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Dînd viață angajamentului reafirmat recent în prezența conducătorilor de partid și de stat, tineretul

patriei continuă valoroasele tradiții ale muncii voluntar-patriotice

„TRENUL VA OPRI 
ÎN TOATE STAȚIILE"

IERI, AU PLECAT DIN GARA

LOANE DE ELEVI ' DIN LI

CEELE CAPITALEI CARE VOR

AJUTA LA STRÎNSUL

RECOLTEI

Atențiune ! Atențiune ! Tre
nul de persoane 8003, în direc
ția Fetești — Constanța — 
Mangalia, pleacă peste cinci 
minute. Trenul circulă cu o- 
prire în toate stațiile".

...în toate stațiile. Altfel nici 
mu se putea. Pentru că înainte 
ca briza litoralului să răcorea
scă fruntea mecanicului de lo 
comotivă, trenul străbate cîm- 
pii întinse rotunjite cu poveri 
de roade bogate, taie de-a lun
gul Bărăganul cu dropii și cu 
căruțe cîntătoare de Brăila, cu 
zvop de șoapte de dor prin sea
ra cu iepuri, cu cumpene ți- 
nînd amiaza-n ciuturi și cu vii 
și tarlale de legume și porumb. 
Mai ales cu porumb, acest ne
prețuit aur vegetal al cîmpiei.

Dor Mărunt. Jegălia, Bără
ganul, ^Fetești, Borcea, Călă
rași... puncte pe itinerariul că
lătoriei, nume străvechi de le
gendă și cîntec și pește, dar 
mai ales embleme ale recolte
lor bogate.

...în toate stațiile. Da ’. Pen

ACTIVITATEA CASELOR DE CULTURĂ

Arată altfel vechile

lipsuri sub noile firme ?
Despre profilarea pe speciali

tăți a caselor de cultură ale ti
neretului din Capitală se vorbea 
și se făcuse, e drept destul de 
de timid, primul pas încă de a- 
nul trecut, dacă e să ținem sea
ma de unele declarații făcute în 
acest sens în cadrul discuțiilor 
purtate cu reprezentanți ai comi
tetului municipal U.T.C. și ai 
conducerilor acestor instituții cul
turale. La începutul lunii mai— 
mai precis cu prilejul carnavalu
rilor tineretului, și ele „profila
te" pe o anumită tematică — ca
sele de cultură respective au pri
mit deja noua denumire ce avea 
să sugereze schimbarea care tre
buia să intervină în structura lor. 
Spunem „trebuia" pentru că, așa 
cum vom vedea, noua firmă ce 
s-a aplicat pe fațada caselor de 
cultură (încă n-au reușit toate să 
realizeze acest lucru) nu se jus
tifică, cu excepțiile pe care le 
vom arăta — prin activitățile ce 
se desfășoară sub auspiciile ei.

Dacă urmărim desfășurarea ac

tru că trenul care a părăsit 
ieri peronul Gării de Nord 
purta cu el 12 vagoane de en
tuziasm și forță tinerească, de 
dragoste de muncă și exube
ranță, decantate treptat îri 
toate aceste stații-escale pen
tru cîtva timp pe pămîntul ri
dicat în lanuri pînă la piept și 
dincolo de piept. Douăspreze
ce vagoane cu 800 de elevi din 
clasele a Xl-a ale liceelor din 
Capitală care — dînd viață an
gajamentului reafirmat recent 
de întregul tineret al patriei, 
în prezența -conducătorilor de 
partid și de stat, cu prilejul 
aniversării a 20 de ani de la 
înființarea șantierului Bum- 

tivității în casele de cultură 
bucureștene ale tineretului în ul
timele patru luni, adică de cînd 
se vorbește, destul de frecvent, 
despre Tehnic-club, Ecran-club, 
Clubul elevilor, UnivCrsal-club, 
Modern-club și Ateneul tineretu
lui, schimbările pe care tinerii 
le-au așteptat cu atîta entuziasm, 
și pe care organizatorii le-au a- 
vut în intenție cu destulă gene
rozitate a imaginației, nu s-au 
produs decît pe alocuri și fără 
forța scontată. Ateneul tineretu
lui — după părerea noastră avînd 
poate cea mai inspirată denumi
re — at reușit să cîștige și să 
permanentizeze un număr din ce 
în- ce mai mare de tineri prin 
noutate^ și varietatea tematică și 
a formelor utilizate în acest dia
log între tineret și fenomenele 
culturii de masă. Clubul de in
formare a tineretului, cafeneaua

V. RAVESCU

(Continuare în pag. a IlI-a) 
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beștiĂLivezeni — participă la 
strînsul recoltei de pe suprafe
țele întreprinderilor agricole 
de stat.

Cu toții merg la culesul po
rumbului, cea mai imporfantă 
lucrare la zi a cimpiei. Aveau 
sentimentul că participă la o 
acțiune de mare importanță, 
de interes national.

STATE PETRE, Liceul .Ju
lia' Hașdeu" : înseamnă o bucu
rie deplină pentru mine 
faptul că particip direct la a- 
ceastă activitate concretă, prac
tică, pe pămînturile întreprin
derii agricole de stat Roseți- 
Călărasi.

ANASTASIU MIHAI, Liceul 

Fete din Săliște

nr. 6 : Ne așteaptă holdele fer
mei Bangiu de la I.A.S. Gră
diștea, dar ne așteaptă și oa
menii acestor holde. Vom cău
ta să ne integrăm perfect, ală
turi de ei, în actul muncii.

NICOLESCU RADU, clasa 
a Xl-a D, Liceul „Iulia Haș- 
deu“ : Merg pentru prima oară 
și mărturisesc că mă încearcă 
un sentiment de adîncă emo
ție. Sînt însă cu minte alți 35 
de colegi din aceeași clasă.

SÎNTEM CONVINȘI CA 
VOM IZBÎNDI ! Iată deviza

I. ANDREIȚA

(Continuare în pag. a 111-a)

Zilnic, cu aceeași căldură 
și urări dc succes, tinerii soți 
Ecaterina și Vasile Ciucanu 
predau unul-altuia schimbul. 
Pentru hărnicia, priceperea 
și conștiinciozitatea de care 
dau dovadă Ia volanul „Ta-' 
trei“, ei se bucură de apre
cierea colectivului de con
structori de la Lotul Mănăi- 
leasa al șantierului hidro
centralei de pe Lotru.

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
S-au cunoscut în casa lui Radu 

Marcel, unchiul băiatului, la care 
ea locuia pe atunci. El tocmai 
venise din armată și se angajase 
ca electrician pe unul din șantie
rele Capitalei. Virgil Crăciun îi 
plăcuse fetei și după citeva luni, 
au hotărît să se căsătorească. Mai 
ales că mătușa lui stăruise pe 
lingă Dorina : „Ia-l, fată, că e bă
iat bun și o să frăiți bine împre
ună /“ Și fata l-a luat. S-a călă
torit trecînd peste diferența de 
vîrstă (ea acea 29 de ani, el doar 
23 de ani) și peste diferența de 
cultură (ea își luase bacalaurea
tul, el acea doar citeva clase ele
mentare). Dorina dorea să aibă 
un soț care s-o iubească și un 
cămin propriu la care visase îm- 
delung în anii în care împinsese 
ziua vagonetele de pămînt la fa
brica „Cărămida", iar seara în
văța la liceul seral. Avea dreptul 
la fericire, după atîția ani de 
muncă și învățătură.

Fericirea fetei a durat însă 
scurt timp. După citeva săptă
mâni, „băitaul bun", își dăduse 
arama pe față. începuse să lip
sească de acasă cu zilele, pierzîn- 
du-și vremea cu alți indivizi fără 
căpătii, venea din cînd în cînd 

In Gara de Nord, la plecarea 
primului eșalon de elevi bucu- 

reșteni
Foto : O. PLEC AN 

ca s-o bală pe soție și pentru a-i 
cere bani de mâncare.

El avea drepturi, iar soția nu
mai îndatoriri. Socotea că are a- 
tîtea drepturi incit, la sfârșitul pri
mei luni de căsnicie, a venit a

„SOȚUL AVEA
RECOMANDARE BUNĂ"

casă cu o femeie și a obligat-o 
pe soție s-o culce în același pat 
cu ei. în noaptea aceea Dorina 
și-a amintit că Radu Marcel o 
prevenise asupra lui Virgil, ne- 
fiind de acord cu soția lui. „l-am 
spus că Virgil nu e de ea, că e 
om de uși multe".

Din seara aceea, Virgil Crăciun

Literatura univer
sală, punte spiri

tuală intre popoare 
de AL. DIMA

Relațiile spirituale dintre națiuni alcătuiesc nu 
numai o problemă culturală de prim ordin, ci im
plicit și una politica de același rang. Diferitele 
planuri ale activităților omenești se sprijină și se 
întretaie, și ele apar totdeauna ca un complex ma
siv de factori ce înrîuresc — în mod sensibil —• 
dezvoltarea societății. Raporturile dintre culturi și 
literaturi au existat desigur, totdeauna, în cursul 
istorieiț dar e evident că ele au fost mai vii și 
mai accentuate în anume epoci ca, de pildă, de-a 
lungul Renașterii, luminismului sau romantismului 
european spre a cita numai exemplele cele mai 
tipice. în măsura în care roata istoriei se îndreaptă 
spre secolul al XIX-lea și spre cel actual, relațiile 
au devenit tot mai strînse-și importante docu
mente literare și politice le-au consemnat încă de 
la începutul și jumătatea veacului trecut. Ele sînt 
prea cunoscute spre a mai fi repetate aci. Firește, 
că circulația bunurilor materiale și spirituale s-a 
intensificat după 1800 și îpînă în epoca noastră, 
cînd ea s-a dezvoltat mai aprig ca orieînd.

Valorile literare, prin însăși natura lor, s-au 
încadrat — aș %pune — cu maximă , vioiciune în 
circuitul schimburilor internaționale și au servit, 
cu deosebită proprietate, cauza apropierii dintre 
popoare. Contactele au început încă din antichi
tate atît în sfera orientului antic de-a lungul ma
rilor dimensiuni ale Asiei cît și în cea europeană, 
a lumii greco-romane. Importanța relațiilor din 
această vreme nu numai pentru epoca lor, dar și 
pentru întreaga cultură mondială de mai

(Continuare în pag. a II-a)

Primirea de către tovarășul

Președintele' Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit joi la amiază 

pe Kaarlo Veikko Makela,

Ritm accelerat
la recoltarea culturilor tîrzii

în ultimele zile, în între
prinderile agricole de stat s-a 
intensificat munca de recol
tare a culturilor tîrzii și de 
pregătire a terenurilor pentru 
însămînțările de toamnă. Pînă 
acum a fost strînsă floarea- 
soarelui de pe aproape 40 la 
sută din suprafața cultivată. 
.Producțiile realizate duc la 
aprecierea că recolta va fi su
perioară prevederilor. A. în
ceput recent și culesul porum
bului, lucrare efectuată pînă 
în prezent pe aproape 30 000 
ha, aparținînd I.A.S. dip su
dul țării. Au fost recoltate, 
de asemenea, fasolea, cartofii, 
furajele de pe mari suprafețe. 
Concomitent, mecanizatorii 
pregătesc terenurile pentru în
sămînțările de toamnă. După 
strîngerea culturilor premer
gătoare, terenurile au fost 
arate, iar acum se execută 
ultimele lucrări pentru asigu- 

venea tot mai rar pe acasă, soției 
nu-i mai da nimic din salariu. 
Hoinărea pe străzi și prin parcuri, 
se înhăita cu cine apuca și ast
fel își risipea banii.

Cînd termina salariul, își vin
dea hainele (soția îi cumpărase 

două costume de haine în 1967, 
apoi încă unul în 1968, plus o 
haină de vinilin și un fîș), iar 
cînd se isprăveau și acești bani 
făcea rost de alții gonind sânge. 
Așa a petrecut aproape doi ani, 
din cînd în cînd venind pe acasă 
pentru a-și bate soția și pentru a 
căuta de mâncare și de îmbrăcă
minte. * 

ambasadorul Finlandei la Bu
curești» într-o vizită protoco
lară.

(Agerpres)

rarea unui bun pat germina
tiv. Mai mult de o treime din 
suprafața prevăzută este gata 
pentru însămânțat.

(Agerpres)

CRAIOVA : 

Spectacol 
cultural- 
sportiv 

in cinstea 
brigadierilor
Joi după amiază, cu oca

zia împlinirii a 20 de ani 
de la înființarea primelor 
brigăzi de muncă patrioti
că din țara noastră, pe sta
dionul „Tineretului** din 
Craiova, a avut loc un ma
re spectacol sportiv și cul
tural artistic. După înălța
rea pe catarg a drapelului 
patriei, au fost evocate epi
soade din munca brigadie
rilor ca și succesele obținu
te de tineri în acest an 
pe șantierele muncii pa
triotice.

în prima parte a mani
festării au avut loc întîlniri 
amicale de fotbal între zia
riști și artiști și Universi
tatea Craiova și F.C. Argeș, 
în partea a doua a specta
colului și-au dat concursul 
o serie de cunoscuți cîntă- 
reți de muzică populară și 
ușoară din Craiova și Capi
tală. Spectacolul organi
zat de Comitetul municipal 

'U.T.C. Craiova, s-a bucurat 
de un deosebit’succes.

