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SUCCESE ALE MINERILOR
Începînd din trimestrul al 

II-lea al acestui an, între
prinderea minieră Vatra 
Dornei a înregistrat pentru 
prima oară beneficii. Acest 
succes a fost posibil datorită, 
printre altele, concentrării 
producției în două mine 
mari, organizării muncii în 
trei schimburi, asigurării a- 
sistenței tehhice în toate 
schimburile, măsuri care au 
avut ca rezultat imediat o 
creștere a productivității 
muncii, față de plan, cu 16,38 
la sută. O contribuție însem
nată la rentabilizarea între
prinderii a adus-o și îmbu
nătățirea calității minereu
lui cu 1,38 la sută față de in
dicele planificat.
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Proletari din toate țările, unițf-vă !
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ROMANTICA VALE 
A MOTRULUI

Lăsînd în urmă ultimele 
ondulări montane, intrăm în 
inima platoului. In urmă. 
Glogova, satul olarilor abia 
de se mai vede, mașina a- 
leargă pe o șosea de asfalt 
încă 15 km spre sud-est și 
iată-ne la Ploștina, decor 
nou care înlătură spontan 
orice urmă de... romantism. 
Sîntem pe locurile unde, nu 
de mult, a fost descoperit cel 
mai mare zăcămînt de lignit 
clin țară. Lucrările sînt în 
plină desfășurare, de cîțiva 
ani, o nouă lume a minerilor 
e sub noi..'.

înainte de a ajunge însă, 
aici, la Ploștina, de departe, 
văzusem înălțîndu-se silue
tele unor blocuri moderne.

noul oraș al minerilor — 
Motrul — pe care cartografii 
nu l-au prins încă In hărțile 
lor, „cel mai :inăr oraș al 
țării*.

Primul microraion ai ora
șului, cu școli, complex d* 
asistență medicală, bibltoteeL 
cluburi. și cinematografe, e 
gata de mult. Oamen : le aș
teaptă pe cele vătoare — pe 
cel de al doilea și pe cel de 
al treilea, din cele șase. O 
mare termocentrală iși vw 
ridica curind. în preajmă, 
coșurile semețe. Apa Metru
lui va intra in oraș dirij'Mă 
prin trei canale. Liniștea xii: 
e tulburată de nenumărate 
mașini, betoniere, macarale 
imense, mașini de excavare.

un șantier uriaș plasat sub 
poala unor dea, «^rt re
e o conțin -â mișcare—

lucrăm in din ferire
care se deschid in fata noas
tră. Prin taleriSe acestea 
care we-^nă ru n^te tuce- 

aeruL uneori pernele de apă 
pulverizată pe traseu insna- 
iar exha jstoareâe uriașe cap
tează atmosfera vicsată.

Și privind mereu te pierzi 
tot mai departe in minele a- 
cestea a căror intrare nu se 
face de sus in ;os. prm pu
țuri. ci lateral- Se intră ia 
deal. în inima lud. pău-un-

zînd în adine prin zeci de 
galerii care — începute abia 
în 1961 — totalizează de pe 
acum peste o sută de km.

O apucăm pe una din ga
leriile acestea largi ca niște 
tuneluri răcoroase, betonate, 
și mergem vreo 2 km. Ne 
apropiem de abatajul unde 
se lucrează cu combina. E o 
combmi de tip K 52 M și 

acestei noi 
sL O sferă

la capătul ani braț 
$i sfera aceea se m- 
ca o elice sr-rmind

nca

X. D. CARPEN

CLIMATUL
?i:U:

Plec de la ideea că omul 
lasă, pe acolo pe upde tre
ce, semne. Semnele sînt de 
o diversitate greu de identi
ficat la prima vedere, la 
o primă întâlnire. Pentru a- 
cest motiv și pentru altele, 
cunoașterea trebuie pusă în 
drepturile ei de necontra
zis. Spațiul pare greu de 
materializat: cu ce um
plem lumina unei zile ? Cu 
ce umplem întunericul li
nei nopți ?

Sînt întrebări fără certi
ficate de naștere. Răspunsu
rile interesează. Cîmp, la
nuri de grîu, producție me
die de grîu la hectar : 3 500 
kg. Oamenii sînt agitați, 
aleargă din zori și pînă 
noaptea, preocupați, în mers 
socotesc — măsoară cu pri
virile, MÎINILE. Unii soco
tesc in cuptoare de pîine, 
alții, cu imaginație mai bo
gată, văd griul transformat 
în bani, în uzine, în ma
șini.

Alții exclamă la cîmp 
deschis — ce bogăție !

Foto text: ION CUCU
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W 4 TEMA TIC
ÎN ȘCOALĂ

S-a încheiat a IX-a ediție a Olimpiadei internațiaaale de mate
matică și 6 din cei 8 elevi care cam puneau lotul țârii noastre mu 
întors cu importante premii. Xe-am adresat conducătorului lotu
lui nostru la Olimpiadă, tovarășului prof. univ. C. IOXESCU- 
BUJOR cu rugămintea de a ne răspunde la întrebările :

— Ce a adus nou in arest «n 
competiția internațională de ma
tematică a elevilor ?

— Organizată în urmă cu nouă 
ani, din inițiativa țării noastre. 
Olimpiada internațională de ma
tematică reprezintă no serios sti
mulent pentru dezvoltarea gradă
rii matematice a elevilor, depis
tarea și cultivarea talentelor. Ia
tă de ce ideea de a lărgi cercul 
țărilor participante a avut ecou 
și au răspuns în acest an invita
ției de a participa la concurs, a- 
lături de țările socialiste prezente 
pînă acum, și alte țări ca Anglia, 
Franța, Italia și Suedia. Olimpia
da s-a îmbogățit astfel nu numai 
ca număr de participant ; au 
intrat de fapt în competiție mo
dalități diferite de pregătire t

tinerei generații din punct de 
vedere matematic, unele verifi
cate de practica a zeci și zeci de 
ani, altele mai noi, mai îndrăz
nețe, care se cer a fi cercetate. 
Merită în acest sens menționată 
inițiativa organizatorilor iugoslav, 
care m-au invitat la un schimb 
de opinii în cadrul unui simpo
zion pe această temă. .Așadar, 
anul acesta pe lingă țelul între
cerii elevilor din punct de ve
dere științific, cunoașterii și a- 
propierii reciproce. Olimpiada a 
oferit și un util schimb de expe
riență pentru profesori.

— Premiile de prestigiu obți
nute de reprezentanții elevilor 
noștri vorbesc de la tine despre 
buna lor pregătire. Olimpiada 
c-a sugerai totuși modalități de
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SAPE CU ROLE PENTRU SONDELE

DE MARE ADÎNCIME
Uzina constructoa

re de utilaj petrolier 
„1 Mai" din Ploiești 
a introcas h> fabri
cata de serie noi ti
puri de sape cu role 
derimate forării son
delor piaâ la 7 000 
metr. aduterme. A-

cestea sînt prevăzute 
cu dispozitive spe
ciale de avansare au
tomată și cu duze 
pentru utibzarea fo
rajului cu jet — 
procedeu superior 
prin vitezele mari și

costul scăzut al fora
jului. Clasa superi
oară de execuție le 
conferă o mare du
rabilitate și siguran
ță in exploatare.

(Agerpres)
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PORUMBEI
Capetele lor, care cu numai 

cîteva zile în urmă erau purtate 
cu atita semeție, care îyt permi
teau sd privească de la altitudi
nea cocoșului cățărat pe gard, 
la cei din jurul lor, dar mai ales 
la colegi, profesori și părinți, 
erau acum tunse la „zero'* și ple
cate cu smerenie. Indispoziția lor 
generală nu venea atit de la 
croiala noilor costume, care, în- 
tr-adecăr, se vedea de la o poștă 
că au fost lucrate in serie, cit 
din perspectiva de-a lipsi o 
bună bucată de timp din oraș. 
Din orașul lor îndrăgit, cu bule
vardele și cafee-barurile sale 
atit de intime, cu sălile de spec
tacole, cu... Dar, ce să mai lun
gim povestea. Pentru ei, Sibiul 
este orașul ideal în care nu li se 
cere nimic, dar în schimb pri
mesc totul de-a gata, unde sînt 
cu adevărat stapîni pe propria 
lor situație. O singură obligație 
au, dar pe care la urma urmei 
o suportă cu bărbăție ; anume a- 
ceea ca tn momentul cînd li se 
termină fondurile de buzunar, 
sd ceară a li se împrospăta. Un 
gest este suficient și cei ce i-au 
adus pe lume execută. Nu fac 
mofturi, pentru că au de unde. 
Tatăl lui Vulcu Cornel este con
tabil șei la o întreprindere din

oraș, al lui Lupu Mircea jurist 
consult, iar al lui Nistor Adrian 
impiegat de mișcare. Deci, oa
meni cu funcții bune, cu cîști- 
guri bune și în același timp... 
galanți în fața odraslelor lor.

Să nu exagerăm însă. în anu
mite situații date, se despart to
tuși cu destulă înțelegeie de o- 
rașul drag. De exemplu, cum a 
fost în ultimul trimestru al anu
lui școlar 1966/1967. Un număr 
de profesori deveniseră „insu
portabile pentru eroii noștri, 
prctinzîndude să-și facă temele, 
să dea răspunsuri exacte, să se 
poarte cuviincios etc., etc. Or, 
dumnealor nu sînt dintre aceia 
care pot tolera o stare de lu
cruri care vine în flagrantă con
tradicție cu propriile lor opinii 
privind disciplina de elev. Din 
cauza acestor deosebiri de ve
deri s-a produs ruptura ireme
diabilă dintre ei și școlile din 
Sibiu, tocmai în ultimul trimes
tru din viața lor de liceeni. Și, 
de la înălțimea de 1,92 m a lui 
Vulcu, bravii flăcăi au aruncat

LAL ROMULUS 
corespondentul „Scînteii tinere- 
tului" pentru regiunea Brașov

REFLECȚII DUPĂ 0 ÎNTRECERE INTERNAȚIONALĂ
A ELEVILOR

selecționare a pregătirii mate
matice a elevilor noștri ?

— întrebarea se poate divide 
vizînd cel puțin două aspecte 
ale problemei : pregătirea mate
matică generală a elevilor și grija 
deosebită față de elevii dotați în 
mod special pentru studiul ma
tematicii.

în legătură cu prima chestiu
ne : țara noastră are o veche tra
diție în ceea ce privește apro
pierea școlărimii de matematică. 
Avem cea mai veche revistă de 
matematică care se adresează e- 
levilor, cu o apariție neîntrerup
tă din anul 1895. Revista a ini
țiat concursuri de masă, care au 
trezit întotdeauna un deosebit 
interes printre elevi. Evident, re-

vista și concursurile anuale de 
matematică s-au dezvoltat în ul
timii ani sub imboldul preocupă
rilor generale privind perfecțio
narea învățămîntului nostru.

In acest sens n-a fost o sur
priză faptul că echipa României 
s-a situat în primele rînduri, că 
6 membri ai ei au obținut pre
mii ; ei au făcut peste hotare 
dovada calității învățămîntului 
nostru și nu numai al celui ma
tematic. Elevii români au fost 
apreciați pentru ușurința cu care 
s-au înțeles cu colegii lor în lim
bile franceză, rusă, engleză, pen
tru cîmpul lor larg de informații,

U.T.C
INSPECTOR

SAU
ÎNDRUMĂTOR
COMPETENT ?

De mai bine de trei ore 
încercam să-1 întîlnim 
pe secretarul comitetului 
comunal U.T.C. Inginerul 
agronom care îndeplinea 
această funcție era de ne
găsit. „încercați acasă" 
— ne sfătui cineva, indi- 
cîndu-ne, totodată, adre
sa. Peste cîteva minute îi 
batem la poartă. Ieși o 
bătrînică. Ne rugă să aș
teptăm o clipă. Reveni în 
grabă, comunicîndu-ne 
că „tovarășul inginer 
nu-i acasă". Reluăm cău
tările pe cîmp, la sediu, 
la brigăzi, după care, în 
urma unei bănuieli, reve
nim în același loc. 
nou bătrînică, 
cîteva minute de aștep
tare. după care, în sfîrșit : 
„O zîs tovarășul inginer 
să mereți la cooperativă 
că vine și dînsul". între ’ 
timp însă, la geamul din
spre stradă s-a mișcat 
discret o perdea. Ieșind 
în curte, un tînăr foarte 
amabil, inginerul ne în
tinse mîna oarecum je-

Din. 
din nou

(Continuare in pag. a Ill-a)

— Poftiți înăuntru... 
Mă scuzaji. Credeam că 
«înteți de la U.T.C...

