșilor (orele 20,30).
MOMENTUL ADEVĂRULUI rulează la Progresul-Parc (orele 

20,30).
ASTA-I TOT CE S-A ÎNTÎMPLAT rulează la Lira (orele 

20,30).
DOCTOR PRĂTORIUS rulează la Rahova (orele 20,30).

DUMINICA 30 IULIE

(orele

(orele

(orele

(orele

(orele

DUMINICA 30 IULIE
Programul I

8.00 — Teatru radiofonic pen
tru copii : Doi ani de vacantă 
de Jules Verne ; 11.03 — Ilus
trate muzicale ; 13.10 — Estra
da duminicală ; 16.15 — O nouă 
interpretă de muzică populară : 
Rozalia Meszaros ; 20.30 — Tea
tru scurt : Premieră : Lămîie și 
Portocală, Comedie de Ștefan 
Haralamb ; 22.40 — Interpreți
români ai canțonetei : Valentin 
Teodorian și Dan Iordăchescu.

9.02 — Emisiune pentru copii 
și tineretul școlar : Cabana al
bastră ; 9.40 — Filmul serial
„Meteor X L-5“ ; 10.05 — Poș
ta copiilor ; 10.30 — Emisiunea 
pentru sate ; 17.00. Magazin 111; 
18.00 — Telejurnalul de seară ; 
18.15 — Selecțiuni din opereta 
„Bal la Savoy" de Paul Abra
ham ; 20.15 — Documente de
piatră. Pontus Euxinus ; 20.35 — 
Film artistic : Maigret și aface
rea Saint-Fiacre ; 22.20 — Inter
ludiu pe litoral : Zece minute de 
muzică ușoară românească la 
Mamaia ; 22.30 — Telejurnalul 
de noapte ; 22.45 — Telesport



iuMule mmm pe iară a muu de aiM ehică și spori

Cuvintul tovarășului Petru Enache,
In procesul de formare a ti

nerei generații, sportul și edu
cația fizică ocupă un loc pri
mordial. Activitatea sportivă 
asigură tînărului, în societatea 
noastră, o dezvoltare fizică 
armonioasă, impulsionarea 
binefăcătoare a capacităților 
sale inelectuale, îi sporește 
voința, tenacitatea, ambiția de 
autodepășire.

In activitatea Uniunii Tine
retului Comunist, atragerea 
maselor largi ale tinerilor pen
tru practicarea organizată și 
perseverentă a exercițiilor fizi
ce și sportului este, și va de
veni într-o măsură și mai 
mare în viitor, o preocupare 
de importanță majoră. Milioa
nele de tineri din patria noas
tră îndrăgesc din ce în ce mal 
mult aceste nobile îndeletni
ciri, ei sînt sei oare animă 
întreaga activitate sportivă, ei 
sînt speranța viitoarelor perfor
manțe eare vor aduce cinste șl 
glorie culorilor țării noastre.

Vă rog să-mi permiteți, to
varăși, ca în numele Comitetu
lui Central al Uniunii Tinere
tului Comunist, al tuturor 
membrilor organizației noastre 
revoluționare, al întregului ti
neret al patriei să transmit 
Conferinței Uniunii de Cultură 
Fizică și Sport — un fierbinte 
salut și să urez succes deplin 
lucrărilor sale.

Conferința dumneavoastră, 
eonstituindu-se ca forumul 
cel mai înalt al mișcării spor
tive din tara noastră, este che
mată, așa cum se arată în sa
lutul C.C. al P.C.R. și al Consi
liului de Miniștri, să dezbată 
cu înalt spirit de răspundere și 
exigență problemele majore 
care stau în fața sportului ro
mânesc în etapa actuală, să 
stabilească acele măsuri con
crete și eficiente capabile să 
imprime dezvoltării acestuia 
impulsurile necesare, să-1 ri
dice la nivelul celorlalte do
menii de activitate economică 
și social-culturale, în deplină 
concordanță cu interesul și 
grfia ce i se acordă.

Este o bucurie pentru noi 
toți să constatăm că în anii 
socialismului, prin grija parti- 
dului și a statului, ca rezultat 
al dezvoltării impetuoase a 
economiei și culturii socialiste, 
al lărgirii bazei materiale des. 
tinate sportului și educației fi
zice, s-au creat condiții tot mai 
bune pentru practicarea aces
tor activități de către un nu
măr din ce în se mai mare 
de oameni al muncii.

Așa sum s-a arătat și în ra
port, sportul de masă și de 
performanță a cunoscut o dez
voltare unanim apreciată, a 
crescut numărul sportivilor de 
performanță, iar un număr în. 
semnat de eehlpe și sportivi, 
în imensa lor majoritate ti
neri, membri al Uniunii Tine
retului Comunist, s-au situat 
pe locuri fruntașe în competi
țiile internaționale. Astfel, în 
j-adrul unor întâlniri de peste 
motare de mare anvergură, re
prezentanții noștri la handbal, 
scrimă, volei, rugbi, canotaj, 
tir, box și ai altor discipline 
sportive au înălțat pe cel mai 
înalt catarg tricolorul patriei 
noastre socialiste. Mă folosesc 
de acest prilej ca în numele 
Uniunii Tineretului Comunist, 
să-i felicit călduros pe acești 
tineri sportivi pentru compor
tarea lor exemplară, pen
tru înaltul lor spirit pa
triotic, convins fiind că pil
da lor va însufleți pe tot mai 
mulți tineri să se dedice cu 
pasiune sportului, iar pe eei- 

prim secretar al 
lalți sportivi de performanță îi 
va îndemna să-și sporească 
eforturile și mai mult pentru 
a reprezenta cu cinste în în- 
tîlnirile internaționale oulorile 
sportive ale patriei.

Cea mai importantă realiza
re în acest domeniu, a subli
niat primul secretar al C.C. al 
U.T.C., mi se pare faptul că în 
majoritatea covîrșitoare a în
treprinderilor. instituțiilor, șco
lilor, facultăților, în satele și 
pe șantierele patriei, se dez
voltă o largă mișcare sportivă 
de masă, cuprinzînd în nume
roase competiții sute de mii 
de tineri, care-și petrec astfel 
o parte din timpul lor liber pe 
terenurile de sport, în excursii 
și drumeții.

Trebuie să spunem aici eă la 
multe din înfăptuirile pe care 
raportul le-a înfățișat Confe
rinței și-au adus contribuția și 
organizațiile U.-T.C. care au 
sprijinit măsurile inițiate de 
asociațiile și cluburile sportive, 
s-au preocupat de educarea 
politică și morală a sportivi
lor, au antrenat mase largi de 
tineri la practicarea sportului 
și a exercițiilor fizice.

In același timp însă ne ex
primăm acordul cu aprecierile 
cuprinse în salutul C.C. al 
P.C.R. și al Consiliului de Mi
niștri, precum și în Raport din 
eare reiese limpede că succe
sele înregistrate în acest do
meniu sînt încă departe de a 
ilustra marile posibilități crea
te. că există în activitatea 
sportivă de masă și de perfor
manță numeroase deficiențe 
și rămîneri în urmă.

Aș vrea să arăt, în primul 
rînd, că principalul obiectiv 
stabilit de către Conferința pe 
țară a U.C.F.S. din anul 1962, 
acela al cuprinderii întregului 
tineret într-o mișcare largă de 
practicare organizată șl siste
matică a exercițiilor fizice și 
a sportului, nu s-a înde
plinit decît parțial. Prin
cipalele cauze care au fă
cut ca numărul tinerilor an
trenați într-o activitate spor
tivă sistematică să fie încă 
mic, se datoresc lipsei de ini
țiativă și de perseverență. în
corsetării acestei activități în 
normele unor regulamente ri
gide, preocuparea pentru sta
tistici și goana după cifre, li
mitarea la cîteva competiții In 
organizarea cărora a existat 
mult formalism. Nu e mai 
puțin adevărat că aceste de
ficiențe pot fi explicate și prin 
slaba conlucrare dintre orga
nele U.T.C. și cele sportive, 
cît șl faptului că U.T.C. nu a 
avut în ultima vreme printre 
preocupările sale centrale și 
asemenea probleme. Din pă
cate, în practica muncii unora 
dintre activiștii noștri s-a in
staurat părerea că din mo
ment -ce de sport se ocupă or
gane specializate, organizațiile 
U.T.C. sînt de la sine absol
vite de orice sarcini în acest 
domeniu.