VIORICA IOVIȚA 
Subredacția , 

„Scânteii tineretului" 
din județul Dolj

Virgil Crăciun devenise un om 
fă/ă căpătii, umblînd după dis
tracții, oferind tot ce avea pentru 
o „seară cu amicii". Treceau se
rile și nopțile, iar dimineața nu 
se mai ducea pe șantier, lipsea 
zile întregi, dar nimeni nu-l de

ranja pentru a-l întreba de ce 
lipsește, ce îl frământă, cum poate 
fi ajutat. Complăcîndu-se in acest 
trai ușor, Virgil Crăciun a ajuns 
pe treapta cea mai de jos a de
gradării umane. Nu este unul din
ii e acei huligani pe care îi ve
dem pe străzi bătîndu-șe,' acostând 
trecătoarele cu cuvinte triviale 
sau pe care îi întâlnim în fața

Coloane spre cei Imagine de 
la secția piroliză a Combina
tului petrochimic — Pitești

TATEA
ȘCOLII

școlare, ori

care 
toate 
s-au

S-a vorbit mult, 
cu amănunte intere
sante, despre debutul 
noului an școlar. 
S-ar părea că se știe 
totul. Și totuși în
trebările despre ceea 
ce va aduce, inedit, 
anul școlar 1968/69 a- 
bundă, deși pînă la 
„premiera** sa ne mai 
despart două zile. 
Greutatea de a for
mula un răspuns 
complet rezidă în 
greutatea de a putea 
cuprinde și sintetiza 
într-o modestă coloa
nă de ziar toate pre
gătirile care au pre
cedat acest eveni
ment așteptat de mi
lioanele de elevi. Ar 
trebui să vorbim de 
cei care, așezînd că
rămidă lingă cărămi
dă, au ridicat noi e- 
dificii 
despre uriașul efort 
cheltuit, de la autor 
și pînă la tipograf, 
pentru editarea ma
nualelor, sau de răs
punderea 
profesorii de 
specialitățile 
pregătit în lunile în 
care voi, elevii, erați 
în vacanță, pentru a 
vă putea transmite 
cele mai noi cuceriri 
ale științei și cultu
rii. Enumerarea îi-ar 
fi echitabilă dacă 
i-am omite pe cei 
care au lucrat sau au 
vîndut uniforme și 
rechizite, pe cei care 
s-au îngrijit să aveți 
la timp cărțile școla
re și celelalte mate
riale didactice auxi
liare pe pupitre, pe 
părinții voștri, care 
s-au preocupat din 
timp de tot ce vă 
este necesar pentru 
învățătură și 
pe voi înșivă, 
v-ați 
școlile, ați ajutat la 
îmbogățirea labora
toarelor și întreține
rea zestrei didactice, 
la amenajarea biblio
tecilor și a terenu
rilor sportive.

Veți fi de acord cu 
noi că nu este posibil 
să aduni ca într-o 
simplă socoteală arit
metică gînduri, sen
timente, căldură o- 
tnenească și efort,

chiar 
care 

înfrumusețat

M. VIDRAȘCU
(Continuare 

în pag. a Il-a)

instanțelor de judecată. Poate de 
aceea actele sale huliganice sînt 
mult mai grave pentru că ele 
atentează la normele morale una* 
mm recunoscute și acceptate ale 
vieții de familie. Distrugând, prin 
comportarea sa barbară, fericirea 
mult dorită și așteptată a unei ti
nere femei, Virgil Crăciun a să
vârșit- un act incalificabil, care nu 
poate fi încadrat precis în para
grafele legilor. Nocivitatea unui 
asemenea tip de huligan - nu tre
buie pusă la îndoială și împotriva 
lui trebuie adoptate aceleași fer
me măsuri ca în cazul huliganilor 
notorii. Ocrotiți de climatul ne
păsării și indiferenței, (țe așa-zi- 
sul neamestec al tovarășilor de 
muncă și al familiei, huliganii de 
acest tip sfidează prin atitudinea 
și manifestările lor, înaltele prin/ 
cipii morale ale orânduirii noa* 
stre.

Pentru a-și atinge scopurile a- 
cești oameni uzează, fără nici c 
ezitare, de orice mijloace. Ei sini 
discipolii maximei definitorii pen-

CONSTANȚA CORDOȘ 
VICTOR RAREȘ

(Continuare în pag. a II-d)
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ZIUA POMPIERILOR
Ca în fiecare an, la 13 sep

tembrie sărbătorim Ziua pom
pierilor. Această zi constitue pen
tru unitățile, subunitățile și for
mațiile civile de pază un prilej 
de trecere în revistă a realizări
lor obținute în pregătirea lor 
politică și profesională, în înde
plinirea misiunilor de pfCvenire 
a incendiilor, de stingere a ce
lor izbucnite în timpul, cel mai 
scurt și cu minimum de pagube.

Sărbătoarea aceasta instituită 
de statul nostru este o mărturie 
a prețuirii pe care poporul o a- 
cordă pompierilor, demni conti
nuatori ai ostașilor — eroi coman
dați de căpitanul Pavel Zăgă- 
nescu care la 13 septembrie 1848 
au înfruntat pe cotropitorii oto
mani în Dealul Spirii dovedind 
un înalt spirit de patriotism, de 
dragoste fierbinte față de patrie 
și popor.

Anul acesta cînd se împlinesc 
12 decenii de la evenimentul 
memorabil petrecut în Dealul 
Spirii ne amintim cu adîncă re-r 
cunoștință de eroii de la 1848, de 
acest mare act de eroism cetă
țenesc și ostășesc. Pilda lor a fost 
unnată de mii de eroi la Plevna, 
Grivița. Smlrdan. Acolo, pompie
rii militari constituiți în baterii 
de artilerie au luptat cu vitejie 
adueîndu-și contribuția la răz
boiul pentru independența Ro
mâniei în 1877—1878, Prin fap
tele săvîrșite ei au arătat că sînt 
demni urmași ai luptătorilor de 
la 1848, adăugind noi file la car
tea tradițiilor de luptă.

în zilele glorioase ale insu
recției naționale din august 1944, 
organizată și condusă de P.C.R., 
alături de formațiunile patriotice 
și de celelalte unități militare, 
pompierii au acționat împotriva 
grupărilor hîtleriste din Capitală 
și alte orașe, intervenind cu cu
raj și hotărîre la stingerea incen
diilor provocate de bombarda
mente, salvînd vieți omenești și 
însemnate bunuri.

Astăzi, cinstind pe înaintași, 
militarii pompieri îrfibogățeșc 
tradiția armei, muncind și lup- 
tînd fără preget pentru apărarea 
vieții oamenilor, a proprietății 
socialiste și a bunurilor cetățeni
lor împotriva incendiilor și altor 
calamități.

Educați de partid în spiritul

Locot. colonel
PAUN LEONIDA

răspunderii față de continua pre
gătire militară și profesională, 
față de însușirea tacticii, a me
todelor și procedeelor celor mai 
noi de prevenire și stingere a 
incendiilor, ofițerii, .subofițerii și 
militarii în termen din unitățile 
de pompieri obțin rezultate supe
rioare în îndeplinirea misiunii în
credințate de conducerea de 
partid și de stat.

La tradițiile lor, adaugă zi de 
zi noi fapte de curaj, vitejie, dîr
zenie, dăruire de sine, calități 
morale și politice de care sînt a- 
nimați pompierii și care se ma
nifestă în întreaga lor activitate 
în îmbunătățirea muncii de pre
venire a incendiilor, în creșterea 
eficacității stingerii lor, în lupta 
pentru apărarea vieții tot mai fe
ricite, a proprietății socialiste și 
a bunurilor personale ale cetățe
nilor împotriva incendiilor.

Sentimentul dragostei fierbinți 
față de patrie, convingerea fer
mă că slujesc interesele poporu
lui, fac din fiecare pompier un 
luptător hotărît, disciplinat și 
curajos, gata oricînd1 să-și dea la 
nevoie și viața pentru îndeplini
rea misiunilor.

Spiritul de sacrificiu pe care-1 
dovedesc zi de zi pompierii în 
activitatea lor poate fi ilustrat 
prin nenumărate și emoționante 
fapte. Se cuvine să amintim a- 
cum, cu prilejul Zilei pompierilor, 
de acțiunea militarilor din com
pania Craiova la incendiul de
clarat la Combinatul chimic I- 
șalnița,' unde dovedind dîrzenie, 
curaj, o bună pregătire de specia
litate și rezistență fizică și-au în
deplinit exemplar misiunea.

Dîrzenie și spirit de sacrificiu 
au dovedit și militarii gărzii de 
intervenție din compania a Il-a , 
din municipiul București coman
dată de maior Crîșmaru Aristotel 
la multe incendii ca cel declarat 
la întreprinderea „Izolatorul". La 
acest incendiu s-a evidențiat în 
mod deosebit plutonierul Crai- 
niciuc Teodor utecist, serg. Mâg- 
da Achim, cap. Petre ijumitru,

Adunarea festivă
din Capitală

La Casa de cultrirâ'a Minis
terului Afacerilor Interne a 
avut loc joi dupâ-amiază o a- 
dunare festiva, cu prilejul îm
plinirii a 120 de ani de la lupte
le eroice ale pompierilor din 
Dealul Spirii și> al zilei de 13 
septembrie — „Ziua pompieri- 
lor“.

în prezidiu au luat loc to
varășii Dumitru Popa, membru 
supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului muni
cipal București al P.C.R., pri
marul 
Cornel 
cerilor 
Stoica, 
siliului 
generali și ofițeri 
pompieri voluntari fruntași.
’ Cuvintul de deschidere a 

adunării a fost rostit de Ale
xandru Lănescu, adjunct al 
fn:nistrului afacerilor interne.

Despre semnificația zilei de 
13 septembrie — „Ziua pom
pierilor" — a vorbit general- 
locotenent Pamfil Tatu.

Evenimentul memorabil pe
trecut în Dealul Spirii, acum 
120’ de ani, a spus vorbitorul, 
este înscris cu litere de aur în 
istoria poporului nostru.

După a evocat faptele de 
eroism legendar ale ostașilor 
pompieri de-a lungul timpu
lui. abnegația cu care au Lup
tat in zilele insurecției arma
te antifasciste, vorbitorul a 
relevat acțiunile prompte Ji 
curajoase desfășurate de pom
pieri pentru lichidarea incen
diilor și apărarea vieții oame
nilor, a proprietății socialiste 
și a bunui ilor personale ale 
cetățenilor împotriva focului, 
cucerindu-și stima și prețuirea 
oamenilor muncii.

In continuare, au mai luat 
cuvintul Ion Gălățoiu, direc-

general al Capitalei, 
Onescu, ministrul afa- 

interne, ' Constantin 
vicepreședinte al Con- 

Securității Statului, 
superiori,

I

tor adjunct la uzinele ..Elec
tromagnetica" și Dumitru Dinu, 
muncitor îa Atelierele de revi
zie vagoane Bucurcști-Grivița.

Inty-o atmosferă de puterni
că însuflețire, participanții la 
adunare au adoptat prin vii și 
îndelungate aplauze textul u- 
nei telegrame adresate Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

în încheierea festivității a a- 
vut loc un program artistic 
susținut de Ansamblul de cîn- 
tece și dansuri, „Ciocîrlia“.

★
Cu același prilej, a avut 

solemnitatea înrhînării de 
dine și medalii unor cadre 
unitățile de pompieri și 
formațiilor P.C.I.

înaltele distincții au fost în- 
mînate de general de armată, 
Iacob Teclu, membru al Con
siliului de Stat.

Pentru merite deosebite în 
muncă, a fost conferit ordinul 
„Pentru servicii deosebite în 
apărarea orînduirii socialiste 
și de stat“ clasa Il-a, genera
lului locotejnent Pamfilr ,Tatu. 
iar cu același ordin, clasa 
ITI-a, au fost distinși colbnel 
George Sever Socaciu, colonel 
în rezervă Andrei Vintilă, lo
cotenent colonel Vasile Ciubo- 
taru. locotenent colonel Ale
xandru Rus. căpitan Nicolae 
Candin și plutonier adjutant 
în rezervă Nicolae Mitroi.

Au mai primit Ordinul Mun
cii qlasa III-a, Ordinul Steaua 
Republicii Socialiste România 
clasa IV-a și a V-a și medalia 
„I*entm paza contra incendii- 
lor“ un număr de ofițeri și 
angajați civili din cadrul uni
tăților de pompieri, precum și 
numeroși activiști voluntari ai 
formațiilor KC.I.

(A ger preș)

sold. Ciocoi Gheorghe, cap. Ște
fan Gheorghe care au acționat 
în condițiunile unor temperaturi 
ridicate, fum dens, dovedind cu
raj exemplar în lupta cu flăcă
rile. întregul efectiv al subuni
tății urmînd exemplul comuniști
lor cu toate greutățile ivite nu 
au dat înapoi reușind să locali
zeze incendiul în timpul cel mai 
scurt. Ca urmare a acțiunii lor 
curajoase toate secțiile de pro
ducție și construcțiile învecinate 
au fost salvate, procesul de pro* 
ducție nu a fost întrerupt.

în lupta cu flăcările, interven
ții curajoase au dovedit și pom
pierii militari din companiile 
Giurgiu, Coristanța-oraș și port, 
Tg. Mureș, Lugoj, Turda, Turnu 
Măgurele și altele.

Pentru spiritul de sacrificii/, 
dovedit, al bărbăției și curajului 
în lupta pentru apărarea împo
triva incendiilor, a vieții oarne? 
nilor, a proprietății socialiste și 
bunurilor personale ale cetățeni-' 
lor în perioadă septembrie 1967- 
septembrie 1968, Consiliul de 
Stat a conferit un număr însem
nat de ordine, medalii ale R.Ș.R. 
ofițerilor, maiștrilor și subofițeri
lor. Au fost citate prin ordin al 
Comandamentului pompierilor 
multe sublimități iar un număr a- 
preciabil de militari în termen au 
fost distinși cu semnul onorific 
„fruntaș în paza contra incen
diilor".

în rezultatele pe care le-au 
obținut în activitatea lor se con
cretizează eforturile organizații
lor de partid și U.T.C. a spriji
nului permanent și deosebit de 
prețios din partea maselor largi 
de oameni ai muncii — care 
alături de pompierii' militari își 
aduc contribuția la prevenirea și 
stingerea incendiilor.' Din forma
țiile voluntare de pază contra 
incendiilor fac parte peste 270 000 
de cetățeni. Rezultate însemnate 
au obtinut formațiile din locali
tățile Pașcani — județul Iași, Sebiș 

i — județul Arad, Șindominic — 
județul Harghita care s-au clasat 
pe primele locuri în cadrul în
trecerii patriotice din acest an.

