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Una din noile secții ale modernului Combinat petrochimic de'la 
Brazi

*

OLIMPIADA
ȘOFERILOR

LIVIU DERBAN
prim-secretar al Comitetului județean Arad al U.T.C.

După încheierea, la Brașov, a 
fazei pe țară a „Olimpiadei 
strungarilor" care stabilește un 
cîștigâtor ales din 30 000 de 
participanți, aprecierea, că în con
textul formelor intrate în practi
ca organizațiilor U.T.C. pentru 
stimularea pregătirii profesionale, 
olimpiadele pe meserii se bucu
ră de larga adeziune în rîndul 
tinerilor, înseamnă nu numai con- 
fijmarea unei realități evidente 
că, în Qcelași timp, constituie un 
îndemn pentru organele U.T.C. 
de a extinde, și perfecționa, de 
a-i lărgi aria tematică. Pînă acum 
olimpiadele pe meserii au însem
nat, de cele mai multe ori, o mo
dalitate eficientă de a stimula pa
siunea tinerilor pentru tehnică, 
pentru permanenta lor perfecțio
nare profesională. Obiectivul ur
mărit și declarat ca atare, pre
supunea și un altul — derivat — 
mult mai amplu și esențial : 
creșterea eficienței participării 
nerilor la rezolvarea sarcinilor 
producție. Oare, în cadrul 
celeeași forme, n-am putea 
plasăm pe acesta din urmă
primul plan ? Nu putem face din 
elementele de bază, determinante 
pentru ridicarea contribuției tine
rilor în producție, tot atîtea o-

ti
de
a- 
să 
pe

biective de întrecere ? La aceste 
întrebări, experiența Comitetului 
județean Arad al U.T.C. dă un 
răspuns pozitiv. Exemplul cel mai 
concludent ni-1 oferă -Olimpiada 
șoferilor, organizată pentru tinerii 
conducători auto din întreprinde
rile județului Arad.

Acțiunea a fost inițiată și or
ganizată de comisia social-profe- 
sională a comitetului județean în 
colaborare cu Inspectoratul jude
țean de miliție și întreprinderea 
de transporturi auto. Regulamen
tul acestei olimpiade, întocmit de 
cei trei factori, prevedea desfă
șurarea acțiunii pe o perioadă de 
două luni și jumătate, cuprinzînd 
trei etape : etapa de masă ce se 
înscria pe o perioadă de două 
luni ; etapa pe întreprindere și 
cea județeană.

OBIECTIVELE PRINCI
PALE URMĂRITE : o Sti
mularea tinerilor conducă
tori auto în cunoașterea și 
respectarea întocmai a re
gulilor de circulație • Mo
bilizarea lor la realizarea 
planului valoric, « Econo
misirea de piese de schimb, 
carburanți și lubrefianți.

(Continuare în pag. a Iî-a)
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succeselor noastre,
a înaintării spre viitor■ ■

Atmosfera de puternic avînt 
creator în care se desfășoară, 
în aceste zile, campania electo
rală, intensa efervescență poli
tică și de muncă ce domnește 
în toate orașele și satele țării, 
sînt o mărturie plină de forță 
a unei realități ce s-a impus, 
în ultimii ani, ca trăsătură do
minantă a vieții noastre, sinte
tizând toate mărețele înfăptuiri 
care au consacrat chipul de as
tăzi al României: unitatea indes
tructibilă a întregului popor în 
jurul Partidului Comunist Ro
mân. expresie elocventă a iden- 
tității de interese a tuturor pă
turilor populației, fără deosebi
re de naționalitate, a strînsei 
coeziuni politice a națiunii 
noastre socialiste.