Considerăm, de asemenea, că 
o deficiență cu consecințe ne
gative o constituie faptul că 
atît organele sportive, cît și 
organizațiile U.T.C. au acordat 
o insuficientă atenție atragerii 
tinerilor spre acele discipline 
sportive care au o inrîurire 
mare asupra călirii fizice și 
dezvoltării lor multilaterale, 
cum ar fi : atletismul, gimnas
tica, înotul, sporturile tehnico- 
aplicative și altele.

în multe locuri, mai ales în 
școli, facultăți șl în unele în
treprinderi, atenția principală 
s-a îndreptat doar spre cîteva 
echipe alcătuite dintr-un nu-

C. C. al U. T. C.
măr restrins de tineri, solici
tate să participe la diferite 
competiții, neglijîndu-se ast
fel antrenarea masei largi a 
tineretului la practicarea sis
tematică a sportului.

Trebuie să arătăm, în ace
lași timp, că în activitatea 
sportivă de masă atenția a 
fost concentrată asupra cîtorva 
competiții sportive, așa zise 
tradiționale — campionatul 
asociației sportive, spartachia- 
da de iarnă și vară, concursul 
pentru insigna de polisportiv 
— care fiind menținute peri
oade prea lungi de timp și-au 
pierdut din interes, devenind 
nu numai neatractive pentru 
tineri ci chiar plictisitoare.

înoadrarea întregii activități 
sportive de masă în mod for
țat în forme competiționale 
fixe și generalizarea acestora 
pe întreg cuprinsul țării a pus 
pe plan secundar găsirea unor 
forme de activitate noi, mai 
elastice și mai tinerești, care 
să țină cont de particularită
țile de vîrstă, de preocupările 
și preferințele tinerilor.

în dezvoltarea activității 
sportive de masă, un rol im
portant îl joacă miile de ac- 
tiviști sportivi, oare se dedică 
cu pasiune acestei activități, 
în raport cu sarcinile care 
stau în fața mișcării sportive, 
cu numărul mare de tineri 
care îndrăgesc sportul, numă
rul instructorilor sportivi este 
mic ceea ce impune ca, în 
viitor, U.T.C. în calobarare cu 
Consiliul Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport, sindi
catele etc. să pregătească un 
număr sporit de asemenea ca
dre care să se ocupe nemijlocit 
de îndrumarea activității spor
tive a tineretului.

O cauză a slabelor rezulta
te înregistrate în unele ramuri 
sportive, se datorește nea
junsurilor în munca de educa
ție a sportivilor desfășurată 
de organizațiile U.T.C., aso
ciațiile și cluburile sportive. 
Vedetismul, spiritul de căpă
tuială prin sport, abaterile de 
la viața sportivă și de la mo
rala socialistă sint racile care 
vor trebu: să fie combătute ro 
toată hotărirea pe viitor de 
către toți ce: chemat: să for
meze un profil moral și politic 
corespunzător sportivului de 
tip nou.

în continuarea euvintului 
său, tovarășul Petru Enache 
s-a referit la o serie de pro
bleme cu privire la folosirea și 
lărgirea bazei materiale a spor
tului. în acest scop, a sous 
vorbitorul, se constată o folosi
re insuficientă și nerationalia 
bazelor sportive existente Sfat 
încă stadioane, săli de sport, 
bazine de ir.ot baze s.mp.e, 
cere pe lingă că nu sint cores
punzător fatretfaute. nu sfat 
nici întrebe:-.rate Ia întreaga 
lor capacitate. atît in folosul 
sportivilor de mantă,
cit și al amatorilor. Nu puține 
sint cazurile în rare tinerii 
găsesc porțile sMfioanețor și 
sălilor de spor: ferecate eu 
lacăte sau. pur s simplu, cu 
destinație schimbată.

Pentru a armura tineretului 
condiții de practicare a sportu
lui. sfaturile populare, orga
nele sportive, sindicatele, u- 
niunile cooperativelor agrt- 
cole de producție vor trebui 
să manifeste mai multă preo
cupare pentru întreținerea și 
gospodărirea bazelor exis
tente. pentru folosirea lor ra
țională, să ia măsuri de a nu 
permite schimbarea destina
ției acestora și să cuprindă 
în obiectivele ’.or amenajarea 

și eonstruirea unor noi tere
nuri și săli de sport, la care 
tineretul, prin muncă patrio
tică, își va aduce o substanția
lă contribuție.
Tovarăși,

Atît raportul cît șl luările 
de cuvînt de pînă acum au 
demonstrat convingător ne
cesitatea și posibilitățile de 
îmbunătățire substanțială a 
activității sportive de mesă ți 
de performanță.

Hotărîrea luată recent de 
conducerea partidului, ca Uni
unea Tineretului Comunist 
să răspundă nemijlocit de 
organizarea activității spor
tive de masă în școli și la 
sate, iar împreună cu U-AE.R. 
să organizeze activitatea spor
tivă în facultăți, și să sprijine 
sindicatele în organizarea acti
vității sportive din între
prinderi și instituții are 
menirea să apropie și mai 
mult organizația de eerin- 
țele tinerilor, lărgește con
ținutul activității sale. Aces
te măsuri vor spori, fără în
doială, posibilitatea antrenă
rii unor mase și mei mari de 
tineri la practicarea organiza
tă și sistematică a sportului.

Conștientă de marea răs
pundere ce-i revine pentru 
traducerea în viață a acestor 
măsuri. Uniunea Tineretului 
Comunist își propune să des
fășoare prin organiza::ile sale 
o largă acțiune de atragere a 
tuturor tinerilor de ia sate, 
băieți și fete, a elerUcr și stu
denților, la practicarea organi
zată a sportului. Mofalizfad 
tinerii la competitive sportive 
care s-au bucurat si pteă 
acum de adeziunea ’.or. r.e 
propunem ca in ooiaberare eu 
C.NEFS. cu «:nd:ca-eje și 
Ministerul învătâmînutifa. «ă 
inițiem r>,;—.p~»re Tti.e.r: ui ui. 
Cupa Uniuni: T\jeretuha Co- 
mur.iK, ecncursar.ie pe pro
fesii. parăzi și jerbă— «port re.

ratele niționaie școlare și o- 
ni vers:tare, precu_ W ah» ge
nuri de :~tr«et.- fa care tine
rii de re» nr dire he virate 
S: profesii să-st «rate nen- 
snta. curajul, ardoarea a fan- 
•xra. Decrur. U.TjC. și 
'.ASR au dcbfaiit te de- I

Pentru a reda însă aderă- I 
rata tinerețe stadioanelor, pen
tru a face ca numărul tineri
lor ee-și petrec clipele de 
răgaz fa ambianta întrecerii 
sportive să crească considera
ții!. ți ca o consecință să se 
ridice și valoarea performan
țelor. organizațiile U.T.C v-rr 
ecia’pcra strips eu organele 
sportive, eu sindicatele, sfatu
rile populare și ca ceilalți fac
tori răspunzători.

în încheierea curentului său. 
tovarășul Petru Enache ș:-a 
exprimat cocvingerea că tmin- 
du-si eforturile ț: valorifidnd 
experiența dobândită. neprecu- 
petind energia. organele spor
tive. sir.dîcale. U.T.C vor 
reuși să îndeplinească cu cin
ste sarcinile importante încre
dințate de conducerea parti
dului și statului, se va da un 
ix» impuls mișcării de cultură 
fizică ți sport din patria noas
tră. contribuind ți pe această 
cale la educarea tineretului, la ; 
dezvoltarea hn multilaterală, 
pentru afirmarea plenară a ca
pacităților sale puse fa slujba 
înfloririi patriei noastre.