Sărbătoarea de astăzi prileju
iește pompierilor militari și ci
vili prileiul de a-și exprima încă 
odată adeziunea lor deplină față 

, de politica internă și externă a 
Partidului Comunist Român, ho- 
tărrrea de a-și îndeplini misiu
nea încredințată de partid și gu
vern, de a ridica pe o treaptă și 
mai înalta pregătirea de luptă și 
politică, de a îmbunătăți conti
nuu calitatea muncii de prevenire 
și stingere a incendiilor, de a fi 
oricînd gata să apere viața oa
menilor și marile construcții ale 
socialismului pentru înflorirea 
scumpei noastre patrii — Repu
blica Socialistă România.

FORSYTE SAGAde sea
’s

Ver-

Acordarea unor

de onoare ale CC al U.T.C

„Am 
feri-

Prezintă dr. 
Tîrlea (reua-

Cu prilejul zilei pompie
rilor C.C. al U.T.C. a acor
dat Diploma de Onoare a 
C.C. al U.T.C. organizațiilor 
U.T.C. din :

Compania de pompieri 
port-Constanța. Compania 
dc pompier» Lugoj, Compa
nia de pompieri Hunedoara, 
Compania de pompieri Făl- 
ticeni. Compania I de 
pompieri 'PloieȘți, Compa
nia de pompieri Dej.

Aceeași distincție a 
acordată uteciștilor :

Lt. Dragoș Adrian 
lician — compania 
pieri Tg. Mureș, plut. 
Ia cu Apostol 
pompieri Turda, sorg. Ilias 

•_AIex. Cornel — Compania 
pompieri Ploiești, sera, maj 

: Șerban Nicolae — Compa
nia 2 pompieri Brailâ, locot.

fost

Crăciun Ionel — Comp. 4 
pompieri București, sqrg. 
maj. Hepenciuc Liviu — 
Comp, pompieri Giurgiu, 
serg. maj. Leonte Vasile — 
Comp, pompieri Nicolina- 
lași, serg. Angliei Ion — 
Comp, pompieri Deva» serg. 
Udroiu Ion — Comp, pom
pieri orașul Gheorghe 
Gheorghiu-bej, cap, Gheor
ghe Gălățeanu — Comp, 
pompieri Brașov, serg. Sturz 
Păun — Comp, pompieri 
Cîmpulung Muscel» ‘ serg. 
Pita Simion — Comp, pom
pieri Tg. Jiu, serg. Ivan 
Ion — Comp, pompieri Foc
șani. cap. Vasile Dumitru 
— Comp. pomRie’T^Jîgt^, 
Șnni.

, Cdhip. 6 (rtrnipieri B

Generozitatea școlii
( Urmare

din pag. 1)

plus uriașe cheltuieli 
materiale suportate 
de statul nostru Și 
totuși acestea sînt 
componentele care 
pot exprima, fiecare 
în parte și toate la 
un loc. ce înseamnă 
azi, în România so
cialistă. pregătirea u- 
nui nou an școlar. 
Pentru că azi. la noi. 
formarea tînărului 
pentru viață a încetat 
să mai reprezinte 
doar preocuparea fie
cărei familii în 
parte, căpătînd di
mensiunile unei pro
bleme de interes 
național față de 
care nici un efort 
nu pare prea costisi
tor. Și totuși, ne 
permitem să va rea
mintim. tradueînd în 
limbajul convingător 
al ci firelor, cîteva 
din coordonatele eta
pei care numindu-s** 
■ pentru vai vacantă.

clasă.
1 500 

la

a purtat pentru orga
nizatori denumirea 
., pregătirea anului 
școlar 1968—1969“ :

• In anul acesta 
se construiesc 2595 
noi săli de 
Dintre acestea
intră în circuit 
15 septembrie.

S-au tipărit 
de titluri de manua
le într-un tiraj ce 
depășește 27 milioa
ne exemplare. Ele 
vor fi dăruite elevi
lor în prima zi de 
.școală. Valoarea ma
nualelor este de Î71 
milioane lei.

® Anul școlar care 
începe cunoaște două 
aspecte inedite : vom 
avea elevi în clasa 
I în vîrstă de 6 
ani. și prima promo
ție de elevi care ur
mează școala de cul
tură generală de 12 
ani;

® Tirajul materia
lelor didactice de
pășește 300 000 exem
plare. Elevii vor uti
liza pentru prima

700

10,00—10,30 - pentru
specialiști; Ciclul
„Medicină” — „Ano
rexia" "
Iuliana
re).

17,30 — Pentru 
tîri pe

de RADU COSAȘU

copil. Poves
tiri pe degete : „Pe
ripețiile lui Pîș-Pîș". 
Interpretează Zaița 
Brîndușa-Silvestru 

18,00 — D/umuri și popasuri 
, emisiune turistică.

Munții Apuseni.
18,20 — Buletin’il circulației 

rutiere.
18.30 — Curs de limba spa

niolă (reluarea lec-, 
ției a 8-a).

19,00 — Albatros — revistă 
Literară pentru tine
ret. „Cîntare pămîn- 
tului românesc".

19.30 — Telejurnalul
ră.

20,00 — Studioul de 
„Te laiid și 
și te cînt"..

poezie 
te apăr 

_ ~ * versuri'T 
în lectura autorilor.

20,15. — Actualitatea în agri
cultură.

20,30 — Studioul muzical 
Cultura muzicală 
de-a lungul timpu
lui Wagner — 
di (I).

21,00 — Reflector.
21,15 — Filmul artistic : 

întîlnit țigani 
ciți" — o producție 
a studiourilor iugo
slave.

22,45 — Telejurnalul de noap-

Teatrul
Tineretului

Piatra Neamț 
și-a deschis 

stagiunea
i Teatrul Tineretului din Piatra 

Neamț și-a deschis noua stagiune 
cu „Jocul de-a vacanța" de 
Mihail Sebastian. Piesa a fost 
pusă în scenă de regizorul Ga
briel Negri, iar scenografia apar
ține arhitectului Vladimir Po
pov. Alături de actorii consacrați 
ai teatrului au fost diștribuiți o 
serie de tineri absolvenți ai 
Institutului' de artă teatrală și 
^l^^^grafică „I. L. C^Jagiale".

ul pentru ^CfUâla sta
giune cuprinde un rftimăr în
semnat de piese românești, cla
sice și contemporane.

Eu nu cred — vorbind fără 
demagogie — că urechea studiou
lui nu se apleacă asupra criticilor 
formulate inteligent de cronicarii 
inteligenți. Un confrate la care 
țin foarte mult făcea zilele trecu
te această afirmație nedreaptă : 
cronicarii care au dreptate nu-s 
prea ascultați de studio. Nu c 
așa. Și nu e așa pentru că aș 
idealiza studioul și oamenii lui. 
Pentru oamenii cu cap e clin ce 
ce în mai grea operația asta a 
idealizării — oamenii cu cap nu 
se mai ocupă azi cu idealizările 
(și iclilizările) ci cu apărarea unui 
ideal. Un ideal curat și exact e 
suficient pentru un om cu cap și 
suflet, cu picioarele pe pămînt. 
Din acest punct de vedere, ade
vărul — fie doar al unei cronici 
de televiziune — nu se poate să 
nu-și facă loc, chiar dacă uneori 
urechile unora — fie ei regizori 
sau teleredactori — au ziduri. Nu 
trebuie să fim obsedați dacă fie
care rînd al unei cronici e urmat, 
nu trebuie să urmărim dacă ure
chea se apleacă sau nu. Urechea 
nu trebuie să se, aplece, ea tre
buie să fie pătrunsă — și un cro
nicar care susține cu tenacitate și 
credință un adevăr, un singur a- 
devăr, poate fi încredințat că opi
nia lui, dacă e adevărată, se va 
instala în auz și de acolo va urca 
la cjreier. »

lată ideea ‘îmbunătățirii reper
toriului cinematografic. E impo
sibil să nu se observe calitatea fil
melor programate cu din ce în ce 
mai puține concesii făcute vulga
rului și ieftinității, cu o ștachetă 
a bunului gust fixată ferm la un 
nivel onorabil. Intr-o singură săp- 
tămînă, patru filme foarte diferi
te ca orizont și gen, dar toate de 
calitate certă în genul Ipr — in
diferent dacă „mi-a plăcut", cum 
se zice, sau nu : „Coaja de bana
nă** — o comedie degajată, sub
țire îneîntătodre pe (ilocuri în care 
Jeanne Moreau și Belmondo 
joacă fără să știe că mîine vor fi 
marile vedete ale filmului, adică

Fe- 
pom- 
Bur- 

Companîa

Cdrele
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continuare).
OMUL MAIMUȚA 
la Excelsior (orele

lozofia și
nat catalizator asupra

cum avusese un timp la Grupul 
IV (la punctele termice).SOIUL AWA

(orele 8.30 ;
18 ; 20,30) :

....... j ; 15,30;

NEÎNȚELESUL
rulează la Patria (orele
11.30 : 14 ; 16,30 ; 19 ; 21.15).

VIN CICLIȘTII
rulează la‘ Republica (orele 
9,30; 11,45; 14; 16.30); 19;
OCOLUL (orele 21). Victoria 
(orele 9 ; 11,15 ; 13.45 ; 16,15 ;
18.30 ; 20.45) ;

FRATELE DOCTORULUI . HO
MER

rulează la Cinematecă (orele 
10 ; 12 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21).

WINNETOU — cinemascop
(orele 

. 15,45 ; 18,15 ;
Festival (orele 8.45 ; 
.............. 21).

rulează la Luceafărul
8,30 ; 10,45 ; 13 ;
20,45) ; -
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 •

INFRÎNGEREA LUI ALEXAN
DRU CEL MARE

rulează la Capitol (orele
9.15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16;15, ; 18,30;
20,30) ; Melodia (orele 8,45 ’
11 ; 13,30 ; 16 : 18,30 : 20,45) ;
Modern (orele 9,30 ; 11,45 ; 14 :
16.15 ; 18,30 ; 20.45) ; Feroviar
(orele 9,15 . 15.30 ; 18 ; 20,30);

Gloria (orele 9; 1L15 ; 13,30;
16 : 18,15 ; 20.30).

PRINȚESA
rulează la Central (orele 8,30 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

AVENTURIERII — cinemasoap 
rulează la Luthină (orele 9.30— 
16 în continuare ; 18.30—20.45).

CORABIA „PASAREA ALBAS- ( 
TRĂ“ — cinemascop

rulează la. Doina (orele 9—10 
program pentru copii ; 11,30 , 
13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21).

FANTEÎZIȘTII
r(ulează la Union Torele 15.30 : 
20 30) ; Desene animate/ (ora 
18).

VARIAȚIUNI PE O TEMA 
VECHE — AURITUL — LUMEA 
EXTRAORDINARA A MIȘCĂ
RII — LOS BUCANEROS — 
FRUMOASA DIN PĂDUREA 
ADORMITA

rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21 în

TARZAN, 
rulează

9.15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 : 18,30 ;
20,45) ; Aurora (__
19.45 ; 13 ; 15,30 ; 18 ;
Arta (orele 9 ; 11; 13,15
18 ; 20,30).

TOM JONES
rulează la Grivița
11.45 ; 14.30 ; 17,30 : 20.30).

UN DOLAR GĂURIT
Rulează la înfrățirea (orele
10 • 15,30 ; 17,45 ; 20) ; Cotro- 
ceni (orele 15.30 ; 18 ; 20,30).

BALUL DE SÎMBĂTĂ SEARA 
rulează la Buzești (orele 15,30
— 18 în continuare).

REBUS MIRACULOS
rulează la Dacia orele 8,15
— 21 în continuare).

TAFFY ȘI VÎNĂTORUL
rulează la Bucegi (orele 9 ; 

- 11,15; 13,30; 16: 18,15: 20,30). 
GIOCONDA FĂRĂ SURÎS

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

PIRAMIDA ZEULUI SOARE — 
cinemascop

rulează la Lirsi (orele 15,30 ; 
18) ; Munca (orele 16 ; 18 ; 20).

nealterați de ticuri și îndrăgostiți 
de nimicuri. „Itiotorius** — un 
film de Hitchcok, unul dintre 
cele mai frumoase filme văzute 
la Televiziune, desăvîrșit în co
nectarea unei povești de dragos*1 
te la un subiect politico-polițist 
condus cu mina cea mai sigură, 
desăvîrșit ca regie, ca foc, ca 
eficacitate a ideii. Nu-mi plac 
superlativele în materie de i cine
ma — personal însă n-am văzut 
de mult un rol de femeie îndră
gostită ca acel al lui Ingrid 
Bergman în „Notorius* și o îm
brățișare mai frumoasă, mai cura
tă ca aceea „lucrata* de Hitchcok 
în spațiul imens dintre o terasă 
la mare și un telefon — fi mai 
departe, în spațiul infinit al cli
pei în care ridici receptorul și 
faci un apel telefonic. E o scenă 
pe care o poți lua liniștit pe lu
mea cealaltă. A urmat un meda
lion Humphrey Bogart, prezentat 
exact și nuanțat de Alice Mănoiu 
— prilej ca} publicul să cunoască, 
în sfîrșit, mai detaliat unul din 
cei mai fascinanți actori americani 
și al patrulea film, „Țiganii feri
ciți* ai lui Petrovici care, chiar 
dacă nu subscriu la ei, Tămîn re
marcabili ca plastică și accent 
melodramatic. Repet — toate a- 
cesțea într-o singură săptămînă, 
„măcar de-ar dura !**, cum spu
nea mama lui Napoleon, după 
fiecare succes al fiului ei. Im
presia mea e ca acest succes al 
Televiziunii — succes de gust, 
de opțiune și consecvență — va 
dura fiindcă repertoriul săptămâ
nii trecute „nu era întîmplător** 
■— după o expresie consacrată —■ 
eh venea după alte multe săptă- > 
mini cu filme bune, pe care cro
nicarul tenace în a cere filme 
bune la T.V. nu le-a mai elogiat 
pentru a-și obliga vanitatea * la 
discreție, la tăcere — așa cum e 
cuviincios cînd o idee adevărată x 
triumfă. Dar iată că de mîine 
seară vom avea „Forsyte _ Saga* 
un serial — să-i zicem ' așa — 
de cultură. Nu vreau să vînd pie
lea ursului. Sînt gata să fiu deza
măgit, ca după orice ecranizare 
a unei mari opere literare. Dar 
înaintea dezamăgirii — căci ori- 

dezamăgire merită a fi amîna- 
cît mai mult în speranța că 
se va mai petrece și timpul o 
uita — înainte de orice măva

bucur că voi vedea vara tîrzie a 
bătrmului Jolyon; vara aceea — 
cu așteptarea la 80 de ani a unei 
femei frumoase și tinere care 
să-ți vegheze sfîrșitult — e una 
din sublimele veri iscodite de o 
minte omenească și nu cred că 
regizorul acela poate fi atit de 
slab incit s-o strice. Vara tîrzie a 
bătrinv.lui Jolyon e dificil a fi 
stricată, ea nu e o vară ca orice 
vară. Dar pînă una alta — pentru 
a-mi înfrîna pornirea spre avan
cronică — remarc că și aici tele
viziunea a venit în intîmpinarea 
celor care susțineau, pe bună 
dreptate, că lumea teleserialurilor 

.nu se mărginește la poc poc și 
pac pac.