Am petrecut toată ziua 
în tovărășia lui, i-am cu
noscut activitatea, atit ca 
inginer, cit și ca secretar 
ai comitetului comunal 
U.T.C. A avut ce să ne 
arate. Tot timpul însă, și 
mult după aceea, ne-a ur
mărit nedeslușită și ne
înțeleasă, o frază : „Cre
deam că sînteți de la 
U.T.C...“

Faptul nu 11 s-a părut 
Interlocutorilor noștri 
surprinzător;

— Intîmplarea, este de 
părere tovarășul Popocea, 
secretar al Comitetului 
regional Brașov al U.T.C., 
nu e deloc hazlie, ci, dimr 
potrivă. Nu o dată întîl
nim astfel de cazuri în 
care tineri, chiar din cei 
cu munci de răspundere 
în organizație, evită să se 
întîlnească cu instructo
rul, cu activistul U.T.C., îl 
ocolesc politicos. Se în- 
tîmplă chiar ca și tineri 
care în mod obișnuit în
trețin relații apropiate cu 
activistul U.T.C., să nu 
mai fie deschiși, recep
tivi, atunci cînd simt că 
e vorba de ’ o întîlnire 
privind munca de organi
zație. Această atitudine 
îngreunează evident mun
ca activistului U.T.C., o- 
bligîndu-1 la eforturi, la 
strădanii sporite.

O oglindă \
strîmbâ...

MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare în pag, a Il-a)
La cules de piersici (G.A.S. Pișchia, regiunea Banat)

I Foto! G, CONSTANTIN

Pentru a o explica însă 
nu trebuie cine știe ce 
cercetări psihologice. Mo
tivele ei se află, potrivit 
părerii tovarășului Kosak 
Kalman, prim secretar al 
Comitetului raional 
Gheorgbe al U.T.C., 
faptul că de multe ori 
tivistul U.T.C. apare 
ochii tinerilor ca un 
de inspector, ca un con
trolor mai mult sau mai 
puțin sever, de la caz la 
caz. Și vorba aceea, cînd

NICOLAE ARSENIE 
DUMITRU MATALA

(Continuare 
în pag. a ll-a)
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binarul mecanizator 
un muncitor complex

ECOURI • ECOURI
i iblicînd articolul „TÎNĂ- 
’ RUL MECANIZATOR — 

UN MUNCITOR COM- 
X‘‘ în intenția redacției era 
iducă în discuție pioblema 
înătățirii procesului de pre- 
e teoretică, și îndeosebi, 
tică a elevilor școlilor pro- 
nale de mecanici agricoli. 
îubliniau atunci cîteva pro- 
;ri reieșite din consfătuirea 
nizată de redacție la ” ' 
;și :
în școala, pentru a 

ai temeinică însușire 
i, trimestrial, să se 
?ă cu cel puțin cincisprezece 
timpul afectat disciplinelor 

tază, prin reducerea celor re- 
izate disciplinelor comple
tare.
întrucît s-a constatat că ti- 

i posedă cunoștințe insufi- 
te pentru executarea întreți- 
i și reparării mașinilor agri- 
, să se introducă în programa 
itică, ca disciplina aparte, 
reținerea și repararea trac
elor și a mașinilor agricole".

Să se admită la examene 
lidați cu vîrrta de cel puțin 
■17 arii', să se extindă forma 
școlarizare la locul de mun- 
a țăranilor cooperatori 

■ ă de 20—30 ani.
Studiul tractorului și 

hinei să înceapă încă din 
l, iar orele de laborator 

iesfășoare riu pe clase, ci 
ne de elevi alcătuite în func- 
de puterea lor de asimi-

S.M.T.

asigura 
a pro- 

spo-

în

al 
a- 
să 
pe

. Practica elevilor să se efec
te numai în cîteva brigăzi 
tractoare — cît mai apropia- 
de școală — numai sub su- 
veeherea profesorilor-maiștri. 
. Stațiunea de mașini și trac- 
p să aibă dreptul să tinga- 

• numai pe acei mecanizatori 
? pot lucra bine cu întreaga 
lă de mașini agricole.
rezentăm astăzi opiniile to- 
așilor :

ig. STAN MEREUȚĂ
directorul S.M.T. Adjud

'rivind strict prin prisma re
ntelor în producție, afirm cu 
:ă răspunderea că situația de 
i.M.T. Filiași subliniată în ar- 
lul publicat în „Scînteia ti
stului" este aceeași ca și în 
iun ea de mașini și tractoare 
ud. Propriile analize mi-au 
edil că peste 90 la sută din 
ilvenții școlilor profesiona- 
angajați în S.M.T.-ul nostru, 
primul lor an de activitate, 
și-au realizat planul de pro- 
ție pe tractor. Cît privește 
Uzarea planului pe feluri de 
'ări sau tipuri de mașini si- 
ția este și mai critică.
lînd sosesc în stațiune, proas- 
ii absolvenți au o bună pre- 
ire profesională teoretică. 
1 punct de vedere prac- 

însă, posibilitățile lor de 
lucra la semănatul cul-

ilor, la prășitul cu cul-
itorul, recoltatul cu combi- 
oositul mecanic etc. sînt ex- 

n de reduse. Foarte greu se 
curcă atnnof cînd trebuie să 
medieze defecțiunile la tractor 

la mașinile agricole cu care 
rează. Aceste deficiențe le a- 
)tii modului în care sînt pre- 
iți tinerii mecanizatori în 
ală; nepotrivirilor existente 
re ceea ce se predă la cursuri 
ceea ce se pretinde, practic, 
producție. Spre exemplu, în 

uala programă analitică lec- 
: „Conducerea tractorului cu 
na „arături* este prevăzută 

luna februarie
stă posibilitatea
ictice a lucrării. Cred eu, în 
rioăda aceea s-ar putea preda 
ții privind mecanizarea stro- 
ului la pomi, sau ținînd de

cînd nu 
executării

FtrHfetww toiului înaintea 
executării arăturilor de vară 
este o lucrare căreia specia
liștii de la G.A.S. Fetești U 

acordă toată atenția.
Foto i GH. CUCU

VARA \ OPRITĂ LA... BARIERĂ

executarea altor lucrări, specifice 
sezonului.

Cu toate că în programa ana
litică pentru școlile profesionale 
de mecanici agricoli este prevă
zut ca majoritatea timpului din 
cei trei ani de școlarizare elevii 
să execute lucrări practice — idee 
foarte justă, de altfel — în ac
tualele condiții aceștia nu au po
sibilitate sâ învețe meserie pea- 
ceastă cale, deoarece actele nor
mative și dispozițiunile în vi
goare (în special pe linia pro
tecției muncii) pun în imposibi
litate conducerea S.M.T., pe șe
ful de brigadă și pe tractorist 
de a da tractorul sau o altă ma
șină agricolă pe mîna elevului- 
mecanizator aflat în practică.

Față de această situație apre
ciem ideea desprinsă din mate
rialul publicat ca practica elevi
lor să se execute numai în cîte
va brigăzi de tractoare, sub su
pravegherea profesorilor-moiștri. 
iar elevilor să li se repartizeze 
mașini.

Ing. NICOLAE 
PĂTRAȘCU 

director adjunct al Grupului 
școlar agricol Buzău

• Actualul plan de învățămînt 
al școlilor profesionale de me 
canid agricoli să se modifice in 
sensul cuprinderii întregului ciclu 
de lucrări agricole și de repara
ții eșalonat în practica de pro
ducție prevăzută pentru anii doi 
și trei de învățămînt.

• Să se reducă numărul o- 
relor de cultură generală, care, 
de altfel, concretizate pe actuala 
programă repetă noțiuni predate 
în școala generală. S-ar crea 
astfel posibilitatea introducerii 
obiectului de „întrețineri teh
nice și reparații".

• Pregătirea elevilor mecani
zatori să se concentreze în mari 
grupuri școlare. Renunțîndu-se 
la școlile profesionale cu un nu
măr reStrîns de elevi, se pot 
concentra în școli cadre didac
tice bine pregătite, pe speciali
tăți, pot fi organizate ateliere de 
instruire, laboratoare, cabinete 
tehnice dotate corespunzător

• Susținem că este foarte po
trivit ca pe timpul practicii, ele
vii să fie repartizați numai tn 
cîteva brigăzi unde să-și desfă
șoare activitatea sub permanenta 
supraveghere a maiștrilor in
structori.

• Subscriem, de asemenea, 
întru totul la ideile subliniate în 
pagina publicată de ziarul „Scîn- 
teia tineretului" în urma consfă
tuirii de la S.M.T. Filiași.

Ing. GH. FECIORU

■•V

Ziarul nostru a publicat, nu 
de mult, un raid-anchetă în 
locurile de agrement și la ștran
durile din Capitală. Au fost 
scoase la iveală multe defici
ențe care cereau o operativă 
rezolvare. Materialul respectiv, 
Intitulat „Organizatorii verii în 
conflict cu... canicula" a avut 
ecou și în rîndurile cititorilor 
din alte localități din țară. Or
ganizatorii verii nu s-au grăbit 
peste tot să ia măsurile cuvenite 
șl scrisorile corespondenților vo
luntari sosite la redacție con
stituie o nouă invitație pentru 
atenuarea „conflictului" cetă- 
țean-vară.

OBOSIȚI DE LA ODIHNĂ

■

Cititori din mai multe orașe ale țării ne scriu 
pe marginea articolului „Organizatorii verii 

în conflict cu... canicula11

port îți strică uneori toată buna 
dispoziție incit ești nevoit s& 
te întorci de la odihnă obosit 
de-a binelea.

Piața Unirii din București, la 
ora 6. De aici pleacă mașini Ia 
Mogoșoaia, Pustnicul, Snagov și 
mai puține spre Buda la Argeș. 
Cînd sosește cîte o mașină în
cepe un asalt ca-n filme, iar 
drumul pină la Argeș e un chin. 
Apoi iar • pauză, destul de 
mare și calvarul începe.

Baia Mare se numără printre 
puținele orașe ale țării cu nu
meroase locuri de agrement, dar 
ee folos. Cum să ajungi pînă 
colo? Ștrandul de pe riul Lă- 
pnșel nn intră in evidența edi
lilor orașului Baia Mare.

Pe malul sting al Dunării — 
la Gaiati exteU o insulă, alei

există un ștrand bine amenajat. 
Ca să ajungi la acest loo de 
odihnă ai nevoie de bac. La ur
care mai e cum e, âar la cobo- 
rîre mulți fa© cunoștință ou ap® 
Dunării. Un marinar încearcă 
să țină ou mîna bacul aproape 
de debarcader, dar valurile sînt 
mai puternice și degeaba zici 
„hop" că tot în apă ajungi.

„UITE, ȘTRANDUL, NU E 
ȘTRANDUL"

Vorbind despre ștrandul Aso
ciației sportive „Jiul" din Pe- 
trila, se poate spune că fizic 
există, practic încă nu. în fie
care an aceeași poveste. La în
ceputul verii, la asociație începe 
să plouă cu sesizări (ștrandul 
e închis). Tovarășii din oondu-

CĂLĂTORIE
A fi intr-un
ceasornic

Gheorghe Tomozei

Radiograma a IV-a

In larg, în mare, a 
salvatoare nu e cu 
spectaculoasă pentru

Apariția 
unei nave 
nimic mai ___________ ____
ochiul celui ce scrutează depăr
tările decît răsărirea, în plin 
cîmp, dintre ierburi și pietre 
domestice, a unei nave.

Pentru Oltenița imaginea a- 
ceasta a devenit un element al 
unui peisaj tradițional : șantie
rul naval e o mîndrie a locuito
rilor micului orășel cu atît mai 
mult cu cît întemeierea lui are 
ca an de ctitorie chiar anul pe
cetluind noul făgaș istoric al 
tării : 1944.