Discuții la rapoartele prezentate
Na diseuțiile pe marginea 

rapoartelor prezentate la Con, 
ferința pe țară a mișcării spor, 
tive. numeroși vorbitori au în
fățișat rezultatele obținute în 
domeniul activității sportive 
de masă și în ridicarea nive
lului performanțelor, au ana
lizat lipsurile din activitatea 
diferitelor ramuri de sport, 
au făcut propuneri menite să 
asigure dezvoltarea educației 
fizice și sportului în rîndul 
maselor și creșterea măiestriei 
sportive. Vorbitorii au subli
niat rolul important care revi
ne organizațiilor de tineret și 
sindicale în dezvoltarea spor
tului în țara noastră.

Președintele Consiliului oră
șenesc București al U.C.F.S., 
Tudor Vasile, a subliniat în 
euvîntul său necesitatea cu
prinderii unei mase cît mal 
largi de oameni ai muncii șl 
a întregului tineret la o ac
tivitate sportivă continuă și 
sistematică, orientarea activi
tății sportive de masă spre un 
sonținut recreativ, atractiv.

In «uvîntul său Ion Bindea, 
șeful secției învățămînt a Sfa
tului popular al regiunii Cluj 
a subliniat necesitatea îmbu
nătățirii activității de educa
ție fizică în școli și asigurarea 
cu cadre de specialitate. Ocu- 
pmdu-se, de asemenea, de ac
tivitatea sportivă din școli, 
Gheorgbe Zimbreșteanu, an
trenor federal de atletism a 
recomandat ca timpul afectat 
pentru orele de educație fizi
că să fie efectiv folosit Este 
necesar — a spus el — o co
laborare mai strînsă, mai efi
cientă între organizațiile spor
tive și Ministerul învățămîn- 
tului fa ce privește alcătuirea 
programului de educație fizică 
fa școli. Antrenoarea Elena 
Marinescu, din Baia Mare, a a- 
rătat că gimnasticii trebuie să 
i se acorde o mai mare im
portantă fa școli, fiind o dis
ciplină care contribuie la dez
voltarea fizică generală a ti
neretului.

învățâmintul care cuprin
de pe toate treptele sale circa 
4 milioane de tineri, reprezin
tă un mediu deosebit de priei- 
ti:« pentru desfășurarea orga
nizatorică a activități: de edu
cație fizică si sport, ca parte 
integrantă a procesu'.m in- 
struerv-educativ, a subliniat 
fa cuvintul său prof ur.iv Jean 
Lâreaea. adjunct al Dfaătru- 
h» taafetafeăaM. Măsuri 
luate de Ministerul învăță- 
țri--:'-.- printre care sporirea 
numirului de ore de edueație 
fizică fa orarul săptămânal 
al școlilor și facultăților. îm
bunătățirea și modernizarea 
prorrameîor de favățâmfat și 
creșterea efinentei lecțiilor de 
educație fizică, elaborarea și 
tipărirea de manuale și meto
dic: sfat meni le să ducă la 
spriprurea activității sportive 
fa învătâmfau Se vor lua mă- 
suri pentru îmbunătățirea re- 
teMer scol, or sportive de e- 
jevt și liceelor eu program de 
educație fizică.

Președinți-, consiliilor regio
nale ale U.CTS . din regiu
nea Dobrogea — Dumitru Ivan, 
și din regiunea Galati — Tu
tor Opriră, s-au refer-.t in co
rintul lor <a folosirea condi
țiilor și tradițiilor locale în 
dezvoltarea unor anumite 
ramuri de sport, la stitlul și 
metodele de muncă ale orga
nelor regionale, preocuparea 
lor pentru dezvoltarea bazei 
materiale.

în cadrul discuțiilor au luat 
cuvintul numeroși sportivi și 
antrenori fruntași. Antrenorul 
emerit Radu Huțan, a trecut 
in revistă succesele realizate 
de sportivi: noștri care au fă- 

euț ea astăzi să se vorbească 
peste hotare de o puternică 
școală românească de caiac- 
canoe. El a asigurat că spor
tivii români se vor pregăti cu 
aceeași sîrguință pentru obți
nerea de noi succese la cam
pionatele europene, mondiale 
și la Jocurile Olimpice. Cam
pioana de natație Cristina Ba- 
laban a remarcat că înotul 
a făcut progrese mari în ra
port cu ultimii ani datorită 
lărgirii bazei materiale prin 
construirea de noi bazine.

Virgil Atanasiu, maestru e- 
merit al sportului, vorbind de 
succesele obținute de trăgăto
rii români la diferite compe
tiții interne și internaționale, 
despre metodele lor de pregă
tire a arătat că în rîndurile 
tineretului sînt multe elemen
te cu calități deosebite pentru 
performanță. Ele trebuie 
depistate și bine pregătite 
pentru a putea obține rezul
tate la nivelul performanțelor 
mondiale. în euvîntul său an
trenorul emerit Kunst Gher- 
mănescu, a arătat că numeroși 
iubitori ai sportului urmăresc 
cu atenție marile întreceri in
ternaționale, iar performanțe
le sportive valoroase sînt a- 
preciate ca factori ce întăresc 
prestigiul național. El a rele
vat că sportivii români au ob
ținut succese în unele ramuri, 
dar că mai sînt altele în care 
progresul se realizează într-un 
ritm lent

Maestrul emerit al sportu
lui, Viorel Moraru, a subliniat 
că jocul de rugbi s-a dezvol
tat în ultimii ani în țara noa
stră. Dar rugbiștii au datoria 
să-și ridice necontenit măies
tria mai ales la capitolul teh
nică. El a arătat că în cadrul 
clubului sportiv „Grivița ro
șie" mulți dintre componenții 
echipei de rugbi cu toate că 
au munci de răspundere în 
producție nu se rup de acti
vitatea sportivă, de practica
rea sportului lor preferat.

Antrenorul loturilor repu
blicane de box, Ion Popa, a 
arătat că boxul românesc a 
început să se reafirme pe 
plan internațional. El a pre
zentat un succint bilanț al re
zultatelor obținute de pugiliș- 
tii români care în acest an au 
âștigat Balcaniada de la Is
tanbul și au obținut șase me
dal: la campionatele europe
ne de Ia Roma.

Președintele Chibuhrl spor
tiv „Petrolul* din Ploiești, 
Nicolae Pantilie, a înfățișat 
unele aspecte din activitatea 
clubului. Munca de depistare 
si selecționare a elementelor 
tinere, de perspectivă a con
stitui: permanent o preocu
pare pentru conducerea clu
bului- r. a menționat că lăr
girea atribuțiilor cluburilor și 
o mai mare independență a 
acestora va dezvolta inițiativa 
și contribuția lor în îmbună
tățirea sportului de perfor
manță.

Este necesar — a spus el — 
să se stabilească norme pre
cise pentru creșterea de către 
fiecare club și asociație spor
tivă a propriilor cadre pentru 
a echilibra mai bine o serie 
de campionate republicane.

Secretarul Clubului orășe
nesc din Cimpia Turzii. Ion 
Stoica, a arătat că Ia uzina 
unde lucrează — „Industria 
sîrmii* — a intrat în tradiție 
organizarea de întreceri spor
tive de masă. Campionatele clu
bului și diversele competiții 
atrag un însemnat număr de 
oameni ai muncii la practica
rea exercițiilor fizice și spor
tului. El a arătat că se mai fo
losesc încă acțiuni rigide, în

vechite oare plictisesc și nu 
contribuie la realizarea unui 
cadru atractiv și plăcut.

General-locotenent Stelian 
Staiou, adjunct al ministrului 
afacerilor interne, s-a ocupat 
în cuvintul său de activitatea 
sportivă de masă și de perfor
manță în cadrul cluburilor și 
asociațiilor Dinamo. Amintind 
succesele obținute în țară și 
peste hotare de sportivii dina- 
moviști vorbitorul a arătat că 
mai sînt încă o serie de ra
muri în care există o rămî- 
nere în urmă. Este necesar să 
se aplice metode moderne de 
antrenament, să fie promova
te cu curaj elementele tinere.

Conf. univ. Bucur Constan
tin, vicepreședinte al Clubu
lui sportiv politehnic-Timi- 
șoara, și prof. Nicolae Gheor
ghiu, de la Universitatea din 
Iași, s-au referit în euvîntul 
lor la preocupările actuale 
pentru îmbunătățirea activi
tății sportive universitare.