4

oară un determina- 
tor al plantelor 
țara noastră, se 
servi de hărți de 
cialitate. planșe 
chimie, fizică, 
metric, științele na
turii etc.

G Din 27 manuale 
editate pentru clasa 
a Xll-a 17 sînt ori
ginale. Elevii vor.pe
trece în școală 30 
ore săptămînal, res
tul timpului fiind 
folosit pentru studiu 
individual,

© S-a înmulțit nu
mărul claselor 
program special 
matematică și 
Pe lingă cele 
tente vor mai 
ționa clase de 
matică in 
Galați, Satu 
Oradea. Liceul .,1. L. 
Caragiale" din Bucu
rești, iar de fizică în 
Brașov, Oradea, A- 
ratl și Liceul „N. 
Bălcescu" din Capi
tală. Alte amănunte 
le vor afla elevii în 
prima zi de șo.ială.

din 
vor 

spe- 
de 

geo-

cu 
dc 

fizică, 
exis- 
func- 
inate- 

Brăila, 
Mare,

(Urmare din pag. I)

tru cinicii de cea mai joasă condi
ție umană : „scopul scuză nțjloa- 
cele**. într-adevăr, pentru a ajunge 
la capătul drumului său, buleti
nul ele București, Virgil n-a dai 
înapoi de la nimic. A știut să cîș- 
tige încrederea unei mătuși ca- 
re-l cunoștea prea puțin și a u- 
nei fete dornice, de ambianța cal
dă a unui cămin. „M-am căsăto-, 

\ rit cu el gîndind că acesta este 
omul adevărat cu care îmi voi 
putea face un cămin fericit...**., 
S-a folosit de banii soției pen
tru a-și organiza diversele esca
pade amoroase A furat actețe 
soției și prezentîndu-se cu ele la 
întreprinderea de administrație 
locativă și la Miliția sectorului 3, 

. a obținut, în sfîrșit, mult rîvni- 
tul buletin de identitate ce-i dă
dea dreptul să se stabilească de
finitiv. în București.

Atingîndu-și scopul, Virgil Cră
ciun nu mai avea nevoie de so
ție, îi devenise nefolositoare pen
tru că nu mai putea obține ni
mic de la ea și prin ea. S-a ho
tărît să scape. Nu avea timp să 
divorțeze, fiind, prea ocupat cu 
„munca** sa. A recurs la o solu
ție mai simplă și cu rezultat cert. 
Mai îniîi a silit-o să se mute din 
locuința ce le fusese repartizată 
în str. Sf. Petru Tei 27, într-o 
cameră din str. Răduță Gheorghe 
nr. 34. Aici își maltratează soția 
șt mai mult, pînă cînd femeia, 
nemaiputîndu-l suporta, este sili-

tă să plece. Virgil Crăciun era 
victorios pe toată linia. Petrecuse 
și se îmbrăcase doi ani cu banii 
cîștigați de altcineva, obținînd 
totodată buletinul de București, 
iar locuința mobilată îi rămăsese 
tot lui. 
meniul 
meie.

...ȘI CINE ÎL ACOPERA !

Și ,ca să serbeze eveni- 
irnecliat a adus altă

CINE ESTE 
VIRGIL CRĂCIUN... ?

fe-

Am încercat. să-l găsesc pe a- 
cest’ „băiat bun" și muncitor** pe 
șantierul. Grupului II din Bd. Ion 
Șuloa unde lucrează. Nu venise 
la lucru, era plecat într-o escapa
dă amoroasa'pe litoral. Ulterior 
reifânind pe șantier, aflăm că a 
fost, dar tocmai a plecat. Proba
bil făcuse doar o vizită.-De alt
fel, chiulul făcea parte dintre ta
bieturile sale. înainte cu 3—4 
luni lucrase la Grupul IV și se 

I, făcuse cunoscut, după cum ne 
; spune maistrul Păcuraru, prin 
numeroase absențe, lucrări de 
slabă calitate și certuri cu cole
gii de echipă.

Apoi s-a mutat, după ce n-a 
reușit la examenul de calificare, 
la Grupul II. Lucra în echipa cu 
fratele său Crăciun Radu, care îi 
acoperea lucrările, îi făcea o,par
te din lucrările lui, dar și aici 
se certa cu oamenii din echipă. 
Alt om care l-a cunoscut, Efti- 
mie Remus, ,la care a locuit, din 
iulie 1966 pînă în septembrie 
1967, ne spune că Virgil Crăciun 
era un om recalcitrant, neinte
resat de familie, dorind doar 
să '■‘aibă 
bilească 
lă Și 
ci și un

Virgil Crăciun lipsește nemo
tivat de la lucru zile la rîncl, vine 
și pleacă de pe*șantier cînd vrea. 
Nimeni nu-l întreabă nimic, to
tul se reduce la înregistrarea ab
sențelor. Deși lipsește , mai mutl 
de. 3 zile consecutiv, nu i se des
face contractul de' muncă, con
form instrucțiunilor în vigoare.

Cu atît mai mult cu cît șan
tierele constituie, deseori, locurile 
de unde se recrutează elemente 
declasate și huligani de felul lui 
Virgil Crăciun. De ce ? Pentru 
că’ tinerii proaspăt sosiți aici daci 
sub influența nefastă a, unor 'in
divizi certați cu legile și cu nor
mele morale. Tocmai de aceea 
este deosebit de impozantă cu
noașterea și apropierea tinerilor 
de către organizațiile U.T.Q. și 
conducerile șantierelor. Atmosfera 
de indiferență, tolerarea și ascun
derea abaterilor de la disciplina 

■în muncă și în viață trebuie ri
sipită din viața șantierelor, pen
tru că, numai astfel, aceste locuri 
unde se depun atîtea. eforturi 
constructive, vor înceta să mai 
fie jȘi pepiniere de virtuali hu
ligani.

LITERATURA
UNIVERSALĂ

i

actul care să-l sta- 
definitiv în Capita- 

nu numai buletinul, 
loc de muncă ușor, așa

(Urmare din pag. 1)

tîrziu, nu mai e contestată de ni
meni. E evident că literatura, fi-.

4 știința antică au acțio- 
manifes

tărilor culturii ulterioare. încă de 
pe atunci se pbate vorbi — după 
opinia noastră,— de o „literatu
ră universală", e drept cu o sfe
ră de acțiune mai redusă» dar de 
mare eficacitate. Cultura și lite
ratura medievală, Renașterea cla
sicismului, luminismului, aromân- 
lismul și realismul secolelor 
XIX, XX au vehiculat continuu și 
valorile literare de la un popor la 
altul, de la o țară la alta. Inutil 
să mai accentuăm încă o dată că 
procesul a. devenii 'astăzi febril 
și de o indiscutabilă frecvență.

Literatura universală constituie 
astfel un factor de cristalizare al 
relațiilor prietenești dintre 'na
țiuni.

întrebarea la care trebuie să 
răspundem, se refșră însă la ca
pacitatea valorilor literaturii uni
versale de a Innuri procesul a- 
propjerii dintre popoare.

Sa observăm, mat înțîi, că în 
genere, fondul emotiv ăl opere
lor literare e, prin eh însuși, un 
factor mai acceșibil și mai conta
minant. El învăluie, ..prin propria 
lui natură, națiunile și le stfînge 
laolaltă cu mai mare facilitate 
decît, de pildă, influența filozo
fiei sau a științei. Cu toate opre
liștile limbilor deosebite, folclo
rul și cărțile* populare au găsit 
modalitatea de a deveni univer
sale, „Alixăndria" după cum ară
ta N. Cartojan sau „Genoveva 
de Brabant" după cum arăta N. 
Condeescu, circulau din occident 
și pînă în Asia, cu mare, intensita
te. Dar n-au c^lătoriU deopotrivă 
cu oamenii Renașterii și operele 
lor din Italia în toate țările, ca 

t

de exemplu, petrarchismul pînă 
tîrziu în secolul al XVIII-lea ? 
Publicul cult știa pe atunci ita
lienește în toate țările occidentu
lui, apoi în secolul al XVII-l^a și 
al XVIII-lea franțuzește și citea
— în toată Europa— operele Iui 
Moliere sau Racine, ale lui VoL 
taire sau Rousseau. Romantismul a 
marcat apoi un nou moment al 
universalității pe temelie germa
nă și engleză, mai tîrziu. Litera
tura noastră din cursul secolului 
al XIX-lea a încrucișat mat toate 
curentele literare și s-a încadrat 
universalității -cu o aprinsă sete 
de cunoaștere. Neoclasicismul cu 
romantismul și realismul s-au îm
pletit mereu și de la Heliade, 
curentul s-a dezvoltat, complex, 
într-un fel de unitate - a contra
riilor.

La baza întregii mișcări univer
saliste a stat totdeauna cultul 
pentru diferitele valuri de uma
nism care au cinstit istoria cul
turii. Umanismul antic, cel al 
Renașterii, cel al clasicismului, al 
luminismului, cel al romantismu
lui și pînă la profundul umanism 
al1 epocii socialiste — s-au succe
dat și s-au întărit în cascadă 
timpurilor, revărsî'ndu-se — în 
cele din urmă în vremea noastră
— care le-a moștenit pe tbate, 
dar le-a proinovat, spre culmi și 
mai înalte.

La temelia universalității lite- 
’ rare s-a așternut însă totdeuna și 

opoziția ei dialectică, aparent 
contrarie : structurile literare di
ferențiate național.' A interesat fi
rește pe străini ceea ce nu aveau 
ei1, ceea,, ce venea din altă parte, 
cunoscuta atracție a exotismului. 
Din veacul trecut, dezvoltarea

ideologiilor naționale, pretutin
deni și la noi, a sprijinit tendin
țele diferențiale. La noi de la 
„Dacia literară" s-a trecut nu nu
mai la practica unei literaturi 
naționale, ci și la teoretizarea ei 
mai înaltă, și de la aceasta, la 
„Viața românească" și pjnă astăzi, 
principiul a fost mereu afirmat 
cu stăruință. Pînă la urmă am a- 
juns implicit la consolidarea uni
versalității literare și valorile ro
mânești de la Creangă și Emines- 
cu și pîriă la Blaga și Arghezi au 
început să pătrundă în circuitul 
mondial. Prin alăturarea culorilor 
naționale s-a putut realiza un mo
zaic universal de o mare varieta
te și strălucire. Literatura univer
sală oferă într-adevăr un tablou 
integral al umanității căruia nu 
i-ar putea lipsi nici un aspect al 
literaturilor naționale, fie ele cît 
de „mari" sau „mici". Orice ab- < 
sență ar însemna o sărăcire a 
conținutului bogat al tabloului și 
e un semn al epocii noastre fap
tul că toate națiunile, fără deose
bire de volum, participă la în
chegarea perspectivei universale 
prin contribuțiile diferențiale ale 
fiecăreia.

Cultivarea literaturii universa
le revărsată astăzi la noi, cel pu
țin strălucita avalanșă a traduce
rilor, cum n-au fost în nici o epo
că (și faptul poate fi oricînd ilus
trat, statistic) devine astfel o 
componentă necesară a spiritului 
contemporan și o sursă de prim 
rang a solidarității nobile dintre 
popoare prin respectarea și pre
țuirea reciprocă a valorilor lite
rare.
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Intîlnire la C.C. al P.C.R
Tovarășul Mihai Dalea, secre

tar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, s-a 
întîlnit joi cu tovarășii Takeshi 
Hama, membru supleant al Se
cretariatului Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Japo
nia, redactor șef al ziarului „A- 
kahata", și Matsutaro Matsushima,

membru supleant al C.C. al P.C. 
din Japonia, care se află în țara 
noastră la invitația C.C. al P.C.R.

A participat tov. Nicu Bujor, 
șef de sector la C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej a avut loc o 
discuție care ș-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

Sosirea unei delegații a Partidului Pcpuiar
Mexican

Joi după-amiază a sosit în Ca
pitală o delegație a Partidului 
Popular Socialist Mexican, care, 
la invitația Comitetului Centra) 
al Partidului Comunist Român, 
face o vizită în țara noastră.

Delegația este formată din to
varășii Alejandro Gascon Merca
do, Manuel Stephens Garcia și 
Alberto Lumbrcras, membri ai 
Direcțiunii Naționale a Partidului 
Popular Socialist Mexican.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost întîmpinată 
de tovarășii Mihai Dalea, secre
tar al C.C. al P.C.R., Dumitru 
Ivanovici, membru al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Constantin Vasiliu, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de pârtid.

Centenarului 
Filarmonicii

Concertul simfonic de joi sea
ra, susținut de orchestra Filar
monicii de stat „George Enescu" 
la sala Ateneului, înscris în ca
drul manifestărilor prilejuite de 
centenarul Filarmonicii, a fost 
dirijat de Mircea Cristescu. Pro
gramul concertului a cuprins U- 
vertura la opera „Maeștrii cîntă- 
reti din Numberg" de Wagner, 
Simfonia V „Musica solemna" de 
Berger — lucrare scrisă anume 
pentru sărbătoarea centenarului 
— Simfonia spaniolă de Lalo, so
list fiind violonistul Ion Voicu, și 
poemul simfonic „Till Eulen- 
spiegel" de Richard Strauss.