Exprimînd transformările pe
trecute în structura societății 
noastre, în actuala etapă a de
săvîrșirii construcției socialiste, 
campania electorală este orga
nizată, sub conducerea partidu
lui. de către Frontul Unității So
cialiste, organism politic perma
nent, cu caracter larg, reprezen
tativ, din care fac parte Parti
dul Comunist Român, precum și 
principalele organizații de ma
să, obștești și profesionale, con
siliile oamenilor muncii ale 
naționalităților conlocuitoare. 
Frontul Unității Socialiste este 
expresia organizatorică a unită
ții moral-politice a întregului 
nostru popor, reprezentînd a- 
lianța politică a clasei munci
toare cu țărănimea, frăția din
tre toți oamenii muncii din țara 
noastră, indiferent de naționali
tate, concentrînd forțele crea
toare ale națiunii pe drumul a- 
sigurării progresului neîntrerupt 
al României socialiste. Consti
tuirea și functionarea Frontuli.it 
Unității Socialiste răspunde ast
fel necesităților consolidării și 
dezvoltării coeziunii moral-poli- 
t«ce a poporului nostru, reflectă 
stadiul de maturizare a relații
lor de strînsă cooperare între 
toate clasele șl năturile sociale, 
creează noi posibilități pentru 
afirmarea plenară a unității lor 
socialiste, sub conducerea parti
dului clasei muncitoare.

Așa cum se arată în Manifes
tul Frontului Unității Socialiste 
„trăsătura dominantă a vieții 
politice din acești ani a consti
tuit-o continua întărire a unită
ții moral-politice a poporului". 
Niciodată poporul nostru nu a 
fost atît de indestructibil unit 
ca în aceste vremuri istorice ale 
desăvîrșirii construcției socialis
te, nicicînd nu au coincis mai 
mult — sub semnul acelorași 
idealuri socialiste și patriotice 
— interesele și năzuințele tu-

turor claselor și categoriilor so
ciale din țara noastră.

Unitatea moral-politică a na
țiunii noastre se întemeiază — 
și «aceasta constituie caracteris
tica sa principală — pe un pu
ternic fundament economic so
cialist ; ea se caracterizează, în 
același timp, prin conținutul său 
de clasă, prin funcțiile sociale 
pe care le îndeplinește. Struc
tura economică unitară a țării, 
a societății noastre, exprimată 
prin proprietatea socialistă asu
pra mijloacelor de producție, 
prin generalizarea relațiilor so
cialiste în întreaga economie, 
constituie factorul principal, de
terminant, al coeziunii poporu
lui nostru. Intre toți cetățenii 
țării — oameni ai muncii — 
din viața cărora a fost exclusă 
o dată pentru totdeauna exploa
tarea omului de către om. s-au 
stabilit, astfel, raporturi de co
laborare si ajutor reciproc, în
treaga fizionomie a vieții noas
tre -sociale purtînd amprenta a-

cestei suduri intime, desăvîrșită 
ou fiecare succes, cu fiecare e- 
tapă pe drumul desăvîrșirii con
strucției socialiste.

Transformările radicale inter
venite în baza economică a pa
triei se reflectă în structura 
nouă a societății noastre, în fi
zionomia și poziția claselor, în 
raporturile dintre ele. Clasa 
muncitoare — clasa conducătoa
re a societății noastre — a cres
cut numeric, și-a dovedit pe de
plin înaltele sale calități politi
ce. profesionale, morale, și-a 
ridicat nivelul de cunoștințe 
științifice, tehnice, culturale, și-a 
dezvoltat competenta, capacita
tea creatoare, 
și organizator 
socială. Ea a 
fapte, că este 
vansată, promotoarea celor mai

rolul conducător 
în întreaga viață 
demonstrat, prin 
clasa cea mai a-

ALEXANDRU GOLIANU

(Continuare în pag. a IlI-a)

MĂSURI HOTĂRlTOĂRE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ASISTENȚEI MEDICALE

FORMAREA DE 2ADRE
UN DEZIDERAT MAJOR

Directivele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân cu privire la îmbunătăți
rea asistenței medicale a popu
lației din tara noastră, dove
dea? încă o dată grija perma
nentă a partidului si statului 
nostru socialist față de oamenii 
muncii de la orașe și sate, pen
tru îmbunătățirea continuă a 
stării de sănătate a populației 
și creșterea unei generații vi
guroase, bine dezvoltate din 
punct de vedere fizic si intelec
tual.

Pe baza realizărilor dobîndite 
în economie și viața socială în 
tara noastră s-a realizat îmbu
nătățirea continuă a condițiilor 
de muncă și trai ale oamenilor 
muncii, ridicarea nivelului de 
civilizație materială șl spirituală 
al întregii populații. Tocmai pe 
acestă linie se înscriu desigur 
si recentele măsuri luate de 
partid, pe linia îmbunătățirii a- 
sistenței medicale.