Acațiu Fejer, învățător în 
comuna Micfalău, regiunea 
Brașov, a împărtășit din ex
periența sa în organizarea u- 
nei activități sportive în școli 
și în mediul sătesc. El s-a re
ferit la amenajarea unor baze 
sportive simple, cu posibilități 
locale și organizarea unor ma
nifestări cultural-sportive eare 
atrag un mare număr de ce
tățeni. Sînt convins, a spus el, 
că în toate comunele țării sînt 
posibilități similare cu cele 
din comuna noastră, totul de
pinde de pasiunea și pricepe
rea oamenilor care se ocupă 
de această activitate.

După ce a înfățișat cauzele 
care au făcut ca educația fi
zică și sportul din țara noa
stră să nu se situeze la nive
lul cerințelor și posibilităților 
actuale, Constantin Herescu, 
secretar al Consiliului Central 
al U.G.S.R., a subliniat în cu
vintul său sarcinile sporite ce 
revin sindicatelor acum, cînd 
aceste largi organizații de 
masă răspund direct de în
treaga activitate sportivă din 
întreprinderi și instituții. Ast
fel, trecînd imediat la crearea 
cadrului organizatoric cores
punzător, sindicatele vor ex
tinde formele simple, accesi
bile șl atractive care pot fi 
practicate cu plăcere la orice 
vîrstă de către oamenii mun
cii. în colaborare cu U.T.C. și 
Consiliul Național pentru edu
cație fizică și sport, sindica
tele vor ajuta cluburile și aso
ciațiile în organizarea unor 
competiții de amploare. Sin
dicatele vor ajuta cluburile și 
asociațiile sportive din între
prinderi și instituții în selec
ționarea, pregătirea și educa
rea celor mai talentați spor
tivi, pentru realizarea unui 
progres continuu și obținerea 
de performanțe superioare. Ți- 
nînd seama de afluxul oame
nilor muncii către sport, sin
dicatele vor sprijini acțiunea 
de construire și amenajare de 
baze sportive prin acordarea 
de subvenții, atît pe plan cen
tral'cit și prin bugetele sindi
catelor din întreprinderi și 
instituții.

Exprimindu-și deplina ade
ziune față de noua organizare 
a mișcării sportive din țara 
noastră, ing. Ion Dumitrescu, 
din partea Federației Române 
de Fotbal a arătat că rezul
tatele din fotbal nu corespund 
nici așteptărilor, nici posibili
tăților existente. Analizînd si
tuația actuală din fotbal și 
măsurile ce se impun pentru 
viitor, vorbitorul a insistat 
pentru maturitate pe terenul 
de sport, in concepția și me

todele de antrenament, pentru 
lărgirea bazei de masă a fotba
lului prin înființarea unei re
țele largi de terenuri simple, 
prin atragerea elevilor, a u- 
nui număr cît mai mare de 
tineri la practicarea acestui 
popular sport. El a subliniat 
importanța creării unor clu
buri de fotbal puternice, care 
să devină adevărate pepiniere 
de creștere a noi talente.

Scriitorul Constantin Chiri- 
ță, s-a referit în euvîntul său 
ia probleme de etică sporti
vă. El a arătat că în sport tre
buie să dispară obsesia victo
riei obținută cu orice preț 
care a constituit o frînă în dez
voltarea mișcării noastre spor
tive. Frumusețea sportului a 
spus vorbitorul constă în ideea 
voluntară de a accepta între
cerea cu altul, ideea ca cel 
mai bun să învingă.

Luînd euvîntul Stan Arsene, 
vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru îndrumarea și 
controlul organelor locale al 
administrației de stat, s-a ocu
pat de răspunderea ce revine 
sfaturilor populare pentru cre
area și dezvoltarea bazei ma
teriale necesare activității spor
tive simple, cu sprijinul cetă
țenilor, precum și de construi
rea unor stadioane și săli de 
sport de mare capacitate.

Președintele Consiliului Na
țional al Organizației Pionie
rilor Traian Pop, s-a ocupat pe 
larg de preocupările pentru o 
cît mai bună organizare și des
fășurare a activității sportive 
în rîndul pionierilor și școla
rilor. Vorbitorul a subliniat 
că este necesar ca în școli să 
se asigure predarea științifică 
a educației fizice, să se dez
volte și să se îmbogățească 
baza materială, să crească nu
mărul cadrelor didactice califi
cate, să se pună la dispoziția 
acestora programe școlare cît 
mai raționale, metodici alcă
tuite pe baze tot mai științi
fice.

în euvîntul său, Fetrache 
Trofin, vicepreședinte al Ofi
ciului Național de Turism, a 
relevat colaborarea dintre 
U.C.F.S. și O.N.T. pentru lăr
girea bazei de masă a sportu
lui și turismului.

Din lucrările conferinței, 
reiese că în ce privește turis
mul este necesară abordarea 
unor forme mai variate și mat 
complexe, mai atractive. Tu
rismul este o activitate sporti
vă complexă care poate antre
na cetățeni de diferite vîrste. 
Se impune îmbogățirea conți
nutului excursiilor turistice 
de masă care să constituie mij
loace de recreare, de incursiune 
în mijlocul naturii și de îmbo
gățire a cunoștințelor despre 
operele istorice și culturale ale 
poporului nostru.

Ion Bar, președintele Sfatu
lui popular raional Chișineu- 
Criș, a propus în euvîntul său 
ca bazele sportive existente în 
comune și sate să fie date în 
administrația sfaturilor popu
lare. El a propus de asemenea 
să se țină seama de principiul 
locului de producție la crearea 
asociațiilor sportive.

După ce a salutat conferința 
în numele Consiliului științi
fic. al cadrelor didactice si al 
studenților de la Tnstitutul de 
cultură fizică, prof. Leon Teo- 
dorescu s-a referit la impor
tanta pe care o are în etapa 
actuală, pregătirea cadrelor si 
cercetarea științifică pentru 
dezvoltarea educației fizice si 
a sportului în țara noastră. El 
a subliniat că un rol însemnat 
în această direcție îi revine și 
I.C.F.,

— O unitate care pre
zintă filme în reluare și 
care — precizează citito
rul — a fost recent reno
vată și modernizată.

Intrăm în sala ca într-o 
baie de aburi. Un miros 
greu, venit de la instala
țiile sanitare, îmbălsămea
ză aerul. Oamenii își plim
bă mereu gîturile, tre
cînd cînd într-o parte, 
cînd în cealaltă. Motivul P 
Cu toate că s-au efectuat 
lucrări de renovare, nu 
s-a calculat bine planul 
de înclinare al sălii. In 
plus, filmul are parcă o 
sonorizare dublă : una care 
vine dinspre ecran și alta 
a ronțăitorilor de semințe. 
Ne așezam pe scaun și 
rugăm pe ronțăitorul din 
fata noastră să-și oprească 
„motoarele". „Dacă nu vă 
place — ripostează ron- 
tâitorul — mergeți la ci- 
nenintografe de lux. Eu 
am plătit și fac ce vreau”.

Ronțăitorul care „consu
mă" și la propriu și la 
figurat actul de cultură 
cinematografică se nume
ște Vasile Barbu și locu
iește în strada Negurei nr. 
23. (I-am indicat adresa 
pentru ca tovarășii care-l 
cunosc să-l invite să con
sume semințe în altă parte 
și nu în sălile de cinema
tograf). Ar fi o măsură. La 
îndemîna conducerii cine
matografului stă însă încă 
una: dreptul de a-i pofti 
afară pe grosolani, drept 
întemeiat pe legea care 
cere ca în localurile pu
blice să vii cu cei 7 ani 
de acasă și nu fără ei.

Și o altă secven
ță (veche de 

șaote ani)
Vizităm — la sugestia 

unui alt cititor — și ci
nematograful „Popular”.

Filmul s-a terminat și 
oamenii ies din sală ca 
dintr-o baie. Storci apă 
din cămășile lor. Mirosul 
de la instalațiile sanitare 
notăm că această dificul
tate este comună și cine
matografelor „Victoria", 
„Muncitoresc" și „Tinere
tului") te izbește și afară.