Războiul — continuat în Ar
deal — nu se terminase în ziua 
aceia de 6 decembrie 1944. zi 
de frig și zăpadă cind în locul 

' unui biet atelier de... scărmănat 
bumbac s-a hotărît a se înălța 
un șantier de — deocamdată — 
reparații ale unor mici ambar
cațiuni. Bărci dogite de ape. va
porașe sparte de schije, erau 
redate Dunării printr-tm efort 
care prevestea măiestrie, har de 
constructor. La 11 iunie ’.X» 
anul Natioaaiizărti. aîeîâer-l 
număra 63 de l-jcrători <Sartie- 
rul naval al anuhn 1967 e
de 2 W de muncitori rf teteî- 
cieni). S-a trecut cu curaj la 
făurirea unor mici vase de lemn 
și șlepuri.

Urmăream veștile din ziare 
citite în recreațiile unui vechi 
liceu tîrgoviștean și-mi doream 
să cunosc ..fabrica" de nave. îmi 
este dat să pășesc — cu ceva

ani întârziere — pe ..bordul* ți
nui șantier în care oțelul ca
pătă înnobilarea selenara, a vi
sului în care poezia stă la punți 
de comandă. Prima imprer.e 
într-atît de perfectă e organi
zarea problemelor de muncă — 
te face să crezi că șantierul e 
în zi de repaos. Pe înalte schele, 
viitoarele nave sînt gata de bo
tezul sticlei de șampanie. Pină 
atunci însă, meșterii sudează 
toate resorturile intime, Inund 
multicolore cabluri electrice, a- 
buresc cu calda lor respirație 
mecanismele diafane și a- 
colo. in mijlocul, în pinteeui 
navei care va fi. am avut im
presia (parafrazindu-1 feriri: pe 
poetul Păunescu. cel care se 
imagina intr-o pasăre) că fiin
țez în miezul de foc ai unui 
ceasornic. Un ceasornic uriaș. 
Sunind in turnuri de far_ in 
limbi implacabile de care se 
atiml naufragiatii înlocuise ca 
trupurile lor crispate de scai- 
rx cifre fosforee.t-.te. Cexsm-
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ACTIVISTUL U. T. C.
(Urmare din pag, I)
i inspector e tot timpul 
! capul tău, te mai și 
turi...
Cînd tinerii din orga- 
sle U.T.C. au o astfel 
; imagine despre acti- 
stul U.T.C., cu atît mai 
uit se justifică ea în 
;hii celorlalți. Fiindcă, 
ică membrii birourilor, 
comitetelor U.T.C., cu 

ire activistul lucrează 
‘mijlocit, știu că acesta 
1 se ocupă doar de con- 
ol, ci îi și ajută — fie 

, întocmirea planurilor, 
pregătirea unor mate- 

ale, adunări etc. — tine- j 
i nu simt și nu văd i 
test sprijin. Ei îl știu pe 
ctivist ca pe „tovarășul 
e la raion" sau „de la 
;giune“, care vine la 
dunăre, care ia cuvîn- 
il și le dă sarcini, dacă 
u cumva îi și critică, 
are le mai pune cîte o 
itrebare despre ce au 
icut într-o privință sau 
lta sau de ce n-au fă- 
ut... șl cam atît. Ajuto- 
ul concret dat biroului, 
omitetului, tinerii nu-1 
imt în mod nemijlocit, 
irect.
Amintind numeroase 

fezuri în care, datorită 
inor eforturi personale 
lusținute, unii activiști 
reușesc să corecteze, să

modifice întrucîtva aceas
tă imagine, un alt inter
locutor, tovarășul Alex
andru Petre, instructor 
al Comitetului regional 
Brașov al U.T.C., remar
ca : oglinda care dă o 
imagine strîmbă, defor
mată a activistului U.T.C. 
este propria sa muncă. S-a 
insistat în dese rînduri, 
mai ales după Congresul 
al VIII-lea al U.T.C., ca 
activistul să devină ini
țiator și organizator ne
mijlocit al unor activi
tăți, ca preocupările sale 
să fie munca vie, concre
tă, cu tinerii. Aceste ce
rințe n-au primit răspun
sul cuvenit din cauza că 
natura, volumul și speci
ficul sarcinilor cărora 
trebuie să le răspundă îl 
constring, îl obligă la o 
muncă de inspector.

Concretizînd ideea, to
varășul Kosak încearcă 
să schițeze tabloul preo
cupărilor pe care le are 
în general un activist 
U.T.C., argumentînd ast
fel că chiar dacă un ac
tivist caută să nu se li
miteze la un simplu con
trol. tot nu va reuși prea 
mult.

— Mai întîi, după cum 
este cunoscut, lunar cîte 
6-8 zile ni le petrecem la 
instruiri. Despre utilita
tea acestora, fiindcă se

repetă multe lucruri de . 
la lună la lună, se poate ( 
discuta, dar acesta-i alt . 
aspect. Cert este că luna 
de lucru s-a redus din- 
tr-o dată cu o săptămînă, ; 
dacă nu chiar cu mai ' 
mult. Urmează apoi șe- ■ 
dințele — ale birourilor ' 
U.T.C., ale comitetelor de 
diferite nivele, adunările i 
generale. Vezi cînd se 
țin, vezi dacă tema s-a 
stabilit potrivit indicații- ! 
lor, dacă s-a pregătit ma
terialul, dacă au fost j 
convocați tinerii etc. O zi 
dacă ai sta în fiecare or
ganizație nu ți-ar ajunge 
timpul. Așa că 13-15 
zile umbli de la o orga
nizație la alta ca să se i 
țină adunările generale | 
sau să vezi dacă s-au ți- Ș 
nut. Urmează apoi pri- j 
mirile de membri, confir- ' 
mările, cotizațiile și așa 
mai departe. O continuă j 
alergătură, fiindcă ești I 
dator să raportezi, pentru 
asta ești tras la răspun
dere în primul rînd. Asta I 
se întîmplă lună de lună, j 
Și atunci cînd să se mai : 
ocupe activistul de orga
nizarea unor altfel de 
acțiuni, de cele educa
tive, cultural-distractive, 
sportive și care i-ar face 
pe tineri să simtă cu a- 
devărat priceperea și is
cusința sa ?

— Pe de altă parte, in
tervine în discuție Kavy 
Lajos. activist al Comi
tetului orășenesc Brașov 
al U.T.C., un asemenea 
stil de muncă dă naștere 
uneori la aspecte de na
tură să îndemne la medi
tație foarte serioasă. Așa, 
de pildă, pentru a face 
să ajungă la comitet coti
zația unei organizații, 
una din sarcinile de care 
trebuia să mă ocup a tre
buit să mă deplasez într-o 
comună de trei ori. Cos
tul deplasării, fără diur
nă. s-a ridicat la 30 de 
lei, iar valoarea cotizației 
care făcea obiectul depla
sărilor — 6,50 lei !

...și o reprofilare
Susținîndu-și argumen

tările prin numeroase al
te exemple, interlocutorii 
și-au exprimat cu toții 
părerea că este necesară 
o serioasă reconsiderare 
a muncii și atribuțiilor 
activistului U.T.C. „Este 
necesar. susținea, de 
pildă tovarășul Liviu Bo- 
aru de la Comitetul oră
șenesc Brașov al U.T.C., 
ca activistul să devină 
acel om capabil să dea 
peste tot pe unde trece 
imnulsuri de pricepere si 
inițiativă, care să se con

Combinatul chimic din Tr. Mă
gurele văzut de C. MARA

—

CU ȚARA LA INIMĂ.
Ion Crînguleanu

După oe Dunărea intră pe tărimurile noastre, tocmai de-aoolo 
ji pînă la Mare, eu am tara în partea stingă, la inimă. Tocmai 
de-acolo, mie mi-i dor de Decebal șl Ștefan cel Mare, de mama 
,i de oamenii contemporani cu cimentul și schelele românești 
din secolul XX spre XXI...

L* Turna Severin, șoferul Gheorghe Secăreanu mi-a spus: 
„Frumos e 1 Bucnratt-vă că stati la picioarele tării și-o ascul
tași mereu vecin ca străinătățile 1“. Sint cu noi cîteva fete 
și mereu le dărui insulițe, plopi și sălcii de pe malurile noastre. 
Mereu le strig : ..Uite, iți dărui plaja — aceea cu trei copil 
goi*. Ele se înclină și îmi malțnmese pentru bogățiile risipite 
eu incintare. „Uite, iți dărui șantierul' acela care ne iese în 
caie : uite. îți dărui miriștea aceea, îți dărui luna aceea care 
ae iese in cale; iți dărui mama aceea adolescentă care-șl 
leagănă fiul ei mic in vîzstă de cinci sile...1'

Stau ev țara la inimă și mă duc spre mare. Sînt îndrăgostii 
ss-mi euiremur inima eind dau telegrame si stric prin telefoane 
ure :aMta mea din patrie, mee Stefan cel Mare si Argheai. 
a <ta«e ramăm pianetă de genii li pline, țari de eroi și 
■ Sirr-*- le săra, le mcuK •< mi-i de tine. aici, pe drumul 
veeta ev striinăUtile.

DRUMUL PIRITEI

I
I

Mircea Șerbănescu
nat din beton, retortele din 
oțel, recipientele din metal 
și ament. A legat totul prin 
conducte groase, grupate și 
dirijate pe magistrale aerie
ne pariind materii și pre
siuni foarte mari. Tablourile 
automatizării au devenit a- 
devărați centri nervoși ai u- 
nui organism care are forța 
și datoria să funcționeze ire
proșabil.

Sinteri c. acesta este tină- 
mi combinat chimic de la 
Turnu Măgurele. Macaralele 
din port fac aici operația in
versă făță de Moldova Nouă. 
Scos din adincul pămîn- 
tului prin voința contempo
ranilor, minereul va suferi 
o importantă prelucrare chi
mică. Combinatul insuflă o 
viată nouă unui oraș care

lui Vlahuță,1- odinioară, nu-i 
sugera decît’ suveniri istori
ce. Ca și la 1 Moldova Nouă, 
pulsul vieții este dinamizat 
cu eficiență. Aflu că și în
tr-o localitate i și în cealaltă, 
se întorc acasâ localnicii ple
cați în altă parte după un 
noroc mai bun.'. Cadre califi
cate și muncitori revin sau 
pur și simplu Vin de pretu
tindeni din țară pentru ca 
visele temerare ’ ale poporu
lui să devină realitate.

Pătrunzînd în incinta in
dustrială sfîșiatăi de zgomo
te dramatice și populată de 
mirosuri pătrunzătoare spe
cifice, ne dăm seama nu nu
mai de grandoarea vremii 
noastre, ci și de răspunde
rea noastră. Căci o dată cu 
noi își face intrarea în pro
cesul de producție un nou 
lot de minereu, mirosind a 
Dunăre ca și noi.

fUrmart din pag. 1)

Secvență de vacanță rtu- 
dențească la Trmijul de 

Sus

I
I

cretizeze în activități bo
gate. atrăgătoare, să fie 
cu adevărat sufletul acti
vităților la care partici
pă, cel mai inimos, cel 
dinții gata să pună mîna, 
indiferent că e vorba de 
o acțiune de muncă pa
triotică sau de o distrac
ție. Pentru aceasta conți
nutul principal al preocu
părilor și eforturilor sale 
ar trebui să-l reprezinte 
organizarea activităților 
cultural-educative, spor
tive, turistice, recreative.

Referindu-se la propria 
sa activitate, tovarășul 
Kosak Kalman mărturi
sea că oricît s-ar strădui, 
„sarcinile" nti-i permit să 
se ocupe direct și concret 
decît de organizarea 
uneia sau cel mult două 
activități educative pe 
lună. In aceiași timp re
lata un fapt semnificativ :

— în ultima lună, de- 
plasîndu-mă în comuna 
Prejmer, am încercat să 
organizez o ședință a co
mitetului comunal U.T.C. 
Două zile m-am străduit 
alături de secretarul co
mitetului și pînă la urmă 
n-am izbutit. Paralel însă 
am luat inițiativa organi
zării unor acțiuni turisti
ce. Personal m-am ocupat 
de procurarea mijloacelor 
de transport, am ajutat 
la stabilirea itinerariilor. 
In aceeași duminică tine
rii din comună au pornit 
în trei direcții. Unii — 
spre Lacul Sf. Ana, alții 
spre Slănic Moldova, iar 
elevii pe un traseu ceva 
mai lung. Am remarcat 
după aceea că tinerii mă

priveau cu alți ochi. Nu 
mai însemnam pentru ei 
doar tovarășul care îi 
cheamă la adunare, ci cu 
totul altceva. Vă mărtu
risesc că m-am simtit si 
eu mai bine.