In deplină concordanță cu 
scopurile majore ale societății 
socialiste, care consacră omul 
ca valoare supremă, Partidul 
Comunist Român a ridicat la 
rang de politică de stat, ocroti
rea sănătății publice, ea fiind si
tuată printre obiectivele prin
cipale ale programului de 
struire și desăvîrșire a 
orînduiri.

In perioada construcției
cialiste. paralel cu dezvoltarea

con- 
noii

so-

prof. dr. docent -
EM. CRĂCIUN

membru corespondent al 
Academiei

unităților sanitare o atenție de
osebită s-a acordat pe _ întreg 
cuprinsul țării formării si 
perfecționării cadrelor medico- 
sanitare. Astfel au fost înfiin
țate noi institute de medicină 
la Timișoara și Tg. Mureș, iar 
pe lîngă institutele de medicină 
și farmacie existente au fost 
create noi facultăți și secții. In 
aceeași măsura, s-a dezvoltat și 
rețeaua de școli tehnice sanitare 
și profesionale. Numărul cadre
lor cu pregătire superioară și 
medie a crescut în felul acesta 
proporțional cu dezvoltarea re
țelei sanitare și cu nevoile me- 
dioale ale populației.

Astfel, față de 1938 numărul 
medicilor s-a mărit de la1 8 234 
la 31 000, iar cel al cadrelor 
medii și auxiliare sanitare de 
la 11 360 la circa 90 000. Este 
semnificativ de altfel, faptul că 
numărul de locuitori ce revin 
la un medic a ajuns în prezent 
la 636 fată de 1895 în 1958. Din 
acest punct de vedere. România 
se situează în rîndul țărilor cu 
un sistem dezvoltat de ocrotire 
a sănătății.

Cu alte cuvinte, îmbunătăți
rea asistenței medicale a popu
lației este direct legată de per-

fecționarea continua a pregătirii 
cadrelor medicale, de perfecțio
narea învățămîntului sanitar de 
toate gradele. In acest scop, așa 
cum se arată în Directive, Mi
nisterul învățămîntului și Mi
nisterul Sănătății sînt chemate 
să asigure elaborarea de noi 
programe analitice, care să răs
pundă cerințelor actuale și de 
perspectivă ale ocrotirii sănă
tății publice în tara noastră, 
nevoilor reale ale practicii me
dicale pe care urmează să o 
desfășoare noii absolvenți.

In vederea creșterii nivelului 
de pregătire practică sînt nece
sare măsuri optime care să 
ducă la efectuarea de stagii 
practice în spitale de către ab
solvenții facultăților de medi
cină. In altă ordine de idei tre
buie avută în vedere dezvolta
rea impetuoasă a cunoștințelor 
medicale, apariția de noi date 
importante în toate ramurile 
științelor medicale care se în
cadrează și ele în contextul evo
luției științifice și tehnice 
contemporane. Or, pregătirea 
cadrelor trebuie adusă la a- 
celași numitor cu dezvoltarea 
informației și realizărilor me
dicale pentru a putea să cores
pundă pe deplin slujirii omului. 
Din acest motiv. Ministerul 
Sănătății și Ministerul Invăță- 
mîntului trebuie să întreprindă 
o serie de acțiuni concrete și să 

(Continuare în pag. a ll-a)

întîlnirile dintre candidați și alegători continuă să se afle 
în centrul interesului maselor de cetățeni. Ele scot în eviden
ță noi inițiative și posibilități de ridicare edilitar-gospodă- 
rească a localităților, de îmbunătățire generală a activității or
ganelor locale ale puterii de stat.