— De ce nu aerisiți 
sala ?

— Am avut un ventila
tor — explică controloa- 
rea Elena Dobrescu — dar 
a fost ridicat de IRC Plo
iești pentru a ne da unul 
mai bun. De atunci (au 
trecut 7 ani!) nu ni s-a 
dat nici altul bun, nici 
cel vechi.

Ce faceți, tovarăși de la 
l.R.C. P Mirosul urît al 
acestei neglijențe față de 
miile de cetățeni care vin 
săptămînal în această sală 

nu trec* pe lingă năsucu
rile dumneavoastră insen- 
csibile ?

In loc de film— 
concertul scau

nelor
Ultimul popas — invi

tația aparține cititorului 
Ion Ioniță — îl facem la 
cinematograful „Tineretu
lui".

— Ați fost recent la 
vreun concert? — ne în
treabă corespondentul.

Spectacolul de filme are nevoie, ca orice spectacol, 
de o ambianța proprie actului de cultură. Această 
ambianță este dată, între altele, și de condițiile oferi
te de sală pentru vizionare. Un film, oricît de bun ar 
fi — vizionat într-o sală în care scaunele scîrțîie, în 
care nu există aerisire etc. etc. — supune Ia o adevărată 
tortură și spectacolul și spectatorul. întreprinderea 
regională de cinematografie Ploiești, împreună cu 
edilii orașului, ar putea scuti spectatorii de asimila
rea actului de cultură cinematografică în astfel de 
condiții. Spectatorul are dreptul să ceară filme de 
calitate, în condițiile unei vizionări de calitate.

— Nu, răspundem mi
rați — fără a bănui unde 
vrea să bată.

— Poftiți atunci cu mi
ne.

FUmul începe și, odată 
cu el, un adevărat con
cert de scîrțîituri de sca
une. Spectatorii se împart 
imediat în două categorii: 
unii care pleacă din sală 
și unii care, cu un „antre
nament" mai bun, rezis
tă pînă la capăt. Filmul 
se încheie cu o încărcă
tură de nervi pentru un 
om și cu un succes total 
al concertului de... scaune.

GAUDEAMUS" LA KM 1043,5
vezi pe la ora 6 di
mineața 62 de caiete 
râsfoindu-se, împestri- 
țîndu-se de idei, de 
cerneală, de linii, de 
imagini cu munți și 
roci de toate soiuri
le e ceva de-a drep
tul ciudat 1 Pe o căl
dură ca aceea cînd 
iulie devine rana de 
foc a planetei, 62 de 
studenți se împleti
ceau laoconic pînă la 
sudoare cu ideile, cu 
pietrele și emoțiile. 
Romantismul juvenil, 
adolescența în speță, 
erau în amfiteatru, 
pe fluviu. Celesta Io- 
nescu, în vîrstă de 19 
ani, și-a trimis soțul 
pe puntea vasului do
rind să învețe 1 Car-

men Tofan, cam la
comă la citit și fru
moasă, îmi arată prin
tre pagini piramidele 
cuafate din munții 
Mehadiei (Caran
sebeș) și-mi poves
tește repede cum a 
Î>louat-o pînă la pie- 
e, cu grindină, în 

Retezat ; la colocviul 
hidrologic, a doua zi, 
a luat nota 9. „Pen
tru 10 poate trebuia 
o ploaie mai mare" I. 
în ochi are nostalgie 
după lacurile albas
tre din Retezat.

Dar peste cîteva 
ore începe colocviul; 
caietele sînt citite tot 
tnai intens. Nava e o 
mică planetă plutitoa

re, cu emoții și ado
lescență. înainte de 
punerea punctului fi- 
aal, pomenesc aici nu
mele cîtorva înaripați 
tineri iubitori ai geo
logiei : Mîndruț Oc
tavian, Cătălin Ma- 
noliu, Muscanu Mir
cea, Petrițeanu Emi
lia, Ilinca Nicolas și 
Florica Preoteasa. Dar 
pînă la 62 sînt încă 
mulți. Și printre ei 
entuziaștii asistenți 
universitari și lectori 
Ilie Ion, Grigore Mi
hai și Finippini Lui
gi...

La Orșova, despăr- 
țindu-ne, Dunărea ră- 
mînea să poarte în 
timp corul tînăr: 
„Gaudiamus igitur"...

ADA KALE-
Casa aceasta nu va mai fi... 
Ajungem la Ada Kale pe 

care ghidul turistic o numește 
într-o naivă sforțare metafo
rică „un uriaș coș de flori 
plutind pe luciul apei”. Nimic 
nu prevestește aici coborîrea 
sub valuri... Bărcile, șalupele, 
vaporașele, acostează cu pa
vilioane tricolore la debarca
derul (port de „buzunar") de 
pe seîndurile căruia te întîm- 
pină ochioase turcoaice ofe- 
rindu-ți cutii cu produsele cla
sice : susan, acadele din zahăr 
colorat, rahat Locum ori dul
cețuri de smochine. La cafe
nea se soarbe o licoare tare, 
suav înmiresmată, preparată cu

ELEGIE RĂSTURNATĂ
dichis, în ibrice de aramă ro
șie, pe tăciuni mocnind în 
nisip. Turiștii se fotografiază 
sub chiparoșii țintirimului. In 
drăgostiții se opresc să admi
re căsuțele cu pereți verzi ori 
„turcheze", își înfig dinții în 
fructul crud al smochinei, ofe
rit de gazda aflată în prag, 
ocolesc zidurile vechii cetăți 
și nu par să conceapă că mi
nusculul rai al Ada-Kale-ului 
va trece în stăpînirea peștilor 

lianelor.
Și totuși așa va fi.
Ada-Kale pare să alunece, 

de pe acum, în apa care a 
înghițit cîndva trupul de 

piersică nevinovată al vino
vatei Kira Kiralina...

Ada-Kale își deretică amin
tirile. Legendele cu cadîne 
despicate de potcoave pedep
sitoare, cu feregele rupte și 
derviși înțelepți, măgarii călă
riți de Nastratin Hogea, covo
rul de 135 de metri patrați al 
geamiei, totul e închis, pecet
luit, gata de transportat în 
uitare...

Dar apele vor fi lumină. 
Vapoarele vor luneca acolo 
unde e azi minaretul. Dunărea 
va fi un copac cu mere de 
aur scuturîndu-și roadele în
tre pereții odăilor noastre.

Și elegia își răstoarnă nisi
pul de clepsidră.

Și jertfa frumuseții capătă 
sens. Moartea gingașei Ada 

GEMENII
de preferințele fratelui, care vrea filme de aventuri. Sper că 
pînă la urmă se vor împăca.

— Am venit la Porțile de Fier nu ca să pierdem vremea. Pen
tru noi șantierul este o adevărată școală a vieții și a curajului, 
spune Dinei.

— Intenționăm să luăm parte la construirea întregului sistem 
hidro-energetic care se va construi pc Dunăre, îl completează 
fratele. Seriozitatea cu care vo m munci aici va fi cartea noastră 
de vizită pentru șantierele viitoare.

Atunci cînd vorbesc, au o seriozitate aproape nebănuită pen
tru etatea lor. își încruntă frunțile și te privesc fix, amîndoi 
în același timp și n-ar suporta să _i contrazici pentru nimic în 
lume. Nu-și alcătuiesc imagini roze asupra vieții și sobrietatea 
cu care gîndesc la propriul viitor, dovedește că șantierul este cu 
adevărat o înaltă școală de călire al caracterelor.

— Cînd vă duceți acasă, la Movila Banului ce spuneți ?
— îi sfătuim și pe alții să vină cu noi.
— Și au venit ?
Există un moment de tăcere.
— Au venit, dar unul ne-a făcut de rușine. O fi crezut poate 

că aici oamenii vin numai să se plimbe și că în schimbul aces
tei plimbări, primesc bani. Nu-i tocmai așa ! Acum este la 
Galați. Nu cred să stea nici acolo. Urîtă treabă.