— In acest sens, și-a 
exprimat părerea și tova
rășul Iosif Molnar, se
cretar al Comitetului ra
ional Sf. Gheorghe al 
P.C.R., apare necesară o 
„reprofilare" a sarcinilor, 
a atribuțiilor activistului 
U.T.C. în general, ma
joritatea tinerilor din 
activul U.T.C. smt capa
bili, harnici, devotați 
muncii, dar probabil din 
cauza lucrurilor pe care 
sînt nevoiți să le facă, 
nici organizația și nici ei 
înșiși nu culeg satisfac
țiile la care ar fi îndrep
tățiți. Iată o întîmplare : 
într-o perioadă cînd in
structorul de partid din- 
tr-o comună era în con
cediu, comitetul raional 
de partid a încredințat și 
atribuțiile acestuia in
structorului U.T.C. Drept 
să vă spun, deși era în
tr-o perioadă de maximă 
activitate, treburile au 
mers bine în comună. Ac
tivistul U.T.C. s-a achi
tat conștiincios de îndru
marea întregii activități. 
Mi-am pus întrebarea de 
ce în această situație re
zultatele sale au fost evi
dent superioare. Răspun
sul nu este altul decît a- 
cela că el se ocupase de 
lucruri concrete, palpa
bile. oamenii simțiseră 
mîna lui în cele mai va
riate locuri.

I
I
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pentru interesul manifestat față 
ae istoria, cultura și civilizația 
țărilor reprezentate.

Și totoți, ca să mă întorc la 
ideea inițială, părerea mea este 
că xtumdarta interesului elevilor 
pentru activitatea științifică nu 
este încă in pas cu cerințele con
temporane. Las la o parte faptul 
cd elevii cu talente sportive sau 
artistice se bucură de stimulente 
morale materiale superioare 
față de cele care le revin elevi
lor interesați de studiul matema
ticii, fizicii ori chimiei; perfor
manțele sportive ori artistice sînt 
mai spectaculoase și poate așa 
se explică larga lor popularita
te. Dar în stadiul actual al dez
voltării tehnicii devine o proble
mă de stat să avem oameni cu 
o foarte bună pregătire matema
tică. In acest sens sînt mai multe 
lucruri de semnalat: deși progra
ma actuală de liceu reprezintă 
un pas serios înainte sub aspec
tul moderizării, ei îi lipsesc încă 
elemente de logică matematică 
absolut indispensabile dezvoltă
rii gîndirii matematice a tineri
lor ; numărul de ore afectate 
studiului matematicii în liceu este 
insuficient, cu mult inferior nu
mărului de ore existent în vechile 
licee reale, deși cantitatea de 
cunoștințe cerute azi este mult 
mai mare; din această cauză 
pregătirea de specialitate la sec
țiile reale este deficitară mai a- 
les sub raportul aplicativ. La a- 
cestea aș adăuga o insuficientă 
popularizare a concursurilor a- 
nuale, lipsa de contacte mai 
strînse între elevii pasionați de 
studiul matematicii...

iubesc matematica în tabere re
gionale, de ce n-ar fi invitați la 
simpozioane cu acest profil, or
ganizate pe plan local ? Nu, ră- 
mîn la părerea că elevilor nu li 
se facilitează posibilitatea de a 
trăi încă de pe băncile liceului 
o viață științifică creatoare și e- 
fervescentă. Prezența mea de-a 
lungul mai multor ani în comi
siile de bacalaureat, contactul zi 
de zi cu studenții mi-au dezvă
luit un serios neajuns: deși ar 
putea părea un paradox, totuși 
afirm că este prea școlăresc sis
temul de apropiere a elevilor de 
științele matematice. Am să mă

— Totuși, anul acesta s-a fă
cut un pas înainte: finaliștii con- 

i se întîl- 
nesc în această vacanță într-o ta
bără numai a lor, cu un program
!cut un pas înainte: Țtnai 

cursului de matematică 
now în nr.ansiA nnr.nntn

Ihără num 
adecvat...

— Foarte bine 1 Dar de ce nu 
s-ar întîlni sute de elevi caie

folosesc de un exemplu : am a- 
dresat unui candidat la bacalau
reat, altfel bine pregătit, între
barea : ce cărți de matematică 
citește ? A fost surprins și a măr
turisit că rezolvă probleme, are 
chiaT în biblioteca sa culegeri de 
probleme, dar nu citește cărți de 
matematică. Ei, bine, știți că nu
mai sub egida Societății de ma
tematică au apărut în ultimii ani 
74 de lucrări care pot fi citite, 
studiate de elevi ?

Rezolvarea problemelor ușu
rează într-adevăr însușirea unei 
anumite tehnici dar e o pregă
tire prea îngustă pentru a duce 
la dezvoltarea gîndirii creatoare. 
Aici trebuie să recunoaștem că 
nici cercurile școlare nu sînt, în 
cele mai dese cazuri, altceva 
decît ore de clasă, deghizate prin

cerea asociației mal bat două 
seînduri și mai aduc o mașină 
cu nisip și cu mare pompă, Ia 
jumătatea verii, se deschic*e 
ștrandul. Dar după oîteva săp
tămâni ștrandul e „închis pen
tru renovare" și așa mai trece 
un an.

Nu altfel stau lucrurile H 
ștrandul de la „Lacul de acu
mulare", de la Firiza. In apro
piere, organizatorii verii (e cam 
improprie denumirea) organi
zează „seri la ștrand", dar aici 
e așa cum au lăsat constructorii. 
Malurile sînt necurățate, nea
menajate pentru ștrand, iar va
porașul a rămas în mijlocul 
lacului. Motivul ? Debarcaderul 
a fost desfundat și vaporul nu 
are unde... acosta.

Întrebarea cititorilor e pe de
plin justificată ; dacă există, de 
ee nu există ?... (probabil se re
feră U simțul gospodăresc).

TJVP.L.-UL ȘI BUNA 
DISPOZIȚIE

La «firșK ai ajuns la ștrand. 
Ești transpirat (câțiva nasturi la 
cămașă lipsă) și cum e și firesc 
U-e seu. La Baia Mare au fost 
instalate niște arteziene de unde 
eu greu se poate bea apă. Meca
nismul artezienei e cit se poate 
de ciudat. Trebuie să apeși pe 
un grilaj și apa țîșuește, dar 
cum ? Ori prea mult, ori de loc.

Ti-e foame ? Nimic mai sim
plu. Ștrandul din Galați are și 
restaurant. Dar ciorba pescă
rească nu ți-o aduce ospătarul ci 
ți-o iei singur, și niciodată nu 
ajungi cu farfuria la masă. Tot 
aici se servește și saramură de 
pește (care pește e vechi !, iar 
mămăliguța crudă .'). Așa 
dacă ai fost prevăzător, 
apel la sacoșa pregătită de aca
să, dacă nu, rabzi de foame și 
aduci „omagii" T.A.P.L.-uhii 
pentru atenția față de tine.

Cam la fel se petrec lucrurile 
și la. ștrandul „Tineretului" din 
Timișoara. Ca să nu mai vorbim 
de ștrandul „Tineretului’ din 
Craiova, unde nu există nici 
cel puțin un chioșc pentru ră
coritoare.

La Buda ca să bel o bere 
rece (așa ceva nu există) tre
buie să faci drumul de la riu 
la pădure și invers, fără să mai 
socotim cît ai de așteptat la 
restaurant. Și dacă ‘ 
drum de două ori, 
seara (acasă !).

Nu am scris nimic ____
tivitățile cultural-distractive 
oare ar trebui să se organizeze 
în locurile de recreare citate, 
deoarece nici la Galați sau Pe- 
trila, Baia Mare sau Timișoa
ra, Craiova sau Buda nu se or
ganizează nimic. Iar despre ni
mfe nu se poate scrie altceva 
deeit nimic.

Raid realizat de GHEORGHE 
XEAGU, cu ajutorul corespon
denților voluntari : Nicolae Ni- 
chita, Constantin Băduță, Emil 
Topa, Simion Drilea, Negulescu 
Nicolae, Dumitru Mazilu, Ion 
Mărgescu, Aron Pădureanu.

faci acest 
baie faci

despre ac-

MICROCOMPLEXE
PENTRU DESERVIRE

In noul cartier de 
locuințe Mihai Vi
teazul din Tîrgu 
Mureș a început con
strucția celui de-al 
doilea microcomplex 
meșteșugăresc pentru 
deservirea populației 
în care vor funcționa 
mai multe ateliere : 
de croitorie, cismă- 
rie, curățătorie chi
mică. frizerie și coa
fură.

IOAN VULCAN

lipsa catalogului, limitate la In
variabilele rezolvări de proble
me, mai active în preajma con
cursurilor, plate și neinieresante, 
dacă nu chiar inexistente, după 
aceea. Altceva ar fi dacă în cer
curi elevii s-ar întîlni cu perso
nalități științifice, dacă ar avea 
obligația să alcătuiască refera
te din dorhenii care nu fac parte 
din programă, dacă ar asculta 
prelegeri interesante ținute de 
profesorii lor.

Din păcate acest stadiu nu 
este depășit cu mult nici în ceea 
ce privește pregătirea elevilor cu 
talent matematic afirmat. Avem 
clase cu profil matematic care 
captează un număr de elevi do
tați. Ele sînt încă puține, de a- 
ceea, elevi dotați pentru matema
tică găsim în toate școlile și în 
toate clasele.

— Un asemenea procedeu nu 
poartă în el germenele vedetis
mului ?

— Nicidecum. în domeniul ști
ințific e mai puțin frecvent acest 
pericol, mai dese sînt cazurile de 
superficialitate pe care o desco
perim tocmai la elevii talentați 
și numai din pricina unei îridru- 
mări stîngace. Cu alte cuvinte, 
frapați de ușurința cu care se 
mișcă acești elevi în domeniul 
matematic, profesorii le cer prea 
puțin, nu-i stimulează să atace 
frontal, dar, mai ales, să mun
cească mult, foarte mult. Și a- 
tunci elevii auzind de capitole 
noi, de descoperiri și aplicații 
moderne se informează sumar, 
epatează, chiar și pe profesor, cu 
nomenclatura însușită, și de fapt 
rămîn la un stadiu primar...

★
S-ar părea că ne-am abătut 

de la subiectul convorbirii noa
stre atingînd zone adiacente. Dar 
concursurile nu sînt un scop în 
sine : pentru a avea reprezentanți 
străluciți la o competiție interna
țională trebuie să avem de unde 
să-i alegem. Avem. Dar putera 
avea și mai mulți și mai bine pre
gătiți.



DE ZIUĂ MARINEI

LA BORDUL
I
I

BRUTĂRII

NAVEI
I

SĂTEȘTI

FILE DIN JURNALUL UNUI TÎNAB marinar

Ne-am întors din prima noas
tră ieșire in larg. Nerăbdători să 
ne împărtășim impresiile, ne 
stringent la pupă. E spre seară, 
întinsul albăsrui e brăzdat cu 
fire aurii. Dar, treptat, treptat 
se lasă umbrele înserării.

în timp ce ochii nu se mai 
satură privind spectacolul serii 
marine, în minte îmi vin imagi
nile activității de peste zi. Aud 
aevea parcă duduitul ritmic al 
motoarelor, fîșîitul lin al valu
rilor despicate, comenzile sigure 
și precise ale comandanților. Re
văd, cu ochii minții, pe colegii 
care execută cu promptitudine și 
tenacitate misiunile de luptă. 
Gheorghe Ene, Mihai Antim și 
Gheorghe Ispas stau aplecați 
asupra unei hărți de navigație. 
Calculează de zor elementele de 
navigație.

Din port-voce răsună glasul 
comandantului:

— Dați-mi adîncimea /
Isvas pune rapid în funcțiune 

sonda acustică, aparatul care in
dică adîncimea mării. Se uită la 
cadran și apoi transmite coman
dantului : „Adîncime 30 de me
tri". Din port-voce răsună o 
altă comandă:

— Revelement... Dă-mi dis
tanța!

Intră 
special 
să afle 
îndată, 
„Distanță, trei mile".

Comenzile se scuced repede. 
Răspunsurile vin unul după altul, 
prompte, precise. în același timp, 
creioanele elevilor țes, pe harta 
de navigație, dantela drumului 
maritim care se amplifică și se 
complică direct proporțional cu 
numărul misiunilor executate. 
Desprind din mișcările lor pri
cepere și siguranță, acea dezin
voltură a oamenilor stăpini pe . 
cunoștințele acumulate despre I 
arta navigației. ■

★

A trecut aproape o săptămînă 
de cînd sîntem în practică... Co
mandantul a ordonat alarmă de 
exercițiu. La auzul prelungit al 

^oneriei am țîșnit cu toții spre 
careul marinarilor.