I -................. ■... — -

Acad. Aurel Moga, 
ministrul sănătății, 
candidat al Frontu
lui Unității Socia
liste pentru alegeri
le de 
Marea 
țională 
scripția

Abrud, s-a în- 
cu cetățenii 

comunele So- 
și Ciurulea-

deputați în 
Adunare Na- 
în circum- 

electorală
nr. 5 
tîlnit 
din 
hodol 
sa. Cei care au luat 
cuvîntul s-au refe
rit pe larg la suc
cesele dobîndite în 
dezvoltarea acestor 
localități și s-au an
gajat să-și aducă din 
plin 
înfăptuirea 
lucrărilor 
cetățenesc 
întreprinse 
Subliniind 
tidului 
nostru 
carea 
trai și

contribuția la 
tuturor 

de interes 
ce vor fi 
în viitor, 
grija pat- 

și statului 
pentru ridi- 

nivelului de 
a sănătății 

oamenilor muncii, 
candidatul a vorbit 
pe larg despre prefa
cerile înnoitoare 
care au avut loc în 
întreaga țară.

Peste 300 de
muncitori, ingineri 
și tehnicieni din
Tîrnăveni s-au întîl- 
nit la < 
binatului 
localitate 
Vereș, 
tar al 
Iui județean Mureș 
al P.C.R., președinte
le Consiliului popu
lar județean, candidat 
în • circumscripția 
electorală nr. 14 Tîr
năveni, pentru ale
gerile de deputați 
în Marea Aduuare 
Națională. Nume
roși cetățeni au re
levat marile trans
formări ce au avut 
loc în ultimii ani în, 
orașul Tîrnăveni și 
în întregul județ, 
în cuvîntul său, 
candidatul s-a ocu
pat de măsurile ce 
trebuie luate 
tru realizarea 
noi lucrări 
res general.

★
Întîlniriie 

le-a avut, 
din urmă.

clubul Com- 
chimic din 
cu Nicolae 
prim-secre- 
Comitetu-

de

pen- 
unor 
inte-

care 
zilele 

tovarășa

pe 
în

1

Floarea Ispas, se
cretară a Comitetu
lui Central al U.T.C., 
cu cetățenii din cir
cumscripția electorală 
nr. 3 — Videle, unde 
este propusă drept 
candidat în alegerile 
de deputați pentru 
Marea Adunare Na
țională, au constituit 
adevărate colocvii ce
tățenești. Videle, Ble- 
jești, Crevenicu, Me- 
renii de Sus, Merenii 
de Jos — iată nume
le unor cunoscute lo
calități ale județului 
Teleorman, așezări cu 
oameni gospodari și 
harnici care, sub con
ducerea înțeleaptă a 
partidului, au sporit 
rodnicia acestor pă- 
mînturi strămoșești.

Un nume : Videle. 
Ce spunea el în urmă 
cu 15—20 de ani ? 
Un sat pricăjit, pier
dut undeva în cîm- 
pia Teleormanului. 
Astăzi este cel mai 
tînăr oraș al județului,'

(Continuare în 
vas. a IlI-a)
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La sfîrșitul anului 1968, Uzina 
de alumină din Oradea, odată 
cu obținerea unei producții de 
200 000 tone alumină calcinată 
raporta atingerea parametrilor 
proiectați. In prima lună a a- 
nului 1969 acești parametri au 
fost depășiți, elaborîndu-se 
peste prevederile planului în
că 25 tone de alumină calci
nată. In fotografie : Vedere 

aeriană a uzinei

SUMAR
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în majoritatea statisticilor 
lumii, tineretul reprezintă pes
te trei sferturi din 
spectatorilor celei de 
arte.
. Neglijarea acestei 
de spectatori, a preferințelor, 
a influențelor pe care filmul 
le cultivă ar însemna deci o 
atitudine falimentară, atît din 
punct de vedere financiar, cît 
mai ales, din punct de vedere 
etic, moral.

Să lăsăm analizele financiare 
pe seama producătorilor și să 
abordăm problema din punct 
de vedere al funcției sociale, 
educative pe care o are, sau 
o poate avea, arta cinemato
grafică asupra tineretului.

Pentru simplificarea lucru
rilor cred că se impune clari
ficarea noțiunilor de film 
despre tineret și film pentru 
tineret.