Frații Ene, așa cum sînt ei pe șantierul viitoarei hidrocentrale 
de la Porțile de Fier sînt niște oameni cu o puternică dragoste 
de muncă, perfect ancorați în prezent, un exemplu de voință și 
hotărîre pentru toți cei care au luat drumul acestei imense 
lucrări.

GURA VĂII

Kale se justifică, devine im
placabilă chiar pentru cei 
ce-t populează lutul.

Doar voi, scafandrit ai Hi
drocentralei, voi veți avea 
privilegiul rar de a netezi cu 
palmele lespezile ei înverzite 
de alge. Veți alunga din ar
cadele caselor scufundate, 
ierburile verzi și negre. Veți 
zbura spre ceainăria cu obloa
ne părăsite și spre pomii nu
mai pe jumătate îngenunchi- 
ați. Pentru totdeauna, adio 
Ada-Kale.

Tărîm al jertfirii.
Insulă de candel...
Dacă aș mai fi copil, dacă 

voi mai fi copil, dăruiți-mi un 
costum de , scafandru...

Pe Dunăre, km 950. •
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„Surpriza"
După valul de demon

strații revendicative stu
dențești care au marcat în 
primăvară deschiderea a- 
nului universitar, autorită
țile argentiniene de resort 
au anunțat că intenționează 
să se „preocupe atent de 
problemele acute ale vieții 
universitare". La sfîrșitul 
lui mai presa din Buenos 
Aires semnala „din surse o- 
ficiale" că „se pregătește o 
surpriză pentru studenți“.

„Surpriza" s-a produs și 
ea nu este cîtuși de puțin 
plăcută pentru tinerii care 
populează amfiteatrele ar
gentiniene. A fost promul
gată o lege reglementând 
funcționarea universități
lor țării. Una din inovații 
este introducerea unor taxe 
speciale consistente pentru 
fiecare examen susținut 
(pînă acum studenții plă
teau doar taxe de studiu, 
taxele de examene fiind 
mai mult simbolice). In 
perspectiva examenelor ce 
se apropie „surpriza* a- 
ceasta, nedorită, aduce griji 
suplimentare studențimii.

Dar, cum o „surpriză4'... 
nu vine niciodată singură, 
noua lege a funcționării u- 
niversităților aduce o re
glementare de natură să 
stârnească nemulțumiri, 
mult mai profunde decît 
taxele piperate de exame
ne. Legea prevede că „se in
terzice atît studenților cit 
și cadrelor didactice sau ad
ministrative, orice activi
tăți care ar îmbrăca forme 
de agitație", specificînd că 
guvernul poate interveni în 
universități „ori de cîte ori 
va socoti aceasta în intere
sul național". Noua lege 
este privită în cercuri poli
tice din capitala argentinia- 
nă ca reprezentând o ade
vărată „lovitură de forță" 
împotriva revendicărilor 
studențimii, de apărare a 
autonomiei universitare. 
„Noua lege — apreciază re
vista EL TIEMPO — pune 
capăt în mod virtual in Ar
gentina participării efective 
a studenților la treburile u- 
niversitare și termină cu 
vechea tradiție hispano-a- 
mcricană prin care univer
sitatea era socotită un 
sanctuar cu autonomie res
pectată de autoritățile gu
vernamentale".

în fapt, actualul guvern a 
anulat, în practică, din pri
mele zile ale activității sale, 
autonomia universitară. Sub 
pretextul luptei împotriva 
„subversiunii" s-a încercat, 
prin metode dure, reprima
rea mișcării democratice din 
universitatea argentiniană. 
Pătrunderea armatei și po
liției în incinta facultăți
lor, maltratarea și arestarea 
studenților care exprimă 
revendicări sau opinii de
mocratice a devenit un fapt 
obișnuit. Corespondenți din 
Buenos Aires relatează că 
în amfiteatrele argentinic- 
ne sînt mereu prezențî a- 
genți ai poliției.

Noua lege urmărește să 
acorde intervențiilor repre
sive viitoare un fundament 
juridic care pînă acum lip
sea. Este însă foarte proba
bil că, departe de a-i inti
mida pe studenți, noile mă
suri de lichidare „legală" a 
autonomiei universitare vor 
accentua nemulțumirile și 
frămîntăriie în rîndul uni
versitarilor.

S-ar putea ca autorii „sur
prizelor" amintite, să aibă 
surpriza reală că duritățile 
lor legislative au efectul u- 
nui bumerang.

E. R

Criză politică in Peru
Congresul peruvian, care trebuia să se întrunească vineri pen

tru a asculta „mesajul către națiune" al președintelui Fernando 
Belaunde Terry, nu și-a putut ține ședința în urma declanșării 
unei crize între partidele de guvernămînt și de opoziție. Criza a 
intervenit în urma refuzului partidelor de opoziție — care contro
lează Congresul — de a vota în favoarea alegerii Iui Daniel 
Becerra, reprezentant al partidelor de guvemămiet, in postul de 
președinte al Senatului. Această atitudine a opoziției a provo* at 
protestele minorității guvernamentale care, apreciind ca infranta- 
rea între Congres și puterea executivă a ajuns la un punt: cntâc. 
a hotarît sa boicoteze sesiunea Congresului care a trebuit m fie 
amînată pentru o perioadă nedefinită.

Președintele Fernando Belaunde Terry. menționează ageațâ 
Associated Press, a avut întrevederi cu liderii militari. In fața dâ- 
dirii Congresului au fost trimise citeva tancuri.
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Reuniunea „celor zece"
FRANCE PRESSE: „ExuU și mi puțme aparențe ale unui acord"

In capitala Franței 
a acut loc reuniunea 
supleanților miniștri
lor de finanțe ai „ce
lor zece" țări capita
liste principale, mem
bre ale Fondului Mo
netar Internațional. 
La sfîrfttul acestei re
uniuni, relatează a- 
genția FRANCE 
PRESSE, s-a consta
tat că „există și mai 
puține aparențe ale 
unui acord, decît la 
sfîrșitul reuniunii mi

nisteriale de la Lon
dra de la începutul 
lunii iulie". In cursul 
discuției a reieșit în 
mod limpede că 
Statele Unite nu 
cor accepta vreo 
modificare a poziției 
lor în ceea ce priceș
te dreptul de cot în 
cadrul FALL Această 
problemă ca fi din 
nou discutată la re
uniunea miniștrilor 
de finanțe care ca a- 
cee loc la sfîrșitul

lunii august la Lon
dra.

In alte două pro
bleme, Statele Unite 
au făcut unele conce
sii țărilor C.E.E. Ast
fel, ele au acceptat, 
în principiu; ca ram
bursarea împrumutu
rilor către F.MJ., să 
fie obligatorie și ca 
de problema acordă
rii împrumuturilor să 
se ocupe in mod di
rect F.MJ. și nu una 
din filialele acestei 
organizații.

• SUB auspiciile Organizației 
Națiunilor Unite pentru alimen
tație și agricultură ÎF-A.O.) Ia 
31 iulie vor începe la Dakar lu
crările conferinței pen'jv Tes
cuitul în Africa de vest la care 
vor lua parte reprezentam;i dim 
21 de țări. Participanții vor 
examina probleme legate de 
dezvoltarea pescuitului, precmm 
și planul de creare a unei comi
sii permanente pentru pescu:: 
în partea de vest a Oceanul-: 
Atlantic.

• MINISTRUL de externe al 
Italiei, Amintore Far, fam: care 
întreprinde o vizită oficiaZl In 
Malta, și primul ministru ma.- 
tez. Geers Borg Olivier. au 
semnat patru acorduri in vede
rea extinderii relațiilor de coo
perare ecenomică și stâint/:ră 
dintre cele două țări. Se men
ționează că unul dintre 
duri prevede deschiderea nego
cierilor italo-malteze în proble
ma delimitării platformei conti
nentale din Marea Mediteranâ.