Turneul Teatrului
„Thalia"

(Agerpres)

INFORMAȚII
Ministrul comerțului exte

rior, Gheorghe Cioară, a plecat 
joi seara în Republica Socia
listă Cehoslovacă, pentru a 
participa la deschiderea celei 
de a zecea ediții a Tîrgului in
ternațional de la Brno. La 
această ediție, economia româ
nească va fi prezentă cu pro
duse 
toare

Li 
Gării 
nele oficiale se afla 
Komarek, însărcinatul cu 
faceri ad-interim al R.S. 
hoslovace la București.

ale industriei construc- 
de mașini.

plecare, pe peronul 
de Nord, printre persoa- 
“ * ’ “ ’ Karel

Elveția tovarășul Octavian 
Groza, ministrul energiei elec
trice, care va participa la 
festivitățile ce vor avea loc 
cu prilejul zilei oficiale a Re
publicii Socialiste România — 
13 septembrie 1968 — orga
nizată în cadrul celei de a 
49-a ediții a Tîrgului național 
de la Lausanne, la care țara 
noastră este invitată ca oaspete 
de onoare.

din Budapesta
Artiștii teatrului „Thalia" 

Budapesta, care întreprind 
turneu în tara noastră în 
schimburilor culturale 
România și R. P. Ungară, 
sit la Cluj. Joi dimineața, 
oaspeți au fost primiți la 
liul popular județean unde s-au 
întîlnit cu oameni de cultură și 
artă din municipiul Cluj.

Seara, pe scena teatrului ma
ghiar din localitate, artiștii oas
peți au prezentat un spectacol cu 
piesa „Csibe" („Puișorul") dei 
Moricz Zsigmond. în aceeași 
seară, în foaierul teatrului s-a 
deschis o expoziție de fotografii 
cu scene din spectacolele jucate 
de attiștii budapestani în ulti
mii ani.

din 
un 

cadrul 
dintre 

au so- 
artiștii 
Consi-

a- 
Ce-

Joi dimineața a plecat în

Joi seara a sosit în Capitală 
Eduard Tschop, noul amba
sador -extraordinar și plenip.o- 
tenfîar al Austriei în Repu
blica Socialistă România.

(Agerpres)

Vernisaj
avut loc în sălile iMuzeu- 
Artă modernă și contem- 
din Galați vernisajul ex- 

pictură a frațiloi

Deschiderea Conferinței
naționale de epidemiologie

Joi dimineața au început în 
Capitală lucrările Conferinței 
naționale de epidemiologie orga
nizată de Uniunea Societăților de 
Științe Medicale. Participă aca
demicieni, cadre medicale de 
specialitate, precum și oameni de 
știință sosiți de peste hotare.

După cuvîntul de deschidere 
rostit de prof. dr. doce,nt 
I. M. Ivan, președintele Confe
rinței, au adus saluturi prof. dr. 
Marin Voiculescu, acjjunct al 
ministrului sănătății, și prof. dr. 
Nicolae Nestorescu, președintele 
U.S.S.M.

Timp de două zile, conferința

teo-va dezbate unele probleme 
retice și practice ale epidemio- 
logiei contemporane privind 
eradicarea bolilor transmisibile 
și cuprinderea, de către, epide
miologie a bolilor neinfecțioase 
cu ’ mare răspîndire, cum ar fi: 
afecțiunile cardio-vasculare,
digestive, degenerative, unele 
boli din domeniul psihiatriei etc. 
Altă temă, care figurează în 
agenda Conferinței se referă la 
problemele actuale de epidemio
logie, pe care le ridică profila
xia și combaterea infecțiilor in
testinale acute.

(Agerpres)

/
Joi a 

lui de 
porană 
poziției de 
Georgeta Aramescu-Anderson și 
Constantin Ticu Aramescu, artiști 
plastici de origine română, stabi
liți cu mulți ani în urmă în 
S.U.A. Expoziția cuprinde lucră
ri, care prin mijloacele de ex
primare, colorit, forme și conți
nut arată că cei doi artiști au sim
țit tot timpul influența culturii 
naționale, a tradițiilor artei româ
nești. Sculpturile „Domnița" și 
„Coloana românească", picturile 
intitulate „Moldova" și „Fratele 
și sora", donate cu această oca
zie Muzeului de artă din Galați 
„Biserică din Maramureș", „Vi
ziune folclorică", „Coloana daci
că", „Amintiri",' „Fantezie româ
nească” -și altele, au o puternică 
forță de sugestie.

La vernisaj, la care a luat par
te pictorița Georgeta Aramescu— 
Anderson, a vorbit despre perso
nalitatea celor doi artiști prof. 
Nicolae Itu, directorul muzeului.

VOM EDUCA GENERAȚIA
TIN ARA IN SPIRITUL IDEILOR

PATRIOTICE
Ne pregătim să începem noul 

an școlar și gîndurile noastre se 
îndreaptă spre partid, și condu
cerea sa care s-au îngrijit, așa 
cum se îngrijesc întotdeauna, de 
destinele invătămîntului nostru, 
de dezvoltarea sa neîntreruptă.

Primul nostru gînd, acum la 
început de an, este de a ne con
juga eforturile, alături de între
gul popor, pentru a ne aduc© 
contribuția la progresul general 
al țării.

Pentru noi, lucrătorii din în- 
vățămînt, această contribuție în
seamnă formarea tinerei genera
ții a țării încredințată școlii s-o 
pregătească.

Un învătămînt formativ, strîns 
lj?gat de viața, de problemele ac
tuale ale țării, impune ca prin
cipală caracteristică a muncii 
noastre cu copiii și tinerii, dez
voltarea unor puternice și auten
tice sentimente patriotice în ini
mile lor, garanția cea mai sigură 
a succesului activității noastre 
prezente și viitoare.

Figurile ilustre de patrioți, oa-

meni politici, artiști și oameni de 
știință, vor constitui pilde vii, 
modele d^ urmat pentru tinerii 
noștri elevi.

Lecțiile în cadrul tuturor o- 
biectelor de învățămînt, orele de 
dirigenție, ca și activitățile din a- 
fară de clasă sau extrașcolare, ne 
oferă posibilități largi pentru a 
trezi și dezvolta în sufletele co
piilor dragostea, admirația și re- 
(finoștința față de cei care prin 
munca, lupta și sacrificiul lor au 
deschis perspectivele minunate 
ale societății pe care o construim.

înțeleg, și ca mine toți cetă
țenii țării, că cel mai bun mod 
de a ne exprima adeziunea depli
nă față de politica partidului și 
guvernului este hotărîrea de a nu 
precupeți nimic pentru realizarea 
exemplară a îndatoririlor fiecă
ruia. Datoria unui dascăl este să 
dea țării fii demni, capabili de 
fapte care să contribuie la înălța
rea ei.

TOMA SIMION 
director al Liceului Nr. 1 

Brașov

DESTINELE TĂRII SE AFLĂ
IN MIINI SIGURE

Scrisori trimise redacției de tineri din întreaga țară

Pe adresa redacției continuă să sosească 
numeroase scrisori trimise de tineri de pe 
întregul cuprins al patriei C.C. al P.C.R., to
varășului Nicolae Ceaușescu personal, scri
sori prin care se manifestă adeziunea deplină 
a întregului tineret român față de politica 
internă și externă promovată de Partidul 
Comunist Român, de conducerea sa înțe
leaptă. Sînt rînduri emoționante din care iz
vorăște entuziasmul și mîndria cu care ti-

nerii patriei, alături de întregul popor își 
exprimă sentimentele de dragoste profundă 
fața de politica internă și externă a partidu
lui și guvernului, hotărîrea neabătută de a-și 
consacra întreaga capacitate de muncă și 
creație pentru înfăptuirea acestei politici» 
hotărîrea de a munci și învăța pentru edi
ficarea socialismului și comunismului în pa
tria noastră.

Văd în ceea ce întreprinde 
partidul nostru. întruchiparea 
fidelă a idealurilor poporului 
nostru, lucru ce determină 
un atașament unanim, o 
stimă*și un respect deosebit 
din partea tuturor cetățenilor 
patriei noastre.

Ca tinâr comunist educat 
în spiritul patriotismului și 
internaționalismului socialist 
îmi exprim deplina adeziune 
față de politica înțeleaptă a 
partidului nostru izvorîtă din 
aspirațiile nobile ale interese
lor fundamentale ale poporului 
român.

Susțin cu toată tăria, cu 
toată răspunderea mea de co
munist principiile de bază ex
primate cu claritate în Decla
rația Marii Adunări Naționale,

document care sintetizează 
liniile directoare ale politicii 
externe a țării r.oastre, ale po
liticii izvorîte din principiile 
majore și capitale ale exis
tenței și dezvoltării indepen
denței fiecărui stat. O astfel 
de politică ce se bazează pe 
respectul consecvent al inde
pendenței și suveranității na
ționale. al egalității depline 
în drepturi, al neamestecului 
în treburile interne ale altor 
țări, nu poate să nu găsească 
aprobarea deplină a fiecărui 
om din această țară.

ION I. VIRGIL
secretarul comitetului comunal

U.T.C. Lapoș, 
județul Buzău

în cuvinte simple, pline de 
semnificație, muncitorul Mihai 
Gentimir, de la Fabrica de rul
menți din Bîrlad ne scrie : „Ur
măresc cu adîncă stimă și res
pect toate acțiunile pe care 
conducerea partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, le întreprind 
pentru a asigura României so
cialiste un viitor prosper, pentru 
a se crea toate condițiile ne
cesare unei păci durabile pe 
continentul nostru atît de încer
cat. Ca muncitor, ca fiu al aces
tui popor, mă alătur din toată 
inima politicii interne și inter
naționale promovate de Partidul 
Comunist Român ; vă asigur că 
nu voi precupeți nimic pentru a 
munci mai bine zi de zi, con
știent că în acest mod voi con
tribui, oricît de modest, la în- 

- tărirea patriei noastre și, prin 
aceasta, a sistemului mondial 
socialist".

Elevul Nelu Budună din co
muna Izvoru de Costqști, jude
țul Argeș ne scrie : „Fac parte 
din generația tînără aflată 
încă pe băncile școlii. Sub ochii 
noștri, România socialistă trece 
continuu printr-un amplu pro
ces de înnoiri sociale ale căror 
dimensiuni aruncă o lumină 
convingătoare asupra forței și 
capacității creatoare a poporu
lui nostru, condus cu înțelep
ciune de partid. De cîte ori as
cultăm cuvintele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu simțim că ele 
parcă izvorăsc din inimile noas
tre. Aprobăm din întreaga ini
mă poziția partidului care ma
nifestă maximum de grijă pen
tru întărirea unității mișcării 
comuniste și muncitorești, care 
promovează cu consecvență 
principiile colaborării cu țările 
socialiste, cu celelalte state pe 
baza respectării suveranității și 
independenței, neamestecului în 
treburile interne".

„Sînt mîndru de realizările 
obținute de poporul nostru sub

conducerea partidului șl guver
nului nostru — ne împărtășește 
tehnicianul constructor Emanuel 
Vărvari din Baia Mare. Expri- 
mîndu-mi cele mai înalte senti
mente față de politica realistă, 
care este conformă cu interesele 
poporului nostru și ale comuni
tății socialiste în ansamblu, îmi 
manifest totala adeziune la ho- 
tăririle partidului. Sîntem da
tori să răspundem acestei poli
tici — șî vom răspunde — cu 
fapte care să-i întărească și să-i 
confirme în fiecare zi legătura 
ei trainică, indisolubilă, cu idea
lurile poporului, cu idealurile 
tinerei generații".

Viitorul maistru - petrolist 
loan Nicolaescu — elev la 
Școala tehnică petrol-chimie din 
Tîrgoviște ne scrie : „Susțin cu 
toată ființa și convingerea mea 
activitatea fermă și neabătută 
a Comitetului Central, a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, acti
vitate care promovează princi
piile independenței, suveranită
ții, neamestecului îri treburile in
terne, respectului reciproe — 
întăririi pe baza acestor princi
pii a unității țărilor socialiste, a 
partidelor comuniste și munci
torești, a luptei împotriva forțe
lor imperialiste. Cu adîncă emo
ție și profund impresionat am 
urmărit manifestările de caldă 
și sinceră adeziune ale întregu
lui popor, reieșite cu prilejul 
recentelor vizite ale conducăto
rilor de partid și de stat în ju
dețe. Ele au demonstrat încă 
o dată indestructibila unitate din
tre popor și conducătorii săi. 
Subscriu din toată inima la mă
surile privind afirmarea politi
cii interne și externe a partidu
lui".

„Prin aceste rînduri — ne 
scrie medicul Petru Neamțu din 
Botoșani — îmi manifest recu
noștința deplină față de Parti
dul Comunist Român, față de 
conducătorii partidului și statu
lui nostru care promovează pe 
plan internațional principiile

internaționalismului socialist, 
ale egalității depline în drep
turi. Drumul nostru 4— și consi
der că aceasta este dorința 
unanimă a întregului nostru ti
neret și popor — nu este altul 
declt drumul construirii socia
lismului și comunismului, dru
mul indicat de Marx și Engels și 
Lenin".

Ion Hea din. comuna Manoș, 
județul Bistrița-Năsăud ne 
scrie : „Vreau să asigur din 
toată inima conducerea de 
partid și de stat că muncitorii, 
țăranii și intelectualii din în«- 
treaga țară și oamenii muncii 
de pc meleagurile comunei noas
tre sînt hotărîți să-și intensifice 
eforturile,' îndeplinind tot mai 
bine sărcinile puse de partid în 
fața agriculturii noastre socia
liste. Vreau să exprim cu a- 
cest prilej mulțumirile noastre 
sincere pentru poziția dreaptă 
corespunzătoare unor relații 
normale .de colaborare între țări; 
poziție adoptată de conducătorii 
noștri".