Comandanții posturilor de 
luptă au verificat prezența. Apoi 
au raportat, pe rind, comandan
ților unităților de luptă, că în
treg echipajul e prezent și aș
teaptă ordine. Pe urmă...

— Gaură de apă tn tribord.

inel al cablului de lansare, fără 
a agăța de ele flotoarele menite 
să asigure funcționarea perfectă 
a mecanismului de prindere a 
minelor. Datoria-i, datorie.,.

în curînd ne vom despărți de 
echipajul navei în mijlocul căruia 
am petrecut zilele de practică. 
Amintirea primelor trăiri ale vieții 
reale de luptători marinari va dăi
nui mereu în inimile noastre, ne 
va însoți în cariera pe care o în
cepem și ne va fi de un real 
.folosi atunci cînd ne vom reîn
toarce pentru a sluji ca instruc
tori și educatori pe bordul nave
lor Marinei militare a Republicii 
noastre socialiste.

Elev sergent
MIHAI ST. RĂȘICA
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in funefiune un aparat 
care ajută pe navigatori 
distanța dintre nave. Și, 
elevul Ene raportează:

Locuitorii comunei 
Adamclisi din Do- 
brogea se aprovizio
nează de cîteva zile 
cu pîine proaspătă 
produsă de noua 
brutărie dată aici în 
folosință. Aceasta 
produce zilnic 2 500 
kg de pîine. O altă 
brutărie de 
capacitate a 
în 
în 
iar 
lor
strucția unei 
similare cu o 
tate de 5000 
pîine pe zi.

aceeași 
intrat 

probe tehnologice 
comuna Cobadin, 
la Valea Nuoari- 
va începe con- 

unități 
capaci- 
kg de

(Agerpres) Manuale școlare gata pentru expediție

SPORT • SPORT
• m runda a S-a a tur

neului internațional feminin 
de șah de la Sofia, reprezen
tanta României, Makai, a ob
ținut victoria în partida cu 
Holupova (Cehoslovacia). 
Makai conduce în clasament 
cu 6 puncte și o partida în
treruptă, fiind urmată de iu
goslava Jovanovid cu 5 
puncte.

• Cu prilejul unui concurs 
de natație desfășurat la 
Haga, olandeza Ada Kok 
și-a corectat recordul mon
dial în proba de 200 m flu
ture, reali zînd timpul de 
2’22” 5/10. Vechiul record 
era de 2’25”3H0.

• în turneul internațional
de tenis de la Riccione, Jo- 
vanovid (Iugoslavia) a în
vins cu 6—4, 6—1 pe Maso 
(Italia), iar Ion Țiriac (Româ
nia'! l-a întrecut cu 6—2, 
3—-6, 6—4 pe italianul
Merlo.

Voleibalistele românce

le-au învins pe cele sovietice dar.-

în preliminariile turneului in
ternațional feminin de volei (ti
neret) de la Sofia, echipa Româ
niei a învins cu 8—2 selecționata 
U.R.S.S. Cu toate că a cîștigat 
acest joc, echipa României nu 
s-a calificat în turneul final pen
tru locurile 1—4, deoarece a avut

un setavearaj inferior. Pentru locu
rile 1—4 vor lupta echipele R. D. 
Germane, Bulgariei, Cehoslova
ciei și U.R.S.S. Echipa României 
va parțicipa la turneul pentru 
locurile 5—8 alături de selecțio
natele -Poloniei, Ungariei și Iu
goslavei.

Noi victime ale curselor automobilistice

Noi accidente mortale au fost 
înregistrate în cursele de auto
mobilism. La Greena, în Dane
marca, automobilul pilotat de 
Doug Reison (S.U.A.) a părăsit 
pista în plină viteză, lovindu--se 
de cabina juriului. O persoană a

fost ucisă, iar alte 12 grav rănite. 
Pe tralseul Montes Clarca din. Li
sabona mașina pilotată de Tim 
Cash (Anglia) s-a lovit de un zid 
și a 
dat

Boxerul vest-german

din nou în

hiat foc. Tim Cash a dece
la spital.

Mildenberger

grații

ROMANTICA
VALE

(Urmare din pag. I)

1 . ,

I înapoierea în țară a delegației U. T. C 

| care a participat la întîlnirea internațională

Uniunea Europeană de box 
(E.B.U.) a revenit asupra hotărî- 
rii luate de a-1 deposeda de titlul 
de campion al Europei la cat. 
grea pe vest-germanul Karl Mil
denberger. Această hotarîre a 
fost luată, deoarece Mildenber
ger a avut motive serioase de a 
nu-și apăra titlul european în ter-

menul fixat, în fața compatrio
tului său Zech. După cum se 
știe, Mildenberger urmează să-1 
întîlnească la 16 septembrie la 
Franckfurt pe argentinianul Bo
na vena, în cadrul sferturilor de 
finală pentru succesiunea lui 
Cassius Clay și el se pregătește 
intens pentru acest meci.
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N-am cuvinte să descriu rapt- I 
ditatea, precizia, voința și ho- | 
tărîrea cu care acționau colegii 
mei. Toți doreau să dovedească I 
comandantului navei că ei, vii- ■ 
torii ofițeri, știu nu numai ce să | 
pretindă subordonaților, dar sînt 
în măsură șă-i și învețe practic 
cum i “ 
sau stricăciuni în trupul navei 
sau în mecanismele sale.

Comandantul grupei de avarii 
raportează cu mîndrie în glas 
comandantului navei: „Avaria a I 
fost remediată la timp și sub ■ 
baremul prevăzut". Comandan
tul navei ne felicită.

Am ieșit iarăși in larg. Marea-i 
„montată". Valurile se zbat în 
coroana lor de spumă, izbindu-se 
ritmic, mînioase, în bordajul na
vei. Cerul s-a întunecat. Ploaia a 
început să cearnă stropi repezi. 
La pupă, elevii au primit ordin 
să execute o misiune importantă: 
să lanseze draga, complexul acela 
de mecanisme și cabluri menit 
să curețe apa de eventualele 
mine lansate de „inamic". O co
mandă. Alta și alta. La fiecare, 
elevii acționează prompt. Tinerii 
sergenți Mircea Dumitru și Ni- 
colae Postoli lucrează cu repezi
ciune. Pe frunți și pe piepturi 
li se preling șiroaie de apă din 
pînza valurilor ce năvălesc mereu 
peste bord. Dar nu le iau în 
seamă. Urmăresc cu atenție ca 
nu cumva să-i depășească vreun

văsură șă-i și învețe practic | 
să rezolve eventualele avarii I

„Octombrie și tineretul"

Ieri, s-a înapoiat în țară de
legația C.C. al Uniunii Tinere
tului Comunist, care, la invita
ția C.C. al Uniunii Tineretului 
Comunist Leninist, a partici
pat la întîlnirea internațională 
„Octombrie și tineretul “ de 
la Leningrad, dedicată sărbă
toririi semicentenarului Marii 
Revoluții Socialiste din Oc-

tombrie. Delegația a fast con
dusă de VasUe Xicolâoiu, 
secretar al GG a! U.T.G

La aeroportul Băneasa de
legația a fost intimpinată de 
Iosif Walter, secretar al GG 
al U.T.G, de -nembri ai Birou
lui GG al U.T.G, de acuvișt 
ai GG al U.T.G

SCRISORI DIN VACANTA

Păduri muzicale
Pe pajiști se usucă finul. Co

lonia de pionieri din sat se pre
gătește pentru focul de tabără. 
Pe prispa unei case un grup de 
copii cîntă: „Ciobănașului ti 
place sue la munte, sus la mun
te, la izvor..." Glasurile pătrund 
in pădure răsfirindu-se printre 
brazi, căpătind stranii efecte 
stereofonice, amesteeîndu-se cu 
trilurile păsărilor, cu foșnetul 
vîntului. Dar glasurile copiilor 
se sting încetul cu încetul și în 
urechi îmi sund vocile cocului 

(„Madrigal" din vechi canțone 
polifonice, și toate instrumentele 
cu timbru pur, de la clavecin și 

Ioboi, la celestă și violă. Întreaga 
pădure începe să cînte parcă. 
Intr-un luminiș răsună o cantată 
de Bach, intr-altul, o simfonie 
de Mozart, trilurile și alămurile 
lui Purceii răzbat în altă parte 
odată cu razele soarelui printre 
cetini.

E ora întrebărilor naive. Oare 
de ce am adus totul între pere
ții de beton și sticlă at orașe
lor ? Am uitat parcă, dintr-un 
exces de zel civilizator, că mari 
opere ale geniului uman s-au 
născut din contemplarea mun
ților și a pădurilor, a ctmpiei și 
a mării, din viața plină de miș
cări văzute și nevăzute a na
turii.

Uneori, pădurea cunoaște ar
monia templelor eline ; alteon, 
măreția sumbră a bolților gotice.

I
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A apărut: Eîcționarul tehnic
englez-român

La timpul se poate pe
trece nu numai stind pe 

pUjt.
i

ribr pe 2<S sertare de pâ-
’60 ptopr

CURSURI
DE PERFECȚIONARE

•n rnayjr*- 
ty.'acer if 

m die—

cînd ejocdak a nirâ
Cîteva mii de cadre didactice 

eu luat parte la cursurile de 
perfecționare organizate în ul
timele două luni de Ministerul 
Tnvățămîntului. Inițiat pentru 
prima oară, cursul pentru pro
fesorii care vor preda, începînd 
din toamnă, literatura universală 
in licee, a clarificat programa 
care va sta la baza viitoarelor 
lecții ale acestei materii.

Un alt curs — cel de limbi 
moderne de largă circulație — 
s-a bucurat de participarea unor 
profesori de la universități din 
Anglia, Franța, R. D. Germană, 
Statele Unite ale Americii și 
Uniunea Sovietică.

PAUL DIACONESCU

CINEMA . RADIO • TELEVIZIUNE

SPARTACUS
rulează la Patria (orele 12.45 ; 

16,30; 20,15).
CANALIILE

rulează la Republica (orele 
9,15; 11,30; 14; 17; 19,15; 21,30) 

Festival (orele 9.15 ; 11.30 ; 13.45; 
16 ; 18,30 ; 21).
CĂUTĂTORII DE AUR DIN 
ARKANSAS

rulează la București (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16.45 ; 19 ; 21,15), 

Luceafărul (orele 8 ; 10 : 12,15 ; 
14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15).
COMISARUL X

—- cinemascop —
rulează la Grivita (orele 9;
11.15 ; 13,30 ;16 ; 18,30 ; 20,45), 
Melodia (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16.15 ; 18,45 ; 21), Flamura
(orele 9 ; 11.30 ; 15,30 ; 18 ;
20,30).

MARELE RESTAURANT 
rulează la Feroviar (orele 9,30;
12.15 ; 15 ; 18 , 21), Excelsior
(orele 8,30 ; 11,15 ; 14 ; 17 ; 20), 
Modern (orele 9 ; 11,30; 14 ;
16,30 , 19 : 21,30).

DON GABRIEL
rulează la Capitol (orele 9,30 :
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21).
VIAȚA LA CASTEL

rulează la Aurora (orele 8,30 ; 
10,45 : 13 ; 15,30 , 18 ; 20,30),
Doina (orele 11,30 : 14.30 ;
17 30 ; 20,30).

PENTRU UN PUMN DE DO
LARI

■■ cinemascop —

15,30 ;

DO-

(orele

rulează la Victoria (orele 
8,45 : 11 ; 13,30 : 16 ; 18,30 ;

20,45), Progresul (orele 15.30; 
18 : 20.15).

NU SÎNT DEMN DE TINE
rulează la Union (orele
18 ; 20.30).

PROGRAM DE FILMJ2 
CUMENTARE

rulează la Timpuri noi
9—21 în continuare).

COMISARUL MAIGRET SE 
ÎNFURIE

rulează la Central (orele 9,30 ;
15 ; 18 ; 20,45).

DOMNUL
rulează la Central (ora 12,15).

CHEMAȚI-L PE MARTIN
rulează la Dacia (orele 8,30; 
21 în continuare).