• ARGENTINA, una din prin
cipalele țări exportatoare de 
grîu, va trebui acum si im
porte acest aliment pentru a 
face față unei lipse de produse 
alimentare. Ministru! economi
ei, Adalbert Vasena, a declarat 
că Argentina va importa pînă 
în luna decembrie între 5S PM 
și 100 000 tone de grîu. Este

„Symmetrel"

împotriva gripei
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• DIVERGENTELE dntre 
membrii rvremlai Fedmân 
Arabici de rad. eare 
să se în as ferme fatr-o erât 
oolitiei țar d w fi spt&saî 
înainte d* a fî tei' nre^erpi. Pe 
neașteptate. Ha««eia Bayxeri 
ministru al infermatiuar «i al 
orientării naționale *a anstai

In Palatul Stavricevsk: dm 
Leningrad continui lucrările 
întâlnirii internaționale -Oc
tombrie și tineretul-. dedicată 
aniversării semicentenarului 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie. Numeroase dele
gații au adus salutul organi
zațiilor de tineret pe care le 
reprezintă. In cuvîntul lor. 
participant» Ia întâlnire au 
apreciat marile realizări obți
nute de poporul sovietic in 
construirea comunismului, 
contribuția însemnată a Com- 
somolului, a întregului tineret 
al Uniunii Sovietice la această 
măreață operă. Din partea 
delegației Uniunii Tineretului 
Comunist, tovarășul Vasile 
Nicolcioiu. secretar al C.C. ai 
U.T.C., conducătorul delega
ției, a adresat un salut căldu
ros Comsomolului, tineretului 
sovietic și felicitări cu prilejul 
sărbătoririi celei de a 50-a 
aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

Tovarășul Vasile Nicolcioiu 
a subliniat, în continuare, sem
nificația și importanța Marii 
Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, referindu-se, totodată, 
la realizările obținute de po
porul și tineretul sovietic în 
edificarea societății socialiste. 
De asemenea, vorbitorul a 
prezentat aspecte din viața și 
munca tineretului român, 
realizările obținute de poporul 
nostru în desăvârșirea con
strucției socialiste. Vorbitorul 
a reafirmat, totodată, solidari
tatea cu lupta popoarelor și 
tineretului de pretutindeni 
împotriva imperialismului, co
lonialismului și neocolonialrs- 
mului pentru libertate și in
dependență, pentru democra
ție, pace și progres social.

Cuvîntul a fost urmărit cu

Gripa, denumită și influență, este unica boală infecțioasă care 
în prezent își mai face apariția aproape regulat sub formă de 
epidemii pe scară mondială.

Toate încercările de a prepara un medicament împotriva gri
pei au rămas pînă acum fără rezultat.

Acum se anunță că oamenii de știință ai firmei americane „Du 
Pont" au reușit să sintetizeze un preparat care oferă protecție 
împotriva infecției gripale într-un mod cu totul nou. Este vor
ba de hidroclorura de adamantanamină, o substanță complet 
sintetizată, care, din cauza simetriei sale, a fost numită „Sym
metrel".

Interesant este modul de acțiune al preparatului. El nu atacă 
virusurile direct, nu acționează nici pe baza principiului inocu
lărilor antigripale. care, după cum se știe, produc în. sînge an
ticorpi și nici nu blochează substanțele chimice din celule ne
cesare înmulțirii virusurilor. Acțiunea sa constă numai în aco
perirea la exterior a pereților celulari cu un fel de strat pro
tector. care interzice accesul virusurilor.

De aici, rezultă că Symmetrel are un rol preventiv și con
vine mai ales tratamentului atunci cînd există primejdia acută 
de contaminare. Pe de altă parte, în timp ce vaccinul antigripal 
devine eficient, cel mai devreme după circa o săptămînă, Sym
metrel oferă protecție chiar după patru ore, mai ales împotriva 
periculoaselor virusuri ale gripei asiatice de tipul A—2. Alt 
mare avantaj este că el poate fi luat pe cale bucală.

feeme câ m va > ravți ia nici 
m m h ttaMI de riHir priw-

mrtm de IM de grade.

“-om-axL căSsd wus» des Orao,

că Franța ar fi ho tint să-și re
tragă anticipat baza sa militară 
Mers El Kebir de pe teritoriul 
Algeriei. Evacuarea familiilor 
militarilor francezi va începe în 
luna septembrie a.c., urmînd ca 
întregul personal să fie evacuat 
pînă îu luna februarie 1968. Po
trivit acordurilor de Ia Evian, 
Franța trebuia să părăsească de
finitiv această bază abia în 1975. 
In conformitate cu aceleași acor
duri, Franța își va păstra pini 
în 1975 baza aeriană de la Bou- 
sefer.

Mers El Kebir este cea mai 
veche bază militară franceză pe 
teritoriul .Africii de nord.

• TRIBUNALUL din Darm
stadt (R.F.G.) a condamnat la 
închisoare pe viață doi foști 
S^.-iști, Gerhard Goede fi 
Friedrich Knackendoeffel, a- 
cuzați de a fi participat la ma
sacrarea populației evreiești 
din Galiția, în cursul ultimului 
război mondial.

Gerhard Goede s-a făcut vi
novat de asasinarea a 17 000 
de persoane, iar Knachendoef- 
fel de uciderea a 12 copii și a 
unei femei, precum ți de com
plicitate la asasinate tn masă.
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De fiecare dată, corespondențele încep printr-o mărturisire a 
incertitudinii. Reporterii care instalați prin vecinătatea Nigeriei 
încearcă să deslușească evoluția evenimentelor a căror scenă este 
această țara, se plîng ca știrile provenite de la Lagos și Enugu 
sînt confuze iar o verificare a lor pare, cel puțin momentan, im
posibilă. Un lucru este cert: în timp ce Lagosul anunța victorii, 
Enugu se referă la o rezistență îndîrjită, ceea ce denota ca unită
țile lui Gowon continuă să dețină inițiativa. Linia frontului nu 
poate fi precizată. Centrul universitar Nsukka ar fi trecut de mai 
multe ori de la o armată la alta, dacă, bineînțeles, comunicatele 
sînt conforme cu realitatea de pe cîmpul de luptă. La Lagos s-a 
pretins că portul Bonny, important prin stația finală a unei con
ducte a companiei „Shell — B.P.", a fost ocupat de trupele fede
rale. Drept supremă dovadă s-a adus cererea ofițerilor federali de 
a primi băuturi alcoolice în vederea sărbătoririi istoricei victorii. 
Enugu a dezmințit cu promptitudine afirmația : Bonny continuă 
să fie deținut de forțele Biafrei. însfîrșit, autoritățile federale pu
blica optimiste comunicate din care reiese că unitățile lui Gowon 
se îndreaptă spre Port Harcourt, zonă vitală pentru secesioniști. 
deoarece pe cheiurile acestui port sînt plasate instalațiile și stațiile 
terminus ale mai multor conducte petroliere. Fără această ieșire 
la mare, Biafra este sufocată. Ea pierde atuul petrolier și cu a- 
ceasta arma sa esențială. Fără petrol și mai ales fără lirele sterline 
pe care acest petrol poate să le asigure, Katanga nr. 2 n-are șanse 
de supraviețuire. Secesioniștii nigerieni și-au clădit toate calcu
lele pe petrol iar în acest moment, cînd trupele federale înain
tează spre Enugu, Ojukwu simte că protectorii săi îl părăsesc. 
Companiile petroliere au mizat pe locotenent-colonelul secesionist 
atâta timp cît el părea capabil sa asigure controlul Biafrei. Dar 
confruntarea militară a dovedit slăbiciunea lui Ojukwu, Trupele 
sale bat în retragere. Luptele au loc pe teritoriu! provinciei orieti-

Refuzul Manilei
supkmentare in Viet
namul de sud. Orf se 
file — menționează 
cJnercatorii — că 
KX-pul călătoriei ce
le^ doi emisari cme- 
rieam ertz tocmea de 
a cere sporirea efor
turilor citaților in <- 
cest sens. Taulor și 
Gx^oed te află, in 
preset In Tauonda.

• TRATATIVELE «ng!o- 
guatemaleze începute la 24 
iulie și care au avut ca temă 
discutarea viitorului Hondura
sului britanic, revendicat de 
Guatemala și Mexic, au luat 
sErșit vineri la Londra.

în comunicatul dat publici
tății se arată că rezultatele a- 
cestor convorbiri cu caracter 
confidențial vor fi comunicate 
mediatorului american însărci
nat cu rezolvarea litigiului.