(Urmare din pag. I-a)
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LOTUL OLIMPIC Turul ciclist al României

ROMÂN
PENTRU MEXIC

Ieri, la CNEFS, a avut loc o 
conferință de presă. în cadrul a- 
cesteia, tovarășul LEON TEO- 
DORESCU, vicepreședinte al 
CNEFS a prezentat o informare 
asupra cîtorva probleme legate 
de asigurarea și dezvoltarea ca
drelor sportive, probleme ce au 
făcut obiectul unor plenare ale 
Consiliului. Cei prezenți au ana
lizat apoi din nulte unghiuri 
de vedere, diferite aspecte care 
privesc asigurarea unui număr 
suficient de cadre calificate, 
competente pentru diferitele dis
cipline sportive, reconsiderarea 
pentru „profesiunea" de antre
nor a unor foști sportivi de 
mare valoare.

în continuare, tovarășul ION 
BALAȘ, vicepreședinte al 
Comitetului Olimpic Român 
(C.O.R.) a prezentat lotul sporti
vilor care vor reprezenta tara 
noastră la Olimpiada din Mexic. 
El se compune din 88 de spor
tivi, 12 antrenori, medici, tehni
cieni, reprezentanți ai unor mi
nistere care concură la dezvol
tarea mișcării sportive în țara 
noastră. Criteriile care au stat 
la baza selecției sportivilor și 
formării lotului sînt : media re
zultatelor obținute dc-a lungul 
unui sezon în competițiile inter
naționale. asigurările date de 
către sportivi și antrenori că se 
vor clasifica piuă la locurile 6. 
la ,,consacTați" și pînă la locu
rile 10 cei mai tineri. La spor
turile colective merg acele 
echipe și formații care au pers
pective de clasificare pînă la 
locurile 3—4. în virtutea acestor 
criterii lotul s-a restrins în ul
tima vreme : nu mai participăm 
cu echipele de volei și polo bă
ieți, haltere, gimnastică etc., în- 
trueît antrenorii ca și birourile 
federațiilor de specialitate au 
hotărît că evoluția acestora, ca

și a altor sportivi, în ultima pe
rioadă de pregătire pentru Olim
piadă nu-i recomandă pentru o 
învestitură de o asemenea în
semnătate. Pe marginea acestor 
probleme au avut loc dezbateri 
vii, interesante, s-au adus argu
mente pro și contra, pentru u- 
nele echipe, dar, din păcate, 
chiar și acolo unde acestea au 
convins, ele nu mai pot avea 
nici o eficiență deoarece lotul 

, este definit și conferința de pre- 
' să, care normal ar fi trebuit să 

aibă loc cu mult ,timp în urmă, 
n-a putut decît să consemneze 
un fapt împlinit.

Și acum iată sporturile la care 
vom semna o prezență mai mult 
sau mai puțin numeroasă la în
trecerile olimpice precum și 
sportivii desemnați să reprezin
te tricolorul românesc.

ATLETISM : V. Viscopoleanu, 
M. Peneș, I. Silai, V. Bufanu, 
L. Manoliu, Ș. Ciochină, V. 
Bonei, L. Caraiosifoglu, O. Cata
ramă. (ANTRENORI : Gheorghe 
Zîmbreșteanu, Gheorghe Biro).

BOX: C. Ciucă, N. Gîju,»«I. 
Covaci, I. Zilberman, C. Cuțov, 
V. Antonio, I. Monea. I. Alexe. 
C. Stanef. (ANTRENOR : Ion 
Popa).

CANOTAJ, CAIAC—CANOE, 
LUPTE GRECO-ROMANE, 
SCRIMĂ și TIR — participăm 
cu formații complete.

ÎNOT : V. Costa.
\ CICLISM : Emil Rusu.

După cum se poate constata 
cu ușurință, participăm cu echi
pe complecte la lupte greco-ro- 
mane, canotaj, caiac-canoe, scri
mă și tir și cu formații destul 
de numeroase la atletism și box. 
Evident, speranțele noastre în
tr-o comportare cît mai bună 
sînt deopotrivă întemeiate atît 
pe răspunderea sportivilor cît și 
a celor ce au făcut selecția.

V. CÂBULEA

HERCULE MI I-A 
APLAUDAT PE CICLIȘTI

HERCULANE (corespondență telefonică)
Cînd s-a dat startul din Timișoara, am fost tentați să credem 

că vom asista la o etapă pe cit de rapidă pe ant de spectacu
loasă. Din păcate însă, a fost vorba de un simplu fafi de paie 
al cărui singur rezultat l-a constituit parcurgerea a 43 de km 
în prima oră a etapei. Cei 25 de cicliști din rîndul cărora nu 
lipseau Ziegler, purtătorul tricoului galben, s-au resemnat după 
40 km de evadare, lăsîndu-se prinși de pluton. După aceea 
totul a intrat în normal. Numai sprinturile din Lugoj și Ca^ar- 
sebeș au mai animat oarecum disputa. Prin Lugoj a trecut 
primul Ștefan Cernea, urmat de Ciocan și Ajochin. iar prin 
Caransebeș, sprintul a fost ciștigat de Ancef Blagoe urmat de 
Cernea și Ștefan Bălan.

Înainte de Mehadia, o singură sclipire a lui Jercan rapid 
„înăbușită" de pluton. Și. in sfîrșit, sosirea la capdtul etapei 
unde intră în luptă și protogoniștii. Ciștigă V. Selejan urmat de 
Constantin Grigore, Walter Ziegler, Vilmoș Egged, Ion Arde- 
leynu, Alexandru Sofranie etc. Aproape toți cei 48 de alergători 
au marcat același timp : 4 : 52; 10. Numai bonificațiile obți
nute de primii doi clasați au mai schimbat ceva în clasamentul 
general individual. Locul I W. Ziegler Dinamo 30: 51; 35; 
locul II C. Grigore la 18 secunde, V. Selejan la un minut 29 
sec. 1. Ardeleanu și N. Ciumeti la 2 minute 21 sec.
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(întărită și de însoțitori, profe
sori și cadre U.T.C. : Constan-1 
tin Ștefan, Ion Haineș, Eugen 
Rotaru), cu care a pornit ieri 
<jiinpri6ațĂ Wiihul eșalon. în' 
eursul aceleiași zile alte tre
nuri și autobuze au transportat’ 
elevi bucureșteni spre unitățile 
agricole de stat. în zilele ur
mătoare, alte trenuri și auto
buse vor lua startul. îi.
2 700 de elevi (băieți) din 27, 
de licee ale Capitalei, vor pa; -J 
ticipa la strînsul recoltei în/ 
zece I.A.S.-uri ale județului: 
Ialomița și trei ale Ilfovului.* 
(Același număr de fete va lu-: 
era în acest timp pe șantierele;' 
tineretului în Capitală). Forțele- 
lor se vor împleti cu ale altor’ 
60 000 de colegi — cît se ridică! 
numărul lor la nivelul țării. ;

in total

(Urmare din pag. l-a)

literară, universitatea populară a 
■tineretului au devenit forme cu
noscute ale activității Ateneului, 
cu o largă și curentă informare. 

La acestea se vor adăuga și 
alte cursuri ale Universității 
Populare București, un studio ex
perimental de teatru cu artiști 
profesioniști și amatori (cursuri 
experimentale de arta actorului 
și regizorului), alături de un cena
clu literar vor funcționa un cena
clu de muzică (de cameră și jazz) 
și unul de arte plastice (pictură, 
sculptură, grafică, ceramică, ta
pițerie), expoziții permanente etc. 
Temele alese precum și numele 
celor chemați să realizeze aceste 
lucruri promit o activitate ex
trem de interesantă. Reușita ac
tivităților ce se desfășoară la A- 
tcneul tineretului se datorește și 

că această instituție a 
de masă a î. ișit să-si 
un nucleu destul de 
oameni competenți, cu- 
ai vieții noastre cultura-

ziune), la care se predau cursuri 
și se fac aplicații practice. Mai 
funcționează și un cerc foto. în
ființarea acestor cercuri, precum 
și inten(ia de a se deschide și 
alte cercuri tehnice (auto, aero- 
modele, telefonie etc.) a determi
nat schimbarea firmei casei de 
cultură în „tehnic-club“. Dar în 
cele patru luni care au trecut 
abia s-a reușit să se asigure un 
minimum de materiale pentru 
cercul de electronică, accentul 
punîndu-se pe cursurile teoretice. 
Pentru celelalte cercuri tratative

„elubuT lor din strada Turturele 
a fost în timpul acestei vacanțe 
ceva doar în imaginația organelor 
responsabile, pentru că de fapt a 
rămas aceeași casă de cultură cu 
activități rezumate doar la pro
gramul de club (tenis, șah, televi
zor, audiții muzicale, câteva fil
me de aventuri) și câteva seri de 
dans, cu aceleași jocuri distracti
ve. Deși ar fi fost normal ca în 
această perioadă activitatea să 
fie intensificată și adecvată unui 
program corespunzător de vacan
ța, specific elevilor, „Clubulmm

u

• Astăzi începe cea de-a 8-a 
ediție a tradiționalei curse ci
cliste „Tour de L’Avenir". La 
startul acestei competiții, rezer
vată amatorilor, se vor alinia în 
acest an 10 echipe (formate din 
cîte opt alergători — Belgia, 
Danemarca, Elveția, Franța, Ita
lia, Iugoslavia, Luxemburg, 
U.R.S.S.) și două selecționate 
regionale franceze. în total 
competiția măsoară 1 560 km îm- 
părțiți în 10 etape.

e Cunoscutul ciclist francez 
Jacques Anquetil a cîștigat cri-

teriul-internațional de la Cha- 
teaulin, parcurgînd distanța de 
150 km în 3 h 42’45?. în urma 
lui au sosit : Poulidor la 29”, 
Gimondi la 32”. Campionul mon
dial Vittorio Adorni s-a clasat 
pe locul 8 la 1’24”.

e La Torino ș-a desfășurat 
meciul internațional dintre for
mațiile A. C. Torino și Ajax 
Amsterdam, contînd pentru 
„Cupa internațională" (fostă 
Cupa Rappan) la fotbal. întîlni- 
rea s-a încheiat cu un rezultat 
de egalitate : 1—1 (1—1).

faptului 
culturii 
formeze 
larg de 
noscuți, ... .
le, pe care poate conta ori de 
cite ori e nevoie. Dar dacă des
pre această casă de cultură pu
tem să spunem că a devenit cu 
adevărat ateneu al tineretului, 
așa cum se recomandă la prima 
vedere prin firmă, asupra activi
tății, privite în general, a celor
lalte case de cultură ale tineretu
lui, avem rezerve. Și în primul 
rînd ne referim la cele qu profil 
tehnic. în sectorul V, avîndu-se 
în vedere faptul că aici majori
tatea tinerilor lucrează în între
prinderi cu profil tehnic (mese
riași), s-a considerat util ca să se 
organizeze la casa de cultură a 
tineretului activități pe probleme 
de știință și tehnică. încă din lu
na iunie aici s-a deschis un cerc 
de electronică (radio și televi-

ttsao/mm
le în vederea procurării materia
lelor necesare merg, se pare, 
destul de greu. Și mai complica
te sînt lucrurile în cazul „Ecran- 
clubului" (casa de cultură a sec
torului VII), unde lucrările de re
novare, după toate probabilități
le, nu vor fi terminate, așa cum 
era prevăzut, la șfîrșitul acestei 
luni. Nu vedem cum vor reuși 
organizatorii acestei întreprin
deri (de organizare a unui 
„studio cinematografic al tinere
tului") să realizeze pînă la fine
le anului primele filme promise, 
cînd nu s-a procurat nimic din 
ceea ce tehnica cinematografică 
presupune. Abia dacă va fi po
sibilă organizarea cursurilor de 
cultură cinematografică 1 Nu în
țelegem atunci de ce, sau cine 
s-a grăbit să lanseze noua fir
mă. Pentru elevii bucureșteni

tot
se
Și,

. elevilor" a rămas restrins 
la zona sectorului IV, unde 
află această casă de cultură, 
în general, frecventat tot de ce
lelalte categorii de tineri. Ba, mai 
mult, nu i s-a făcut o populariza
re în rîndul elevilor din celelalte 
sectoare. Cei mai mulți nici n-au 
știut că există o casă de cultură 
dedicată elevilor. Tovarășul di
rector George Popp ne spune că 
activitatea propriu-zisă va înce
pe la 1 octombrie, cu un colectiv 
de conducere format din elevi, 
care va mijloci strînse legături îrf- 
tre școală și casa de cultură.,

Pretențioasă este și firma 
niversal-clubului pentru cele 
teva activități organizate 
această vară, cînd literele 
ginții strălucesc mari pe fron
tispiciul acestui lăcaș cultu-

U- 
cî- 
în 

ar-

ral al tinerilor din sectorul HI. 
După mărturisirea responsabilu
lui de club, tovarășul Ion Cri- 
șan, precum și după părerea u- 
nor tineri, aici ar trebui să exis
te intr-adevăr o activitate varia
tă. Dar mari transformări în afa
ră de firmă n-au fost. S-a schim
bat denumirea dar găsim aceeași 
activitate. Nu știm care a fost 
rostul acestei schimbări.

Oare noua „cafenea muzicală" 
deschisă în holul casei de cultu
ră a sectorului VIII și străduin
ța factorilor răspunzători de a 
„ilustra" epoca moderna în lite
ratură, pictură, plastică etc. să 
fie suficiente pentru a boteza a- 
ceastă instituție Modem-club ?

Constatăm că noua profilare a 
caselor de cultură pe specialități, 
așa cum s-a început, s-a făcut 
destul de pripit. Nu ignorăm bu
nele intenții, dar această schim
bare a firmei este destul de pre
tențioasă și a dus, contrar aștep
tărilor, la o scădere a activității 
culturale în aceste instituții pu
blice. Firma aplicată pe frontis
piciul acestor lăcașuri culturale 
ilustrează de fapt doar un sector 
din activitatea lor, specific pen
tru zona în care sînt situate. 
Ceea ce este în spatele acestor 
noi firme, reprezintă de fapt, ac
tivitatea unor cercuri. Așa cum 
sînt, aceste „cluburi" rămîn de 
fapt tot niște secții ale casei de 
cultură, unele mai dezvoltate și 
mai bine puse la punct, dar care 
nu vor reuși să răspundă dorin
țelor tinerilor din toate sectoare
le Buctireștiului. Trebuie să știm 
cînd punem o firmă pe ce anu
me o punem. Dar a face acest 
lucru înainte de a fi convins că 
ai toate condițiile sau a nu lua 
măsuri pentru a le dezvolta este 
o greșeală care poate costa mult 
activitatea ulterioară.