Filmul despre tineret, preci- 
zînd doar zona de investigație 
— tineretul unei anume zone 
geografice, al unei anume e- 
poci și societăți — poate pre
zenta un punct de vedere al 
autorului, o optică subiectivă, 
rezultatul unei experiențe per
sonale de viață, cu unele con
cluzii care ar putea interesa, 
de pildă, mai mult pe cei ma
turi, pe părinți sau pe educa
tori în general. Sigur că sînt 
și cazuri fericite, cînd filmul 
interesează și pe cei tineri dar 
nu întotdeauna.

totalul 
a șaptea

categorii

iscuții cu aproape | 
100 de oameni. Pri- c 
mul din această f 
serie de o sută, sau, 

exact, printre pri- 
fost ujn tînăr de 20 

de ani de pe șantierul ter
mocentralei de la Deva, 
care m-a întrebat unde s-a 
mutat sediul organizației 
P.C.R. „Pentru ce mergeți 
acolo ?“. „Vreau să intru 
în partid", mi-a răspuns sim
plu. împreună am găsit se
diul.

Acolo se ținea o ședință. 
Un bărbat cărunt, dai* tînăr 
(am aflat mai apoi că ji-a- 
vea decît 40 de ani), ridică 
receptorul : „Aici Rusan, 
dă-mi situația cu...“ acesta 
era directorul general al ter
mocentralei. Am vrut să aș
tept afară pînă la terminarea 
ședinței. „Nu-i nevoie, sîntem 
aproape de sfîrșit". Se discu
tă repartizarea apartamente
lor. Aflu, fără a întreba, că 
datorită termocentralei, ora
șul Deva va primi 1320 a- 
partamente, dintre care 450 
construite numai din fon
durile de organizare. Am fost 
apoi prezentat inginerului 
Cornel IJemea, cu care am 
vizitat șantierul. L-am rugat 
să-mi prezinte viitoarea ter
mocentrală. „Aici se va obți
ne energie electrică prin ar
derea cărbunelui. Puterea 
termocentralei va fi, în pri-
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ma etapă, de 800 MW. Ca 
să înțelegeți mai bine, adaug 
că la Porțile de Fier se vor 
produce 2 200 MW, iar pro
ducția țării este de 5 000 MW. 
Deva, deci, va produce cam 
1/5 din producția națională. 
Aici, cînd totul va fi sfîrșit, 
se vor consuma zilnic 12 000 
tone cărbune. Cît despre pe
ricolul poluării atmosferei o- 
rașului Deva, a continuat 
ing. Demea. trebuie să vă 
spun că este inexistent. Elec- 
trofiltrele vor reține 99 la 
sută din pulberi, iar coșurile 
(cele mai înalte din țară : 220 
m) sînt la înălțimea dealuri
lor din jur, asigurîndu-se 
astfel o difuzare uniformă a 
ceea ce mai rămîne. Pînă a- 
tunci, însă, mai este de par
curs drumul anevoios al con
strucției".

Iln momentul de față se fac 
ultimele pregătiri pentru pu
nerea în funcțiune a primu

lui generator de 200 MW. O 
Ihală imensă, cu o deschidere 

de 45 m. și aproape tot atît de 
înaltă, va adăposti sala gene
ratoarelor. Aici l-am cunos
cut pe montorul Enea Gheor- 
ghe, unul dintre cei care 
și-au legat viața de construc
țiile energetice. Viața lui se 
împarte în perioade : Bicaz, 
Luduș, Craiova, Argeș. A 
plecat dintr-un sat de lîngă 
Olănești, cu multă vreme în 
urmă. Totul s-a petrecut atît 
de repede îneît aproape și-a 
pierdut accentul de moldo
vean. De jur împrejur — oa
meni ca el ; de fapt, toți sîn1 
niște Enea Gheorghe, și aici 
unde lucrează este foarte u- 
șor să observi consolidarea 
unei noi generații de munci
tori.

Mai multe autobuze închi- 
Iriate de șantier asigură 

transportul muncitorilor de 
la termocentrală la noul șan
tier Gojdu din Deva. Printre 
cei care așteptau : Niculescu 
Florin, secretarul organiza
ției P.C.R. de aici. Ne-am 
urcat și noi într-o mașină.

I
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TNTTLNIRI CU SPORTIVII DV. PREFERAȚI. — Duminică, la 
Alba lulia, va avea loc prima întîlnire organizată de „Scîn- 
teia tineretului", în colaborare cu C.N.E.F.S., între tinerii din 
această localitate și sportivi de mare performanță.