„Octombrie și tineretul"
mult interes de partieparta 
la întâlnire.
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Corespondentă telefonică 
de la trimisul nostru 

la Leningrad

29 ede 19T

la reuniunea C0SP1R
Timp de o săptămînă intre 

24—29 iulie) s-au desfășurat ta 
Londra lucrările Cooferâta» Co
mitetului de cercetări spati e 
(C.O.S.PJLR.), care a intrat.’ 
peste 900 de oameni de 
din 40 de țâri. Din Rcmlo-i » 
participat un grup de 
de știință în frunte cu acad. L . 
Carafoli, directorul Institutul-;, 
de mecanica P.u;ddor wTrarzn 
Vuia", președintele secție: de 
științe tehnice a Acadentiei-

In cadrul iucrărilor, care ra 
oferit tabloul unor importante s.< 
utile schimburi de idei $ă expe
riențe între savanții din lumea 
întreagă, au fost prezentate nu
meroase comunicări in domea 
privind observarea, telemetrare^ 
și dinamica sateliților, rezultate 
noi ale cercetărilor asupra Lumi 
și planetelor, privind praful cos-

a iiTiwin1 — dad-
C3âe anwesiEx ixtituac» a 
Mkz BevamCi Ar»

Vri a ceâe ăe a !3-« Cn>

ce. ■■ tec de peeeL
«ăt Virrei ery»u ‘.7 pe dS- 
ferâe te*e

tkeate .Oeechde « tsaen- 
t=I*. derfkea «nfrnihii Miri 
firi nii<1 Socsa2s*e dă Oe- 
ttxahâe. nrCTul

armesfera lnal- 
cetosfera $i ra- 
mon special a 
r>e exploziilor 
•e de raze cos- 

cJ-ce in cadrai Armiui interna
tional al Soarelui calm

Oamenii de știință români au 
adus o contribuție activă, prezen
tând incriri și studii, participînd 
la lecrâri colective ș> la discuții. 
Kod. Ebe Carafoi) a prezenta: 
raportul național privind activi
tatea de cercetări spațiale în țara 
noastră, raport întocmit de Con- 
- \ iti'^sal al Cercetării Ștâ-
.nțifice: praf. Călin Popovici a 
prezentat uu studiu elaborat îm
preună cu A. Dimitriu despre 
dezvoltarea regrunii active solare, 
dnpâ datele obținute la Obser
vatorul din București privind 
cromosfera.

INTERZICEREA
CONGRESULUI UNIUNII

NAȚIONALE
A STUDEXTILOI

MAROCANI
Ceiuaei Marocului a
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tale. Chiar dacă nu putem preciza amplasamentul actual al forțe
lor beligerante, apare limpede că armata lui Gowon este cea care 
presează fiind mai puțin deranjată de anotimpul ploios. Mercena
rii angajați de Ojukwu n-au jucat rolul celor din Katanga lui 
Chombe. Probabil, resursele lui fiind limitate, Ojukwu a trebuit 
să se mulțumească cu niște aventurieri fără experiență.

Conducătorul Biafrei se vede încolțit de serioase dificultăți fi
nanciare. După agenția FRANCE PRESSE, ostilitățile l-au c^rit 
pînă acum pe Ojukwu cel puțin șase milioane de lire sterline și 
nevoile sale de devize cresc, dată fiind cererea ultimativă a merce
narilor de a fi plătiți în valută forte. Se afirmă că Ojukwu ar mai 
dori sa facă și unele achiziții de echipament militar, în special de 
avioane.

Necesitatea acută de lire sterline l-a împins pe liderul secesio
nist la un act ce nu poate decît să-i înrăutățească raporturile cu 
cei pe care 9® baza : sechestrarea reprezentantului companiei 
-Shell British Petroleum" Ojukwu \rea sa obțină redevențele 
pe iuire : 7 W0 000 lire sterline. Compania arătase bwftvoința față 
de Ojukwu p îl încurajase pe drumul desprinderii din Federația 
nigerianâ. Magnații petrolului și unele cercuri londoneze stimulau 
proaspăta republica de existența căreia legau speranța de a con
serva unele poziții mai vechi. Pe malurile Tamisei s-au auzit gla
suri — inspirate de interesele petroliere — care preziceau o viață 
îndelungata statului secesionist. Intervenția energică a Lagosului 
i-a făcut pe oamenii de afaceri britanici să fie mai prudenți. Ei se 
tem să joace deschis cartea biafreză. Doresc, pînă la o clarificare, 
sâ apară drept „neutri". Neutralitatea aceasta îl privează pe Ojuk
wu de lire sterline și colonelul a reacționat cu violență, fără sa se 
gmdească ia urmări. Compania „Shell" nu pare impresionată de 
gestul iocotenent-coîonelului. cu atât mai mult cu cît practic nu se 
mai poate transporta petrol din Biafra dat fiind blocada instituită 
de Mtoritățiie federale. Iar conducătorii companiei se mai gindesc, 
b probabila eventwilitate a prăbușirii Iui Ojukvzu, la represaliile 
federaie care ar putea merge pînă la o naționalizare de care 
bcae&tia rivafii «aarnrimi \

O^k-. n pretinde că C5te puternic și că face pregătiri pentru „un 
război de bagă duratâ". Ne întrebăm, în«ă, dacă, mercenarii lui 
%or mi hjpu cind prin %-isteria de la Enugu va bate vîntul ? Fără 
redevențele cneepaniri „Shell" soarta lui Ojulavu se anunța a fi

!_ _ _ _ EUGENIU OBREA

Suedia 
aderarea la

x-c oidrura: Nlarii 
5-izs!xis, Irlandei. Danemarcei 
•i .V-^Tepiei, cerind tnneri ofi
cial aderarea la Piața comună. 
Spre deosebire insă de cele 
patra țâri, guvernul suedez n-a 
cerni o integrale totală la 
C.E.E. In cererea formală, sem
nată de ministrul comerțului, 
Gunnar Lange, se spune, prin
tre altele, că factorul determi
nant pentru guvernul suedez 
este că politica sa de neutrali
tate rămîne aceeași. Cu prile
jul. unei conferințe d*> presă

a cerut 
Piața comună

ținute la Stockholm, Lange 
și-a exprimat părerea că poli
tica de neutralitate a Suediei 
s-ar putea dovedi o barieră 
dificilă in calea succesului de
plin a negocierilor vizînd ade
rarea C.E.E. Agenția Reuter 
releva că cererea de aderare 
a fost însoțită de un memoriu 
în care se menționează că Sue
dia dorește să stabilească re
lații strînse pe cit posibil cu 
C.E.E., dar in același timp și 
cu țările membre ale A.E.L.S., 
din care în prezent face parte.

Convorbirile 
japono-cehoslovace
Takeo Miki, ministrul de ex

terne al Japoniei, a avut convor
biri cu omologul său cehoslovac 
Vaclav David și cu Frantisek 
Hamouz, ministrul comerțului 
exterior, în cursul cărora au fost 
abordate probleme referitoare la 
relațiile bilaterale și în primul 
rînd la cele legate de schimburi
le comerciale, precum și la une
le probleme internaționale.

La o conferință de presă, Ta
keo Miki a declarat că Japonia 
este interesată în realizarea înțe
legerii în lume și în rezolvarea 
tuturor problemelor litigioase pe 
cale pașnica și este un adversar
principal al folosirii forței în so
luționarea conflictelor internațio
nale. El a menționat că țara sa 
respectă dreptul fiecărui stat la 
suveranitate și se pronunță îm
potriva imixtiunii în treburile al
tor țări. Subliniind perspectivele 
dezvoltării colaborării celor două 
țări, Miki a arătat că.în primele 
cinci luni ale anului curent volu
mul schimburilor de mărfuri în
tre Japonia și Cehoslovacia a fost 
de 10 milioane dolari.

REPUBLICA FEDERALA 
A GERMANIEI. La șantie
rele navale d*n Bremen se 
construiește o navă de 
170 000 tone. Nava urmea
ză a fi lansată la apă în 

cursul lunii august 
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