DRAGOSTEA MEA
rulează la Bucegi (orele 16; 
18,15; 20,45), Giulești (orele 
15.30; 18 ; 20,30).

UNORA LE PLACE JAZUL
rulează la Unirea (orele 16 ; 
18.15).

COMPARTIMENTUL UCIGA
ȘILOR *

— cinemascop —
rulează la Tomis (orele 9,15 ;
11.30 ; 14 ; 16.30 ; 19), Floreas- 
ca (orele 9: 11.15: 13,30; 16;
18.30 . 20,45)

FERNARD COWBOY
rulează la Colentina (orele 15; 
17,45).

FIUL CĂPITANULUI BLOOD
—' cinemascop —
rulează la Flacăra (orele 15,30;
18 ; 20,30).

CIOCIRLIA
rulează la Vitan (orele 1530 ;
18)

LADY MACKBET DIN SIBE
RIA

— cinemascop —•
rulează la Miorița (orele
15,30 ; 18 ; 20.30). _

ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTREN
GĂRITĂ
— cinemascop —

rulează la Popular (orele
15.30 ; 18 : 20,30), Rahova (ore
le 15,30 ; 18). Lira (orele 15;
17.30 : 20)

SOȚII ÎN ORAȘ

PRINTRE VULTURI
— cinemascop — 
rulează la Drumul Sării (orele 
13J0; 17.45 : 20).

A i V i
ilb

G R A

rulează Ia Munca (erele 16 
18.15; 21,30).

CRĂCIUN INSÎNGERAT 
rulează la Moșilor (orele 15.30 ; 
m.

MAIORUL ȘI MOARTEA 
rulează la Volga (orele 16; 
18.15 ; 20.30).

rulează la Arta (orele
18: 2v30).

DACO

VINERI 4 AUGUST

PROGRAMUL I

DINI
ARKANSAS rulează la Stadio-CĂUTĂTORII DE AUR DIN

nul Dinamo (orele 20,15, Arenele Libertății (orele 20,30). 
PENTRU UN PUMN DE DOLARI cinemascop, rulează 

Doina (orele 20.15).
CANALIILE cinemascop, rulează la Festival (orele 20,30). 

PERETELE VRĂJITOARELOR rulează la Capitol (orele 
(20,15).

VIAȚA LA CASTEL rulează la Aurora (orele 20,30). 
DRAGOSTEA MEA rulează la Bucegi (orele 20.15). 
MOFTURI 1900 rulează la Unirea (orele 20,30).
ASTA-I TOT CE S-A ÎNTÎMPLAT rulează la Expoziția 

(orele 20,30).
COMPARTIMENTUL UCIGAȘILOR cinemascop, rulează la 

Tomis (orele 20,30).
FANFAN LA TULIPE rulează la Vitan (orele 20,30).
ZODIA FECIOAREI rulează la Buzești (orele 20,30), Arta 

(orele 20,15).
CRĂCIUN INSÎNGERAT rulează la Moșilor (orele 20,30). 
UN SURIS IN PLINĂ VARĂ rulează la Progresul (orele 

(20,30).
DOUA LOZURI rulează la Lira (orele 20.30).
ȘAPTE BĂIEȚI SI O FETIȘCANĂ cinemascop, rulează la 

Rahova (ovele 20,30).

la

10.30 Trei mișcări simfonice 
„București 1959“ de Pascal Ben- 
toiu. (orchestra simfonică a Ra- 
dioteleviziunii ; dirijor, Iosif 
Conta) ; „Poemul bucuriei" de 
Dumitru Bughici (orchestra 
simfonică a Radioteleviziunii ; 
dirijor, Carol Litvin) ; 12.45 
Cîntăreți ai plaiurilor noastre ; 
14.15 Dumbrava minunată (emi
siune pentru școlarii din cla
sele I— IV) ; 15.05 Cărți care vă 
așteaptă ; 15.20 Personaje din 
opere românești : Păcală din o- 
pera „Păcală" de Sabin Dră- 
goi ; 18.40 Antena tineretului : 
„Procesul minimei rezistențe". 
Radio-anchetă (partea a Il-a) ; 
20.30 O melodie pe adresa dum
neavoastră ; 21.05 Pagini de
mare popularitate din opere
le scriitorilor noștri clasici: Tu
dor Arghezi — „Cuvinte potri
vite" ; 22 50 Nocturnă în ritm — 
muzică ușoară.

12.06 Tineri interpreti de muzică 
populară : Remus Bistrița (ta
ragot) ; Constantin Sorescu (vo
ce) ; Tache Airinei (fluier) ; Ma
ria Rusu (voce) ; Toni Dumitra- 
che (acordeon) ; 16.15 Simfonii 
de Joseph Haydn : Simfoniile 
nr. 38 în Do major și nr. 42 în 
Re rqajor ; 17.10 Prime audiții 
de operă : „O zi de domnie" de 
Verdi ; 19.40 Itinerar turistic 
românesc. „în cetatea Sucevei" ; 
20.00 Opere prezentate în sta
giunea 1966—1967 : „Oberon" de 
Weber (fragmente) ; 21.05 Cîntă 
Anca Agemolu și Bruno Filip- 
pini ; 23.22 Discuri inedite : Lu
crări orchestrale de Jacques 
Aubert (1689—1753).□
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PROGRAMUL II
10.15 Teatru radiofonic : ,.Bar- 

berine“ de Alfred de Musset;

18.00 Drumuri și popasuri. E- 
misiune turistică ; 18.30 Pentru 
copii : A.B.C. — De ce ? : „în 
poieniță" ; 19.00 Pentru tinere
tul școlar. „Bun cart... înain
te !“ ; 19.30 Telejurnalul de sea
ră ; 20.00 Teatru filmat : Curie
rul inimilor ; 20.30 Reportaj ’67. 
Sărbătoare pe muntele Găina ; 
21.00 Reflector ; 21.15 Film artis
tic : Pași spre lună. O produc
ție a studioului cinematografic 
„București" ; 22.35 Panoramic ; 
22.50 Telejurnalul de noapte.

pentru .jaomenț, fumul și 
praful înecăcios, ae>rul e vi- 
ciat ’• și.. sxhăltftoarele luptă 

curînd...
■ Prin dens, un tren
de mină’'purtat de o locomo
tivă electrică, sună mereu, 
prelung, înaintînd prevăză
tor... Sistemul acesta, prin 
dinamitare, cere prudență și. 
în clipele acelea, gîndul te 
duce fără să vrei la cei care 
lucraseră pînă nu de mult 
în adînc, fără galerii de ci
ment, fără lumină electrică, 
fără exhaustoare, cu aerul 
viciat și în dramatica nesi
guranță a vieții...

Asaltul de la Ploștlna are 
în el ceva epopeic. Toate 
dealurile din jur gem de 
cărbune; o imensă bogăție 
subpămînteană. Estimările 
geologilor indică o cifră care ■ 
nu se poate să nu emoțio
neze : 220 milioane tone re
zervă exploatabilă. Și se ca
ută încă!... Se caută me
reu...

Deosebit de minele des
chise pînă în 1965, sînt pros
pectate și începute altele : 
Lupoaia, Lupoița, Roșiuța, 
Stîncani, care Vor dubla ca
pacitatea extrasă în prezent 

într-un singur an — 1970 
— vor fi extrase de aici 3 
milioane tone de lignit cu 
care, în cea mai mare parte, 
se vor alimenta puternice 
termocentrale electrice.

Pentru a avea o imagine 
mai apropiată asupra acestei 
cifre, e nevoie să se știe că 
ea depășește, cu un milion, 
cantitatea de cărbuni extra
să din toate minele de pe 
Valea Jiului, în 1943.

Dacă adăugăm la aceste 
cifre pe cele de la Rovinari, 
aflate la doi pași, mai încolo, 
și unde e vorba cam de ace
leași rezerve, imaginea vii
torului se conturează deplin, 
fără comentariu. Vorbele, 
cele mai iscusite, se sting în 
fața faptelor, a realizărilor 
de viață, mult mai grăi
toare, care scriu istoria 
nouă a acestor locuri, is
toria nouă a Olteniei, 
fragment dinamic din ma
rea istorie a țării. Aici, 
sub albia Motrului și a Jiu
lui, sînt, cum se arată și în 
documentele Congresului al 
IX-lea al P.C.R., cele mai 
însemnate rezerve de ener
gie primară din țară, cu a- 
vantajul foarte important, 
sub aspect economic, că ele 
pot fi extrase în condiții fa
vorabile, cu eforturi și chel
tuieli reduse.

Dezvoltarea bazinului car
bonifer de pe Motru va avea 
însă, pe deasupra tuturor a- 
vantajelor, bogate consecințe 
în viața oamenilor din aceste 
locuri. Existenta unei indus
trii miniere aci, le transfor
mă viața și preocupările, fă- 
cîndu.-i să privească viitorul 
cu încredere și optimism.
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„Nevinovății" porumbei
(Urmare din pag. I)

ultimă privire, plină de indul-o
gență, celor ce le pretindeau să 
pună mina pe carte și s-au 
transferat la liceul din Ocna. 
Supuși și cuminți, părinții i-au 
urmat la cîțiva pași în urmă, 
pentru a-și da semnătura nece
sară transferului.

O altă situație la fel de „obi
ectivă" de a-și părăsi orașul na
tal, s-a ivit la începutul lunii 
iulie. Și-au dat băieții seama că 
dacă francezii își părăsesc Pari
sul, germanii își părăsesc Ber
linul pentru a-și petrece vacanța 
la Mamaia, de ce nu i-ar imita 
și ei? Loc de plajă și în res
taurante este pentru toată lu
mea. Și le-au venit în ajutor și 
împrejurările. Părinții i-au dat 
lui Mircea Lupu bani pentru a 
pleca la examenul de admitere 
la facultate în Timișoara. Dar 
plecînd numai el, gestul n-ar fi 
fost colegial. Vulcu și Nistor au 
căzut însă la bacalaureat, deci 
nu aveau ce căuta la Timișoara, 
iar Lupu nu avea ce căuta fără 
ei. Banii însă trebuiau să circule 
indiferent în ce direcție. Și în 
timp ce părinții lui Lupu trăiau 
sub emoțiile emoțiilor fiului lor, 
muncit de problemele grele ale 
examenelor, iar părinții lui 
Vulcu dormeau liniștiți știind că 
băiețașul lor de 19 ani și aproa
pe doi metri înălțime învață str- 
guincios la Ocna pentru urmă
torul bacalaureat, dumnealor, 
eroii, se jucau cu... scoicile pe 
plajă. Firește, n-a lipsit nici Nis
tor de-aici. Dar el a venit „le
gal". L-au trimis părinții pen
tru a se reface înainte de cel 
de-dl doilea salt asupra bacalau
reatului.

Pe cînd se prăjeau mai bine, 
prin nu se știe ce întîmplare au 
atras atenția miliției. Li s-au ce
rut buletinele. Al lui Vulcu era 
acasă sub „cheie", reținut de 
către părinți pentru orice even
tualitate. Miliția a vrut’ să se 
convingă și a telefonat la Sibiu. 
Aici, stupoare. Surpriza era 
neașteptată. A fost rîndul părin
ților să se deplaseze la Mamaia. 
Dar ajunși acolo au aflat că 
„băiețașii" și-au făcut rost de 
bani valorificîndu-și unele haine 
de... prisos și au lăsat în urma 
lor doar urmele trupurilor impri- 
mate-n nisip, peste care însă a 
tras cineva cu tăvălugul, să cu
rețe plaja ; n-au mai găsit nimic 
părinții! Întîlnirea a avut loc 
mult mai tîrziu, la tribunal, în 
fața judecătorului...