Filmul pentru tineret, care 
nu poate fi limitat, după mine, 
nici la o anumită vîrstă a e- 
roilor, nici la un gen, nici la 
o unică problematică, presu
pune, mai presus de orice, cu-

I
I
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IN PAGINA A 3-a : SPORT

ale culturii, ale civilizației, ale 
meridianelor globului, în tai
nele științei. De aceea lui nu-i 
pot fi ascunse sau falsificate o 
serie de dimensiuni, de pro
bleme ale existenței umane.

mele de aventuri sau filmele 
știmțifico-fantastice.

Iată atîtea genuri de film cu 
care noi, cineaștii, rămînem 
datori tineretului nostru; tine
ret care în împrejurări grelq

Problematica majoră a tinerei

creația cinematografică
noașterea, înțelegerea psiholo
giei tineretului căruia te adre
sezi, a universului său spiri
tual și afectiv.

Nu trebuie să uităm nici o 
clipă că tineretul de azi se 
duce la film în egală măsură 
pentru a se distra și pentru a 
cunoaște.

Filmul a devenit, în secolul 
nostru, poarta cea mai larg 
deschisă prin care tineretul 
pătrunde în vastele domenii

GH. VITANIDIS
Tineretul este interesat de 

tot: de la cele mai acute pro
bleme politice și sociale, pînă 
la cele mai temerare descope
riri ale geniului uman.

De aceea plac atît de mult 
tineretului nostru filmele stră
bătute de un patriotism fier
binte, filmele cu eroi legen
dari, filmele dedicate unor 
mari personalități istorice, fil

s-a dovedit vrednic de 
mîntul care-1 hrănește, de 
rii lui precursori, de marii săi 
contemporani.

Există tendința ca, pornind 
de la unele manifestări nega
tive izolate, nesemnificative 
ale unor tineri, să se tragă 
concluzii generalizatoare ne
faste asupra unei categorii 
mai mari din tînăra generație 
și uneori de a se folosi ase
menea manifestări drept pre-

pă- 
ma-

^(Conținuare în pag. a lll-a)

I
I
I
I

texte pentru viitoare sau pre
supuse filme.

Exagerînd în această direc
ție cred că greșim față de ti
neretul nostru, și o facem din 
necunoașterea lui, din goana 
după senzațional, după false 
conflicte. Există și o altă di
mensiune, impresionantă, a ti
neretului contemporan, carac
teristică zic eu. Și fac această 
afirmație bizuindu-mă pe tine
rii pe care eu i-am cunoscut 
în procesul realizării mai mul
tor filme cu tineri, pe genera
țiile de studenți la a căror pre
gătire contribuim. Participam, 
dăunăzi la o adunare cu mai 
mulți tineri în care cineva 
depăna povestea adevărată a 
celor 11 uteciști din Brașov 
care mistificîndu-și vîrsta, a- 
dăugîndu-și fiecare 2—3 ani, 
s-au constituit într-o brigadă 
de voluntari în războiul anti
fascist, pierind aproape toți cu 
o dăruire totală, plini de viață 
și optimism, pentru eliberarea 
patriei. Și acolo, am văzut ti
neri de astăzi plîngînd.

Am trăit alături de genera
ția mea entuziasmul marilor 
șantiere de la Bumbești-Live- 
zeni sau de pe lunca Dunării 
iar azi, vorbindu-le tinerilor, 
i-am văzut regretînd absența

(Continuare în pag. a ll-a)

Frontuli.it


Pag. 2 SClNTEIA TINERETULUI

■

Ițlllf SimMM 1// BWREȘm Aproape CONSTANTIN LUCA

In viitorii 7—8 ani — ne 
apun edilii — bulevardele 
bucureștene Gheorghe
Gheorghiu-Dej șl Republicii 
vor fi „dublate" cu o arteră 
subterană. începuturile le-a 
făcut primul pasaj subteran 
de trecere a pietonilor, de 
la intersecția Lip- 
scani-Piața sf. Gheor
ghe. Atacate din toam
nă. lucrările vor 
gata în cinstea 
de 1 Mai, cu o 
mai devreme 
planul stabilit.

Cum va arăta 
saj subteran pentru pietoni 
al Capitalei ?