O „amicală" palpitantă

Foto: O. PLEC AN

P. S. Reporterul nu se poa-J 
te abține de a consemna aici; 
un amănunt specific : cu cîte-1 
va minute înainte de plecarea! 
trenului, printre numerbșii e-? 
levi. l-am întîlnit pe Georges-' 
cu Gabriel, de la Liceul „Iu-* 
lia Hașdeu", coleg de breaslă,; 
membru al colectivului de re-' 
cjactare a Paginii elevului din’ 
ziarul nostru. Despărțirea s-a: 
petrecut cu promisiunea unor.' 
reportaje de la locul de mun-J 
că. De altfel, ziarul nostru va; 
Oglindi pe larg aspecte din a-! 
cest larg front al recoltei, a-I 
pelînd, ca întotdeauna, și la: 
concursul corespondenților no-! 
ștri voluntari, al celor porniți * 
în aceste zile spre unitățile a-; 
gricole. Așteptăm, de aceeaJ 
scrisorile și corespondențele • 
voastre telefonice, dragi prie-: 
teni.

I. A.

ANUNȚ ȘCOLAR
Grupul Școlar Hidrotehnic din Arad, recrutează candidați 

pentru școala tehnică de personal tehnic care funcționează 
cu următoarele specialități.:

• METEOROLOGIE.
• PROTECȚIA CALITĂȚII APELOR.
• CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE.
• HIDROLOGIE.

Se primesc candidați și candidate, absolvenți ai liceelor 
(școlii medii de cultură generală), cu sau fără examen de 
bacalaureat (maturitate) indiferent de vîrstă.

Examenul de admitere va începe in ziua de 23 septembrie 
și va consta din următoarele probe :

a) la specialitatea : ..METEOROLOGIE".
— Fizică (scris și oral).
— Matematici (oral),

b) la specialitatea : „PROTECȚIA CALITĂȚII APELOR".
— Chimie (scris și oral).
— Matematici (oral).

c) la specialitatea : „CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE".
— Matematici (scris și oral).
— Fizică (oral).

d) la specialitatea : „HIDROLOGIE".
— Matematici (scris și oral).
— Geografia fizică a R.S.R. (oral).

înscrierile la examenul de admitere se fac pînă în ziua 
de 22 septembrie 1968, în baza unei cereri, însoțită de ur
mătoarele acte :

© Certificat de studii în original.
• Certificat dc naștere în original și copie.
• Certificat de sănătate. împreună cu analiza sîngeluj și 

analiza pulmonară.
Informații suplimentare se primesc la secretariatul școlii 

din Arad, Str. N. Grigorescu nr. 8, Telefon 16.45.
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J Vizita delegației
guvernamentale 

i române în Mexic
CIUDAD DE MEXICO 12. — 

Trimisul special Agerpres, Vasile 
Oros, transmite : Delegația gu
vernamentală română condusă de 
Gheorghe Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliulift de Miniș
tri, a continuat miercuri convor
birile cu reprezentanți" ai guver
nului mexican. Conducătorul de
legației, însoțit de Valentin Ste- 
riopol, adjunct ai ministrului co
merțului exterior, și Grigore Băr- 
găoanu, vicepreședinte al Comi
siei guvernamentale de colabo
rare și cooperare economică fși 
tehnică, s-a întîlnit cu Antonio 
Ortiz Mena, ministrul finanțelor

și creditului jlhblic, și cu Octa- 
viano Campos Salas>, ministrul 
industriei și comerțului. De ase
menea, delegația a avut convor
biri cu * vonducători ai societății 
petroliere de stat „Pemex“ și ai 
altor organisme economice. La a- 
ceste întîlniri s-au examinat căi
le și modalitățile de promovare a 
schimburilor comerciale și a co
laborării economice și tehnice în- 
trș România și Mexic.

Miercuri seara, dr. Gabino Fra
ga, ministrul de externe ad-inte- 
rim al Mexicului, a oferit o re
cepție în onoarea delegației gu
vernamentale române.

Atacuri 
ale patrioti- 

lor sud- 

vietnamezi

VEȘTI DIN TARILE 

SOCIALISTE
Dezvoltarea mijloacelor 

de transport în R.P. Ungară

Reuniunea africană
S.U.A. După cum s-a mai 
anunțat, recent la Univer
sitatea din Michigan au 
avut loc puternice demon
strații revendicative ale 
studenților și cadrelor di
dactice. în fotografie : Po
liția operînd arestări în rîn- 

durile demonstranților

Conferința in problemele,
lprotecției sociale

la nivel înalt

Deschiderea 
Tîrgului 

international 
de la Zagreb
Joi s-a deschis cea de-a 

•75-a ediție a Tîrgufoi inter
național de la Zagreb, la ca
re participă 7 200 de între
prinderi și firme din peste 50 
de țări din Europa, Asia, A- 
frica și cele două continente 
americane. în cadrul Tîrgului 
internațional un loc central îl 
ocupă Iugoslavia, care, ca ța
ră gazdă folosește un mare 
spațiu de expunere, precum 
și Bulgaria, Cehoslovacia. 
R.D. Germană, Polonia, Ro
mânia, Ungaria și U.R.S.S.

La festivitatea de deschide
re au participat tovarășii Iosip 
Broz Tito, președintele R.S.F. 
Iugoslavia, Mika Spiliak, pre
ședinte al Vecei Executive Fe
derale. Vladimir Bakarici, 
președintele C.C. al U.C. din 
Croația, Iakov Blâjevici, pre-, 
ședințele Skupștinei R. S. 
Croația și alți conducători de 
partid și de stat iugoslavi.

La puțin timp după festi
vitatea de deschidere a Tîr- 
guluit internațional de la Za
greb, conducătorii de partid 
și de stat ai Iugoslaviei au vi
zitat pavilionul Republicii So
cialiste România. La sosirea la 
pavilionul țării noastre, pre
ședintele Iosip Broz Tito și 
ceilalți conducători de partid 
și de stat iugoslavi au fost în- 
tîmpinați de ambasadorul 
României la Belgrad, Aurel 
Mălnășan, de directorul pavi
lionului, Stelian Marinescu și 
de șeful Agenției economice 
române, Viorel Vlad. înalții 
oaspeți s-au interesat de per
formanțele realizate de nu
meroase exponate.

Prezența României la Tîr- 
gul internațional de la Za
greb a fost primită cu inte
res. întregul tîrg este dominat 
de silueta instalației de foraj 
F. 200, deasupra căreia flutu
ră drapelul Republicii Socia
liste România. întreprinderile 
de comerț exterior din țara 
noastră expun mașini-unelte, 
mașini • pentru prelucrarea 
lemnului, mașini pentru in
dustria textilă și alimentară, 
utilaje de construcție, utilaj 
electrotehnic, strunguri, freze, 
mașini de găurit, electromo
toare, transformatori, mașini 
pentru industria forestieră, 
tractoare universale și pe șe
nile etc. Bogat reprezentată 
este producția industriei noas
tre chimice : produse sodice, 
negru de fum, intermediari 
pentru industria de sinteză, 
coloranți, solvenți, mase plas
tice, îngrășăminte și antidău- 
nători, anvelope, medicamen
te și cosmetice. Sînt expuse, 
de asemenea, produse petro
lifere, materiale de construcție, 
rulmenți, profile de oțel etc. 
Suprafața de expunere a pro
duselor românești este de 
2 300 m.p.

în cadrul primei Conferințe 
internaționale a miniștrilor 
pentru problemele protecției 
sociale, care își desfășoară lu
crările la sediul Națiunilor 
Unite din New York, au în
ceput dezbaterile asupra ra
poartelor prezentate de comi
siile tehnice.

Luînd cuvîntul în cadrul 
discuțiilor pe marginea rapor
tului cu privire la cooperarea 
internațională în domeniul 
protecției sociale, Petre Bla- 
jovici, șeful delegației române, 
a apreciat că această confe
rință, care reunește reprezen
tanți din aproape toate țările 
lumii, constituie o acțiune uti
lă, o experiență pozitivă în 
direcția colaborării internațio
nale. Cooperarea internațio
nală, a subliniat vorbitorul, 
este o cerință obiectivă a pro
gresului contemporan și joacă 
un rol tot mai important în 
viața economică și socială a 
tuturor țărilor.

Petre Blajovici a subliniat 
pdziția României în proble
mele cooperării internaționale 
și principiile care trebuie să 
stea la baza acestei 'Cooperări, 
reafirmată și în recenta De
clarație a Marii Adunări Na
ționale. Vorbitorul s-a referit 
în continuare la realizările ob
ținute de țara noastră în do
meniul cooperării internațio
nale și la numeroasele iniția
tive în diverse organisme in
ternaționale. Șeful delegației 
române a arătat că delegația 
română este de acord cu direc
țiile și formele cooperării in- 
temațipnale in domeniul pro
tecției sociale, așa cum au fost 
expuse în raportul comisiei nr. 
4. In numele delegației româ
ne el a propus să se adauge 
și alte forme de cooperare ca : 
realizarea unui schimb de in
formații și documentații între 
state, in toate problemele care 
se referă la domeniul protec
ției sociale ; organizarea de 
simpozioane, cicluri de studii, 
seminalii și consultații de spe
cialitate, sub egida O.N.U. sau

instituțiilor sale specializa- 
; organizarea unui sistem e- 

tehnică

a 
te 
ficient de asistență 
O.N.U. pentru țările în curs de 
dezvoltare în diferite compar- 

• timente ale bunăstării sociale ; 
editarea unui buletin informa
tiv anual de către Secretaria
tul O.N.U. cu privire la coo
perarea internațională în pro
blemele bunăstării sociale și 
altele.

în cadrul dezbaterilor asu
pra raportului privind rolul 
autorităților publice în dome
niul protecției sociale, a luat 
cuvîntul delegatul român Du
mitru Vacariu. Vorbitorul s-a 
referit la mecanismul admini
strativ prin care se realizează 
în România •planificarea și în
făptuirea măsurilor privind 
dezvoltarea activității de pro
tecție socială.

La punctul de pe ordinea de 
zi referitor la pregătirea de 
cadre în domeniul protecției 
sociale a luat cuvîntul Ion 
Popescu, membru al delegației 
române. Vorbitorul s-a referit 
pe larg la experiența țării 
noastre in formarea de specia
liști în acest domeniu. In în
cheiere, delegatul român a 
propus unele amendamente la 
proiectul de raport al comisiei 
pentru pregătirea cadrelor.

I
I

LA BORDEAUX s-a des
chis cel de-al 20-lea Congres 
al Asociației internaționale a 
criticilor de artă. La dezba
teri iau parte reprezentanți 
din 24 de țări. Din România 
participă criticii de artă Dan 
Grigorescu și Petru Comar- 
nescu.

Joi seara au luat sfîrșit lu
crările celei de a 11-a sesiuni 
a Consiliului fninisterial al 
Organizației Unității Africane. 
Sesiunea a adoptat mai multe 
rezoluții ale căror proiecte au 
fost elaborate de comisiile 
conferinței în probleme po
litice, administrativ-financiare. 
Principalul organism al confe
rinței — comisia politică — a 
propus măsuri privind terito
riile aflate încă sub dominația 
colonială. Proiectul propus de 
comisie condamnă N.A.T.O., 
care sprijină atît pe plan mili
tar cît și financiar Portugalia. 
Este denunțată, de asemenea, 
alianța existentă între Portu
galia și regimurile rasiste din 
R.S.A. și Rhodesia. Se sublin 
azâ, totodată, succesele obț 
nute de forțele patriotice 
lupta pentru indepen 
cestor teritorii, rece 
du-se ca O.U.A. să a< 
viitor un sprijin și n 
organizațiilor și rr 
patriotice

Pe ordinea de zi a reuniunii 
figurează în primul rînd rati
ficarea ' rezoluțiilor adoptate 
de Consiliul ministerial al 
O.U.A.

UN PURTĂTOR de cuvînt al 
Ministerului congolez al Aface
rilor Externe a declarat că pro
blema fostului premier Moise 
CÂombe, deținut la Alger de 14 
luni, nu va fi abordată cu pri
lejul conferinței la nivel înalt 
a țărilor membre ale O.U.A., 
care urmează să înceapă astăzi 
în capitala algeriană. Această 
afacere, a arătat el, „este o 
problemă de natură strict in
ternă, ea neprivind decît gu
vernul congolez și, în măsura 
în care se va pune problema 
unei extrădări, autoritățile al
geriene".

Agențiile de presă transmit că 
unitățile patriotice au continuat 
joi ofensiva în regiunea orașului 
Tay Ninh. Agenția France Presse 
precizează că patrioții își consoli
dează pozițiile în toate punctele 
strategice din jurul orașului. A- 
proape fără întrerupere, începînd 
de miercuri seara s-au desfășurat 
lupte în perimetrul ♦ localităților 
din regiunea respectivă, care este 
în mare parte controlată de for
țele patriotice. în același timp, 
comandamentul forțelor america- 
no-saigonezb de la Tay Ninh a 
cerut urgent întăriri.

Au mai fost semnalate lupte și 
în alte regiuni ale Vietnamului 
de sud. Unități ale celei de-a 5-a 
divizii mecanizate americane au 
fost atacate la aproximativ 2 km. 
de baza de la Con Thien de pu
ternice detașamente ale F.N.E.

Comandamentul forțelor mili
tare ale S.U.A. din Vietnamul de 
sud a afirmat că în cursul săp- 
tămînii trecute pierderile ameri
cane s-au cifrat la 195 morți și 
681 răniți. Aceasta ridică la cifra 
de 27 704 numărul total al mili
tarilor americani care și-au pier
dut viața în războiul din Vietna
mul de sud de la 1 ianuarie 
1961.

Pierderile trupelor saigoneze 
s-au cifrat în cursul săptămînii 
trecute la 375 morți și 1 081 
răniți.