După sosirea de la mare, ne- 
despărțiții amici și-au propus 
ca, înainte de-a trece pe-acasă, 
să întreprindă o excursie în 
munți. Conform planului, itine
rarul spre Piatra Craiului tre
buia să treacă prin... biserica 
romano-catolică din Sibiu. Noap
tea. Pentru escaladarea acestui 
„pisc" s-au înarmat cu cîteva 
chei false, șurubelnițe, lanterne,

mănuși, o funie, o scoabă, o sa
coșă etc. Au intrat în turnul bi
sericii trecind prin podul unei 
case vecine. De ieșit, au ieșit - 
mai lejer, prin ușa principală, - 
însoțiți de către organele de mi--d 
liție. lustificarea că nu au avut 
altă intenție decît de a... lua 2 
porumbei din turnul bisericii a 
fost infirmată de probe conclu- • 
dente. Au fost condamnați la un 
an închisoare corecțională pen- ,(f„« 
tru tentativă de furt organizat 
(bani și obiecte de valoare). ,

★ ' '' u
Cinci oameni în vîrstă, serioși, - 

apreciați în societate și în colec- 
tivele lor de muncă, vorbesc cu .«m 
greu, printre lacrimi. Judecăto- \ ie
rul angajează cu ei o discuție 
amplă, umană, ca între părinți, 
încercînd să le arate cînd și -■ 
unde au greșit în educația copii- 
lor lor. Dar nu e simplu. Părin- 
ții n-au acum urechi pentru așa -> 
ceva. Ei se frămîntă în găsirea - 
unor argumente cu care i-ar pu- 
tea salva pe inculpați de la is- 
pășirea pedepsei. Dar însăși ar- 
gumentele invocate condamnă -z 
ușurința cu care ei au trecut cu 
vederea nenumăratele abateri 
disciplinare ale copiilor lor, lip- 
sa de severitate în aplicarea u-~ 
nor sancțiuni atunci cînd ele 
erau absolut necesare, îngăduin- s «<-. 
ța absurdă în fața „micilor" gre- 
șeii, minciuni, obrăznicii, în care 
se complăceau cei trei. Nistor ■ 
are mamă vitregă. In sala tri- 
bunalului ea își stăpînește greu 
plînsul. „L-am crescut de mic 
ca pe palme, cu toată dragostea 
și afecțiunea — spunea ea — . 
pentru ca să nu simtă că nu-i 
sînt mamă bună. Nu i-a lipsit 
nici odată nimic, a făcut tot ce 
i-a poftit inima...". Cornel Vulcu 
a suferit la 5 ani de meningită, 
„De aceea — spun părinții — . 
l-am menajat, am căutat să nu-i 
ieșim din voie pentru ca să nu LjII 
devină nervos". Lupu își mințea ,, 
deseori părinții, dar lucrul aces
ta n-a fost pentru ei un semnal 
de alariniL..Nu s-pu {_gîndit nici 
părinții, nici*' organizația U.T.C. ; 
de la Liceul ,,Gh. Lazăr" să se n - 
sfătuiască, să colaboreze în lua- ' ■ 
rea unor măsuri care să corijeze ‘ 
comportarea elevilor Nistor și 71 
Vulcu. Ei au rămas astfel izo- T, ! 
lăți de organizația U.T.C., de _ ’ 
colectivul de elevi, scăpați de . n ; 
sub influența principalilor fac- ' ; ; 
tori educativi.

Și iată, după ce 19 ani au fost • 
scărpinați între coarne, „tău- “■ • 
roșii" s-au învățat cu nărav. ’ 
Cînd colegii lor se pregăteau . ” I 
pentru a intra în viață, ei se ,7 » 
gîndeau la aventuri, la spargeri. ,,, ; 
De-abia în fața instanței, și-au h‘ ; 
amintit că se află la „răspîntia ■ • 
vieții" și că meritata condamna- 
re o să aibă repercusiuni asupra •' 
viitorului lor. Dacă s-ar ft gîn- 
dit la lucrul acesta măcar cu- 
cîteva zile mai devreme, B-ar XLZ: 
mai fi fost nevoiți, acum, să im
plore clemența judecătorului»



• Un acf

După „actul constituțional

• Noi măsuri antidemocratica In Grecia

nr. 9“...

Agențiile occiden
tale de presă, refe- 
rindu-se la relatările 
presei grecești, m- 
formeazi ci in care 
actului ccn.țtsiuțtcnal 
nr. 9, elaborat de 
actualii guvern, tint 

prevederile

curajos al patrioților

piața „Omonia"

Recent, la poalele muntelui Fujiama, pe malurile lacului Yamanako, 4 000 de tineri ja
ponezi au participat la un „festival al păcii și priete nic i“. în fotografie: aspect de 

la festival.

• PE SCURT • PE SCURT • :

A NUMEROȘI TINERI OAMENI DE ȘTIINȚĂ

BRITANICI

La Londra a devenit cunoscut un ra
port al „Societății Regale“ în care se tra
ge un nou și serios semnal de alarmă față 
de exodul oamenilor de știință englezi 
peste hotarele Marii “Britanii.

)

*

il VI

• DUPĂ CUM anunță ziarul 
belgian „Metropole", în apropie
re de Antwerpen dintr-un la
borator mobil a fost sustras un 
conteiner cu substanțe radioac
tive care aparținea companiei 
„Association Venssot1*. După 
presupunerea ziarului, este vor
ba de o acțiune de spionaj in
dustrial în favoarea unei com
panii rivale. In cazul în care 
conteinerul a fost sustras de 
către persoane nespecializate, a 
declarat reprezentantul compa
niei, demontarea lui ar putea 
crea o primejdie serioasă de 
contaminare radioactivă.

nezia. Totodată, citind surse o- 
ficiale din Djakarta, agențiile 
de presă menționează că șase 
ofițeri superiori ai poliției in
doneziene au fost arestați sau 
demiși din funcțiile lor, sub a- 
cuzația de a fi dus o activitate 
orientată în favoarea lui Su
karno.

personalități: scriitorul Sergio 
Galindo, director coordonator la 
Institutul de arte frumoase, ar
heologul Julio Cesar Olive Ne
grete, directorul Muzeului Cul
turilor, scriitorul german List 
Arzuhide.

• DUPĂ CUM anunță agenția 
ANTARA, recent a fost arestat 
Ismail Bakri, prim-secretar al 
Comitetului din Jawa de vest al 
Partidului Comunist din Indo-

• LA MUZEUL CULTURI
LOR din capitala Mexicului s-a 
deschis recent o expoziție de 
fotografii cu reproduceri în cu
lori după picturile mînăstirilor 
din nordul Moldovei care s-a 
bucurat de succes.

Expoziția a fost inaugurată 
de dr. Eusebio Davalos Hurta
do, directorul general al Insti
tutului național de antropologie 
și istorie din Mexic. La inau
gurare au participat printre alte

• In timpul Jocurilor Olim
pice din toamna anului viitor, 
ce se vor desfășura în Mexic, 
va avea loc și un festival al 
filmului experimental, anunță 
Comitetul de organizare a aces
tor jocuri. Festivalul va face 
parte integrantă din programul 
de activități culturale pregătit 
special pe toată durata compe
tiției sportive. EI va avea ca 
temă rolul tineretului în promo
varea aspirațiilor de pace, prie
tenie și libertate ale popoarelor.

de la Hiroșima, se arată d mor
talitatea în acest spital este âe 
10 ori mai mare decît in spita
lele obișnuite din Japonia. Anul 
acesta, 130 de persoane care au 
supraviețuit exploziei atomice 
au fost internate în spital De 
la data înființării sale, spitalul 
a consultat peste Z74 000 de per
soane care au suferit de pe urma 
bombardamentului atomic. Au 
fost spitalizate 2 729 de persoane, 
dintre care 515 au murit.

•JUDECĂTORUL FEDERAL 
al Tribunalului din Houston 
(Texas) a refuzat miercuri cere
rea fostului campion mondial 
de box la toate categoriile, Ca- 
sr.us Clay, de a i se permite să 
plece in Japonia în vederea sus- 
•unerri unui meci. Judecătorul 
5.-a mori val refuzul, declarîrid 
râ Cassius Clay se face vinovat 
ce activități antiguvernamen
tale si ostile războiului" din 
Vietnam.

JLn fiecare an —

Anglia pierde un im
portant contingent de 

iotă, fenomen trist cu 
consecințe extrem de 

de vedere al perspecti
velor vitale ale econo
miei britanice". Un 
mare număr dintre a- 
cești oameni de știin
ță. provine, așa cum re
levă documentul oficial 
citat, din specialiști ti
neri, care au absolvit 
de puțin timp facultăți
le sau de-abia și-au luat 
doctoratul. Aflăm, ast
fel că, potrivit statisti
cilor întocmite pe ulti
mii cinci ani, Anglia

pierde în fiecare an In
tre 140—170 dintre cei 
nai străluciți absol
venți al universităților 
unai ales dintre acei 
care, pe baza unor ap
titudini deosebite de 
cercetare reușesc încă 
de la primii pași in la
boratoare și institute 
științifice să aducă 
contribuții proprii în 
domeniul de specialita
te". Ei emigrează pen
tru condiții mai bune 
de lucru și pentru sa
larii mult mai mari de- 
cît cele ce li se oferă 
în Anglia ; de obicei, 
numai foarte puțini 
dintre ei se înapoiază 
în țară. Printre cei care 
pleacă — remarcă ra-

portul Iul „Royal So
ciety" — se află în 
majoritate tineri spe
cialiști care aparțin eli
tei promoțiilor facultă
ților tehnice. Aproape 
jumătate dintre aceștia 
au primit chiar in anul 
and au plecat titlul de 
doctor. „Golurile lăsa
te prin plecarea acestor 
tineri în promițătoare 
afirmare — subliniază 
ziarul liberal GUAR
DIAN, comentind ra
portul — nu numai că 
firovoacă evidente di- 
icultâți în anumite sec

toare importante de 
cercetări științifice ale 
țarii, dar ele reprezintă, 
în același timp, pier
deri mari în imensul 
efort universitar științi
fic folosit pentru pregă
tirea acestor tineri spe
cialiști... Considerăm 
drept serioase conse
cințele acestei pierderi, 
în primul rînd prin

prizma contribuției P* 
care, dat fiind capaci
tatea lor, acești tineri 
oameni de știință o pot 
aduce dezvoltării știin
ței și tehnicii engleze".

GUARDIAN conside
ră că una din cauzele 
principale ale acestei 
stări de lucruri • con
stituie „racolajul fără 
limită pe care-1 practi
că multe mari societăți 
industriale de peste o- 
cean". In paginile zia
relor britanice se emit 
păreri și opinii diferite 
despre modalitățile de 
evitare a ceea ce se nu
mește acolo „pierderea 
de licențiați". Preocu
parea pentru consecin
țele negative ale emi
grării continue a zeci 
și zeci de tineri oameni 
de știință este însă, în 
Anglia, generală.

E. R.

incendiul de pe portavionul

• GUVERNUL BOLIVIAN a 
suspendat miercuri starea de 
asediu instituită in întreaga țară 
la 6 iunie a_c. sub pretextul in
tensificării acțiunilor grupuri
lor extremiste*. în decretul dat 
publicității cu acest prilej se 
afirmă că hotărirea a fost luată 
deși ar continua să mai existe 
motivele care au condus la in
stituirea stării de asediu.

Un comunicat al Ministe
rului de Interne din Venezue
la anunță că peste 200 oe 
cadavre au fost scoase de sub 
ruinele a patru imobile din 
Caracas și o mare clădire de 
pe litoral, care s-au p răbuș: t 

Iin timpul violentului cutremur 
produs simbăta trecută. Nx>- 

■ mărul victimelor pare să fie 
mai mare. întrocit ruinele 
.-.romuer’ altor jrbje 
Mut abca ia can de deca .are.

I

• DUPĂ CUM anunță agen
ția U.P.L, Organizația Națiuni- 
rir Unite pentru Alimentație și 
Agricultură a aprobat la 2 au
gust un fond suplimentar de 
>8* 90® de dolari pentru victi
mele inundațiilor care au avut 
Joc in Irak. Prin această nouă 
alocație suma totală destinată 
victimelor inundațiilor provo
cate de revărsarea în luna mai 
a Auriului Eufrat se ridică la 
M'W de dolari.

încordare

la frontiera

dintre Nicaragua

si Costa Rica

Zborul spre Lună

al lui „Lunar Orbifer-5"

„Forestall
de
un

într-o relatare transmisă de agenția REUTER se arată că port
avionul american „Forestall" care a fost grav avariat în urma in
cendiului declanșat pe bordul său la 29 iulie, se află în prezent 
la una din bazele maritime militare ale S.U.A. din Filipine. 
urma unor reparații preliminare, portavionul se va îndrepta 
S.U.A., unde urmează să fie supus unor reparații generale.

In 
spre

• TRIBUNALUL nriLtar 
la Barcelona a condamna: 
grup de cinci muncitori acuzau 
de faptul că au participa: la 
demonstrația de 1 Mai. care a 
avut loc in acest oraș. Cei cinci 
muncitori au fost condamnat: la 
detențiune pe termene variind 
între un an si jumătate si trei 
ani.

• DUPĂ CUM anunți agenția 
Reuter. în Belgia au fost ma
jorate preturile la benzină.

După rum a declarat un pur
tător de cuvfet al companiei 
..Shell*, una din principalele 
cornnanr care desfac petrolul 
ir. Belgia, rouă majorare a pre
tată! la benzină a fost determi
nată de evenimen:ele din Ori
entul Aproțxat

Situația de la frontiera din
tre Nicaragua și Costa Rica 
continuă să se înrăutățească. 
Potrivit agenției France Pres- 
se, autoritățile militare din 
Nicaragua au închis „pînă la 
noi ordine" căile de acces 
spre această frontieră. Cores
pondenții ziarelor prezenți în 
orașul Rivas, (Nicaragua) si
tuat la frontiera dintre cele 
două țări, informează că ar
mata efectuează deplasări în 
această zonă, în timp ce eli
copterele supraveghează sec
torul ce se întinde pînă la 
coasta Pacificului.

După cum s-a mai anunțat, 
explozia de pe bordul portavio
nului s-a produs după ce de pe 
fuzelajul unui avion cu reacție 
s-a desprins un rezervor exterior 
de carburanți. Acesta a provocat 
un mare incendiu, care a deter
minat la rîndul său explodarea 
niai multor rachete și bombe, cu- 
prinzînd totodată hangarele port
avionului. Potrivit unor date pre
liminare 182 de marinari și ofițeri 
au murit, au fost răniți sau au 
dispărut fără urmă. Și în pre
zent echipele de salvare degajea
ză din calele portavionului cada
vrele marinarilor. In timpul in
cendiului, ca urmare a tempera
turii ridicate, degajate, mulți ma
rinari aflați pe punțile inferioa
re au murit sufocați, întrucît in
stalațiile de aer condiționat au 
fost avariate.

Agenția REUTER subliniază 
că din cele 80 de avioane care 
urmau să decoleze la 29 iulie de 
pe bordul portavionului pentru a 
executa raiduri asupra Republicii 
Democrate Vietnam, 63 de avi
oane au fost scoase din funcțiu
ne. Majoritatea aparatelor ava
riate sînt de tip „Phantom".

★
In noaptea de miercuri spre 

joi forțele patriotice sud-vietna- 
meze au inițiat, un atac asupra 
ifnui depozit de carburanți, insta
lat la Nha Be, Ia aproximativ 12 
km de Saigon. Obuzele și mor- 
tierele lansate asupra depozitului 
au provocat un puternic incenrîin 
care a distrus circa 120 000 de 
litri de carburanți.

Totodată, agențiile de presă

des-menționează că patrioții au 
chis focul asupra elicopterelor și 
avioanelor trimise în sector pen
tru a ataca pozițiile unde se pre
supunea că se află forțele p|- 
triotice. Un avion de asalt de ti
pul F 100 Supersaber a fost do
borî t.

Un alt atac a fost organizat 
împotriva unor unități americane 
amplasate în apropierea bazei 
militare de la Da Nang. Mai 
mulți militari americani au fost 
uciși și răniți.

★
După cum informează agen

ția V.N.A., în numai două zile 
(17, 18 iulie), forțele patriotice 
sud-vietnameze, care acționează 
în provinciile Tan An-Cho Lon 
au distrus șapte nave militare a- 
mericane care transportau mate
rial de război pe fluviul Vam 

’Co Tay. Alte cinci nave au fost 
avariate.

Reconstituire
in Golful Tokio

Camera lunară americană „Lunar-Orbiter-5" lansată marți 
seara de pe poligonul de la Cape Kennedy își continuă drumul 
spre Lună. Miercuri seara, la semnalele transmise de pe Pămînt, 
Lunar Orbitei-5“ și-a modificat traiectoria conform planului ini
țial. în momentul corectării traiectoriei, viteza vehicului spațial 
a- fost redusă de la 2 650 mile pe oră la circa 67 mile pe oră. 
Nava spațială se afla la aproximativ 132 000 kilometri depărtare 
de Lună, adică la jumătatea distanței ce o are de străbătut. In 
cazul in care nu vor interveni defecțiuni, „Lunar Orbiter-5“ se 
va afla în vecinătatea Lunii sîmbătă la 16,44 gmt, cînd retro- 
reactoarele vor fi acționate din nou în vederea plasării sale pe o 
orbită lunară.

După cum s-a mai anunțat, la bordul vehicului spațial se află 
instalate camere de luat vederi care vor fotografia și transmite pe 
Pămînt imaginile luate de pe suprafața Lunii, în vederea fixării 
locurilor unde urmează să aselenizeze viitorii cosmonauți ameri
cani, conform programului „Apollo".

Alegeri in Iran'
TEHERAN 3 (Agerpres). — 

In Iran s-a încheiat joi campa
nia electorală, urmînd ca vineri 
să înceapă alegerile constituțio
nale, care vor desemna 219 
deputați, 30 de senatori și 279 
de delegați pentru Adunarea 
Constituantă iraniană. Candida- 
ții aparțin celor trei principale 
organizații politice din Iran : 
partidul de guvemămînt „Iran 
Novin", partidul „Mardom", de 
opoziție și organizația nou crea
tă, partidul „Pankiranist".

Potrivit relatărilor agenției 
France Presse, observatorii po
litici apreciază că indiferent de 
rezultatul consultării 
din 4 august, nu se 
schimbări esențiale în 
internă sau externă a

electorale 
prevăd 
politica 

Iranului.

stadionului nou construit la Ciudad de Mexico, în vederea Jocurilor Olimpice 
din IMS. Capacitatea acestui stadion este de 80 000 de locuri. Ședința

Rănitul din Salisbury și ceilalți „îngrozitori"
unui Comitet

al O.U.A

După cum anunță agenția 
REUTER, în dorința de a 
sprijini măsurile guvernamen
tale de reducere a cheltuieli
lor de lire sterline în străină
tate, toți membrii cabinetului 
Wilson — cu excepția mi
nistrului de externe Brown 
care va pleca pentru 15 zile 
în Norvegia — își vot petre
ce concediul în Anglia. Pri
mul ministru englez, Wilson, 
însoțit de ministrul econo
miei Michael Stewart, va 
pleca la 5 august la reședința 
sa de vară din insulele Sor
ii ngues. Membri ai guvernu
lui își vor petrece concediile 
'n diverse alte regiuni pito
rești ale Angliei.

Doamna Chombe 
bate la porțile Na
țiunilor Unite, fiul 
mai mare (după foto
grafii avînd aparența 
unui licean) face de
clarații presei în nu
mele familiei iar un 
domn colonel Hubert 
Julian ce se pretinde 
amic cu ex-premierul 
congolez este gata să 
ofere cinci milioane 
de franci pentru eli
berarea lui. Colonelul, 
poreclit „vulturul ne- 
gru“ datorită apucă
turilor sale, lansează 
oferta cu candoarea 
unui om de afaceri: 
Chombe pentru cinci 
milioane. Firește, a- 
cest „vultur“ care se 
apropie de vîrsta pen
sionării nu scoate 
banii din propriul bu
zunar. Protectorii lui 
Chombe nu și-au ui
tat omul de încredere 
dar ei preferă anoni-

matul. Oferă banii iar 
gloria generozității o 
lasă intactă colonelu
lui.

Chombe, în cel mai 
nefericit ceas al carie
rei lui, și-a pierdut a- 
roganța. Pelicula fo
tografică i-a înregis
trat înfățișarea lui 
actuală : pare trist, 
fără speranță, un om 
sfîrșit. Faimosul lui 
zîmbet a dispărut. A 
rămas un Chombe 
care se plînge că a 
devenit „victima pro
priei sale populari
tăți" și care, în spe
ranța salvării, promi
te destăinuiri senza
ționale. Se declară 
gata să mărturisească 
totul. Dar nu pe ma
lul Mediteranei, Ia 
Alger, ci numai la 
Kinshasa, președinte
lui Mobutu într-o 
convorbire fără mar
tori. Chombe pretin

de că personaje im
portante din anturajul 
președintelui ar fi im
plicate intr-un com
plot. Cheia enigmei 
este gata să o ofere. 
Bineînțeles, 
schimb...
dincolo de recoltele 
imaginației lui Chom
be, evenimentele încă 
proaspete de la Ki
sangani au dovedii 
că rebelii contau pe 
complicități în sferele 
înalte de la Kinsha
sa. Autoritățile congo
leze n-au întîrziat să 
ia măsuri.

La Kisangani 
ța a revenit la 
mal. Mercenarii 
jucat o carte proastă 
și au pierdut. „în
grozitorii" și anexele 
lor — jandarmii ka- 
tanghezi, s-au văzut 
transformați în niște 
fugari hărțuiți de u- 
nitățile armatei con-

intr-un 
Oricum.

Una din victimele „îngrozitorilor

goleze. La Punia. 
unde s-au refugiat 
mercenarii ar fi avut 
de furcă cu katan- 
ghezîL Aceștia, temă
tori față de xiitoru! 
lor și lipsiți de con
turi de bancă pe ma
lurile Lemanulut s-ar 
fi revoltat Știrile 
tint neconfirmate în
să în orice caz. mer
cenarii au o situație 
lificilâ. Recrutările 
îrgente pe care prie- 
enii lui Chombe le 
ntreprind prin vestul 
Europei nu promit o 
mediată redresare, cu 
itit mai mult cu cil 
•elebrul Bob Denard 
.patronul mercenari
lor", nu mai este îr 
prezent altceva decît 
un bolnav ce-și tămă
duiește rănile pe un 
pat de spital din Sa
lisbury. Un glonte ră
tăcit l-a lovit la cap.

Două zile a încer-

cat aă ignoreze rana. 
Intr-a treia, un DC 3 
l-a transportat 

după un 
zbor 

Temutul 
al „com- 

era socotit 
un taciturn. Ziariștii 
îl ocoleau pentru că 
de la el nu obțineau 
niciodată o frază cu 
sensuri precise. Răni
tul Denard nu mai 
are prestanța colone
lului aventurier care 
pentru aur a luptat 
in Katanga, în Indo
china, chiar și în rîn- 
durile regaliștilor din 
Yemen. Este vorbă
reț, exagerat de vor
băreț. Se plînge : „De 
trei luni n-am primit 
nici un franc din sol
da noastră". Rebeliu
nea de la Kisangani 
o explică simplu : „A- 
veam față de Chombe 
o datorie de onoare".

Rhodesia 
chinuitor 
2 000 km. 
conducător 
mando 6"

in

de

încearcă să dea și o 
definiție a mercena
rului : „Un om liber 
care s-a hotărît să 
lupte..." Faptele- a- 
cestor „oameni liberi" 
le înfrumusețează cu 
o ridicolă strădanie : 
„Fără noi, Congo ar 
fi căzut pradă rebe
lilor și canibalismu
lui renăscut". Do
vadă — înainte de 
a părăsi Kisangani 
acești „oameni li
beri" au golit safeu- 
rile sucursalei ~ 
cii Naționale furînd 
Lot ce au găsit...

Lîngă palul de su
ferință al lui Denard 
reporterul de Ia „Ex
press" a descoperit 
cîteva cărți. Una din 
ele purta un titlu cu 
valoare simbolică 
pentru falimentarul 
mercenar : „Adio
Congo".
EUGENIU OBREA

Băn-

KAMPALA 3 (Agerpres). — 
în ședința de miercuri a Comi
tetului pentru eliberare a Orga
nizației Unității Africane, a că
rei sesiune se desfășoară la 
Kampala, au fost luate o serie 
de hotărîri cu privire la mișca
rea de eliberare din Angola, a 
declarat George Magombe, se
cretarul executiv al comitetului. 
Fără să facă precizări asupra 
conținutului hotărîrilor, el a 
menționat că acestea au fost a- 
doptate în urma audierii unor 
rapoarte cu privire la evoluția 
mișcărilor de eliberare din dife
rite teritorii africane.

La începerea lucrărilor s-a 
subliniat că scopul reuniunii 
este de a dezbate căile și mij
loacele de sprijinire a luptei de 
eliberare națională din Angola, 
Mozambic, Guineea Portugheză, 
R.S.A. și Rhodesia. în afara re
prezentanților celor 11 țări, 
membre ale Comitetului, la se
siune participă și numeroși ob
servatori din diferite țări afri
cane.
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