Dezvoltarea economiei na
ționale a R. P. Ungare a de
terminat necesitatea sporirii 
parcului mijloacelor de trans
port, care să poată face față 
transporturilor de materii pri
me, mărfuri și pasageri. Pen
tru a se asigura această dez
voltare, încă din anul 1964 
guvernul ungar a adoptat un 
program de dezvoltare a pro
ducției de autovehicule. Po
trivit acestui program, pînă în 
anul 1970, în sectorul indus
trial respectiv se vor face in
vestiții în valoare de 7 mili
arde forinți. Aceste investiții 
vor determina creșterea pro
ducției de autobuze, autoca
mioane, autoremorci și trac
toare rutiere.

Dezvoltarea producției de 
autocamioane și autobuze se 
realizează de întreprinderile 
ungare în colaborare cu dife
rite întreprinderi din U.R.S.S., 
R. P. Polonă și R. S. F. Iugo
slavia. Pe de altă parte, între- ' 
prinderile respective duc tra
tative privitoare la diverse ♦ 
forme de cooperare cu mai 
multe fabrici de automobile 
din țări occidentale.

Programul ungar prevede, 
printre altele dezvoltarea pro
ducției de motoare la uzine
le de automobile „Csepel** din 
Budapesta și construirea la 
Gyor, în cooperare cu între--■ 
prinderile franceze „Renault**, 
a unei noi uzine de motoare 
de mare randament pe baza 
unei licențe M.A.N. Ea va re
prezenta cea mai mare inves
tiție în sectorul producției de

autovehicule. încă în acest 
an, uzina din Gyor va produ
ce prima serie de motoare, dar 
ea va începe să lucreze cu 
capacitate deplină în anul 
1969, avînd o producție anua
lă de 15 000 de motoare de 
200 cp.

Paralel cu aceasta se pre
vede și dezvoltarea producției 
de autobuze ungurești. Dacă 
în anul 1960 uzinele „Ikarus* 
au produs aproximativ 1 900 
de autobuze, pentru anul 
1970 se prevede ca producția 
anuală a acestei întreprinderi 
să ajungă la 7 000 de autobu
ze. Planurile de dezvoltare ale 
acestei uzine prevăd ca încă 
în acest an, la „Ikarus** să se 
fabrice 4 200 de autobuze.

Totodată, se are în vedere 
ca, din 1970, în Ungaria să se 
producă anual 4 300 de auto
camioane. Proiectanții de la 
uzinele de vagoane și mașini 
din Gyor elaborează deja pro
iectele unor camioane de 10 
tone, ale unor remorci și tre
nuri de remorci, ale căror 
prototipuri vor fi terminate 
încă în cursul acestui an.

In ceea ce privește asigu
rarea nevoilor interne de au
toturisme, datele statistice a- 
rată că în anul 1967 întreprin
derile de comerț exterior un
gare au importat 25 000 de 
astfel de mașini. Furnizorii cei 
mai importanți sînt : R. D. 
Germană, Uniunea Sovietică, 
Cehoslovacia, Polonia, precum 
și uzinele „Fiat“, „Volkswa
gen* și „Renault**.

care a

Cuvîntarea președintelui

Svoboda
PRAGA 12 (Agerpres). — A- 

genția C.T.K. anunța că pre
ședintele R. S. Cehoslovace, Lud* 
vik Svoboda, a luat cuvîntul în 
cadrul unui miting, care a avut 
loc la uzinele constructoare de 
mașini „ Skoda" din Plzen. Vor
bitorul a subliniat că. prin înalta 
sa organizare și disciplină, clasa

-

StockholmSUEDIA. Imhgine din

muncitoare cehoslovacă a demon
strat din nou că este forța prin
cipală și cea mai progresistă a so
cietății. „Nimeni nu se îndoiește 
de faptul că în prezent clasa 
muncitoare a Cehoslovaciei va 
contribui în același fel la conso
lidarea economiei și a vieții po
litice, că ea va sta în fruntea a- 
cestui proces, avînd în vedere lo
cul său în societatea ceho
slovacă".

PRAGA 12 (Agerpres). — A- 
genția C.T.K. anunță că Al. Dub- 
cek, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, a primit Ia 11 
septembrie o delegație de repre
zentanți ai organizațiilor de tine
ret și copii din R. S. Ceho
slovacă. La întîlnire a fost de față 
Zdenek Mlyn^r, secretar al C.C. 
al P.C.C.

Tovarășul Alexander Dubcek a 
dat o înaltă apreciere activității, 
sentimentelor socialiste și /patrio
tice ale tinerei generații. EI a 
mulțumit tineretului pentru ma
turitatea și disciplina de care a 
dat dovadă în condiții excepțio
nale. Viitorul patriei noastre, al 
tineretului nostru se află în mîi- 
nile noastre, în munca și acțiuni
le noastre, a spus Al. Dubcek.

în continuare, Al. Dubcek a 
subliniat că, în ciuda sarcinilor 
multiple, partidul ^omunist va 
consacra timp și forțe suficiente 
fientru a duce munca în rînduri- 
e tinerilor, pentru a le explica 

planurile și țelurile sale și a atra
ge tineretul la înfăptuirea lor.

PRAGA 12 (Agerpres). Agenția 
C.T.K'. anunță că la Praga a avut 
loc o ședință a guvernului ceho
slovac, prezidată de O. Cernik, 
președintele guvernului.

Guvernul a aprobat rezultatele

K. P„ ALBANIA. Noi construcții de locuințe în orașul Vlore

Sciziune în „Frontul 
Rhodesian"

Despre bătăliile electorale din Suedia se 
obișnuia să se afirme că sînt de o glaciali- 
tate exasperată pentru meridionalul famili
arizat cu temperamente politice explozive. 
S-ar părea că tradițiile x încep să fie infir
mate chiar și prin Scandinavia unde alege
rile suedeze de duminică au adus în climatul 
politic destulă fierbințeală. Scrutinul suedez 
va produce o răsturnare ? întrebarea poate 
fi auzită la Stockholm în lumea politică și 
chiar cei ce răspund negativ nu-și pot per
mite să treacă cu vederea unele fenomene.

Partidul social-democrat deține puterea 
de 36 de ani (excluzînd neînsemnate peri
oade de coaliție sau opoziție). în anii din 
urmă voturile social-democraților au deve
nit mai puțin numeroase și deși mandatele 
obținute le-a permis, după ultimele alegeri, 
să guverneze singuri, ei nu pot privi apro
piatul scrutin fără emoții. Orice deplasare 
de voturi îi poate aduce pe băncile opozi
ției, soartă tristă pe care alte partide social- 
democrate din țări scandinave au cunoscut-o 
după mulți ani de prezență la putere. Trei 
partide burgheze de opoziție — liberal, con
servator șî de centru — și-au intensificat 
activitățile în speranța că un plus de voturi 
Ie va asigura, în comun, o majoritate par
lamentară. Dar în vederea alegerilor de du
minică ele n-au izbutit să elaboreze o plat
formă atractivă și toate strădaniile lor au 
drept scop să convingă pe alegătorul suedez 
că este indispensabilă „o schimbare de re
gim". Aceste grupări încearcă să speculeze 
unele nemulțumiri privind fiscalitatea, locu
ințele, locurile de muncă. Programele lor 
sînt inconsistente, nu oferă o politică rați

onală ci o avalanșă de făgăduieli fără aco
perire.

Social-democrații au drept temă centrală 
a propagandei lor electorale „experiența' 
cîștigată si reînnoirea permanentă". Unele 
cercuri apropiate de oficialități cultivă op
timismul — social-democrații ar putea conta 
pe un avans de 1 sau 2 la sută. (De altfel, 
chiar în cazul unui insucces partidul lui 
Erlander nu se va retrage: el se va baza în 
continuare pe majoritatea de care dispune 
în prima cameră). Oratorii partidului la 
putere vorbesc despre „relansarea" econo-

SUEDIA ÎN 
FAȚA URNELOR 
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mică, acordă o atenție deosebită construc
ției de locuințe, promit creșterea numărului 
de locuri de muncă. Privirile sînt îndreptate 
în mod special către tineret. Pentru statele 
majore ale partidelor generația tînără re
prezintă o necunoscută care prin opțiunea 
ei ar putea să influiențeze rezultatele finale 
ale scrutinului. De obicei, despre tineretul 
suedez se scria că este apatic, suprasaturat, 
incapabil să deslușească sensul existenței 
în afara aventurilor erotice. Ultimii ani au

demonstrat cît de deformată este această 
imagine a băieților, și fetelor din Suedia. 
Activa lor participare Ia mișcările protesta- 
tare.atitudinea clară în privința Vietnamului, 
solidaritatea cu victimele opresiunii de pre
tutindeni atestă un curent de opinie care 
nu are nimic comun cu teribilismele sau cu 
expectativa apolitică. Revendicările noilor 
generații își găsesc în mare măsură ecou în 
programul „Partidului de stînga — comu
niștii". Acest program aduce pe prim plan 
cerințe acute ale maselor muncitoare, mili
tează pentru o așezare a impozitelor pe 
baze democratice, pentru o construcție de 
locuințe care să țină seamă și de veniturile 
restrinse, pentru asigurarea locurilor de 
muncă. Informații din Stockholm relatează 
despre interesul manifestat de tinerii cu ve
deri de stînga față de programul comunist. 
Observatorii au remarcat, de asemenea, locul 
important pe care problemele internaționale 
îl joacă în bătălia pentru voturi din Suedia. 
Nu este vorba de o epuizare a tematicii in
terne. de o soluționare a tuturor probleme
lor ce preocupă pe suedez la el acasă, ci 
de faptul că Suedia înțelege într-o manieră 
mereu mai complexă că trăiește într-o lume 
zbuciumată și că propria ei stabilitate 
poate fi consolidată doar o dată cu înlătu
rarea unor groaznice flageluri — războiul, 
subdezvoltarea etc.

Abia duminică seara vom putea cunoaște 
verdictul urnelor. Prudența tradițională a 
politicienilor suedezi este, de astă dată, du
blată de teama față de neprevăzut.

E. O.

convorbirilor dintre șefii guver
nelor R.S. Cehoslovace și 
U.R.S.S., care au avut loc la 
Moscova la 10 septembrie.

Sciziunea din Partidul Fron
tul Rhodesian — partidul de gu- 
vemămînt al premierului Ian 
Smith — este practic un fapt 
consumat. 74 de membri ai parti
dului din circumscripția centrală 
din Salisbury și-au prezentat joi 
demisia. Joseph Twigg, pre
ședintele Consiliului constituțio
nal din Salisbury a declarat că a- 
ceastă hotărîre a fost adoptată în 
cadrul unei reuniuni a adepțiloi 
aripii care cer,ca politica rasială 
să fie aplicată oficial imediat, 
fără a mai aștepta o confirmare 
în cadrul Congresului Frontului

Rhodesian, așa cum preconizea
ză Ian Smith. Potrivit agenției 
France Presse, o rezoluție criti- 
cînd pe premierul Smith va fi 
depusă luni în parlament.

Sciziunea din cadrul Partidu
lui Frontul Rhodesian urmează 
derffisiei ministrului afacerilor ex
terne și al apărării al Rhodesiei, 
lordul Graham. Acesta a declarat 
între altele că părăsește cabine
tul rhodesian din cauza unor di
vergențe de vederi cu premierul 
Smith în problemele politicii ra
siale.

s o ut r* -t
LA VERSAILLES s-a des- 

» chis cel de-al 5-lea Colocviu 
internațional de electronică 
nucleară. La această impor
tantă dezbatere participă 
1 000 de cercetători din 30 de 
țări, printre care și din 
România. în cadrul discuții- 
lorxvor fi prezentate peste 
200 de comunicări științifice, 
axate pe trei teme principa
le : detectorii de particule, 
electronica nucleară, propriu- 
zisă și folosirea mașinilor de 
calcul numerice. Scopul a- 
cestei manifestări internațio
nale de la Versailles este fa
vorizarea unei colaborări 
strînsc între fizicienii care 
se ocupă cu cercetarea fizi
cii nucleare și realizatorii de 
materiile electronice.

JOI dimineața și-a făcut 
pentru prima oară apariția, pe 
pista de la Filton, din apropie
re de Eristol, prototipul britanic 
al avionului supersonic de pa
sageri anglo-francez „Concorde 
002“: Acest avion/, construit de 
„British Aircraft . Corporation",

a fost remorcat și dus la bancul 
de probe. El este echipat cu 
patru reactoare de tipul „Olym
pus 593“.

Prototipul francez „Concorde ' 
001“, a fost încercat oficial pe 
pista de la Toulouse lună tre
cută. Primul zbor experimental 
al acestui avion va avea loc în 
luna noiembrie a.c.

CANCELARUL Republicii Fe
derale a Germaniei, Kurt Georg 
Kiesinger, și-a încheiat joi vi
zita oficială în Iran. în timpul 
șederii sale la Teheran, cance
larul a avut convorbiri cu șahul 
Mohammad Reza Pahlavi și alte 
oficialități iraniene, referitoare 
la unele probleme internaționa
le și la evoluția relațiilor bi
laterale.

între 12 și 15 septembrie, 
Kiesinger va face o vizită ofi
cială în Afganistan — ultima 
etapă a actualului său turneu.

CONFERINȚA țărilor arabe 
exportatoare de petrol, care a 
început la 9 septembrie la Ku
weit, și-a încheiat miercuri sea

ra lucrările. Ea a adoptat o 
serie de măsuri organizatorice, 
printre care stabilirea unui bu
get provizoriu și a unui pro
tocol privind drepturile statelor 
membre ale organizației și nu
mirea unui secretar general. 
Conferința s-a desfășurat cu 
ușile închise.

Organizația țărilor arabe ex
portatoare de petrol a fost crea
tă în ianuarie 1967. Din ea fac 
parte Arabia Saudită, Kuweitul 
și Libia. Organizația este des
chisă oricărei țări arabe pentru 
care petrolul constituie princi
pala sursă de venituri.

TRIMISUL special al secreta
rului general al O.N.U. în Orien
tul Apropiat, Gunnar Jarring, 
a conferit miercuri la Ierusa
lim cu ministrul israelian al a- 
facerilor externe, Abba Eban. 
La sfîrșitul întrevederii, Jarring , 
a anunțat ca aceasta a fost ul
tima sa vizită la Ierusalim, 
înainte de deschiderea viitoarei 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U.
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