Chiar ieri — ne-a infor
mat șeful șantierului, mais
trul Gh. Vasiliu, au fost 
stabilite materialele de fini
saj. In exterior, pereții vor 
fi placați cu cărămidă BRAT- 
CA de culoarea paiului, în

fi 
zilei 

lună 
decit
primul pa-

timp ce interiorul propriu- 
zis — subteranul pasajului — 
va fi placat cu ceramică gla
zurată bleu-vernil. Iluminat 
fluorescent, cu finisaje tra
tate într-o manieră modernă, 
pasajul va fi un adevărat 
examen al măiestriei pentru

/ «rm
colectivul Șantierului 2 Dru
muri.

— Ce alte pasaje de tre
cere va mai executa șantie
rul dumneavoastră ?

— In primul rînd, pasajul 
din Piața Bălcescu. Este vor
ba de o lucrare mai grea, 
mai complexă. In subteranul 
pasajului din piața Bălcescu, 
pietonul va coborî pe scări

ÎNTRE 26 AUGUST — 4 SEPTEMBRIE

VA AVEA LOC LA BUCUREȘTI

PRIMUL FESTIVAL
CONCURS INTERNA

ȚIONAL DE FOLCLOR
Intre 26 august și 4 septembrie, va avea loc la București 

în organizarea C.S.C.A., primul Festival și Concurs interna
țional de folclor. Manifestările au menirea să contribuie la 
cunoașterea și promovarea folclorului, dezvoltarea creației 
populare tradiționale și contemporane, stimularea cercetării 
științifice in domeniul folcloristicii, dezvoltarea sentimente
lor de prietenie și prețuire reciprocă între popoare. Festi
valul și Concursul vor fi organizate din trei în trei ani.

Alături de valoroase formații artistice românești și de 
creatori populari individuali, au fost invitate la această pri
mă confruntare a artei populare internaționale organizată 
în țara noastră, ansambluri și grupuri folclorice din 24 de 
țări din Europa, Asia, Africa și America, printre care an
sambluri și grupuri folclorice din Bulgaria, Franța, U.R.S.S., 
India R. P. Chineză, Grecia, Iugoslavia. Mexic. Polonia, 
Senegal. R D. Vietnam, Cuba, Anglia, R.A.U.

Festivalul va fi inaugurat cu un .mare spectacol popular 
ce va avea loc în ziua de 26 AUGUST pe unul din stadioa
nele Capitalei, și la care vor participa TOATE ANSAMBLU
RILE FOLCLORICE ROMANEȘTI ȘI STRĂINE. în zilele 
următoare vor fi prezentate spectacole pe numeroase scene 
din Capitală și în localități de pe litoral și Valea Prahovei.

Concursul propriu-zis se va desfășura în Capitală, cîștl- 
gătorii urmînd a fi stabiliți de un juriu international. Româ
nia va fi reprezentată în concurs de un ansamblu și de un 
grup folcloric reprezentative. In aprecierea și clasificarea 
formațiilor se va ține seama de autenticitatea muzicii, a dan
sului. a costumului popular, de valoarea interpretării ș.a. 
Celor mai bune ansambluri si grupuri folclorice li se vor 
acorda titluri de laureate și numeroase premii.

In timpul Festivalului va avea.loc și o interesantă paradă 
a costumelor populare, deschisă tuturor țărilor participante. 
Pentru cele mai valoroase costume juriul va acorda 
distincții.

Ca o întregire organică a caracterului Festivalului, va fi 
organizată în Capitală, o expoziție internațională de artă 
ponulară

Marea și interesanta - demonstrație a talentului artistic 
popular va fi marcată și de o sesiune științifică cu caracter 
international, avind ca temă „Creația populară in lumea 
contemporană". Invitații străini, alături de cercetători ro
mâni. vor prezenta referate și vor dezbate probleme ale et
nografiei și folclorului, muzeologiei mișcării artistice de 
amatori etc.

Editura pentru literatură :
Teohar Mihadaș : TARlMUL 

IZVOARELOR, lei 6
Alba D. Cespedes : CAIET 

PROSCRIS, lei 6,50.
Editura pentru literatură 
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Pionierii Școlii generale de 
8 ani nr. 175 din București 
au avut joi la amiază ca oas
pete pe scriitorul Mircea 
Sîntimbreanu, membru în 
Biroul Consiliului National 
al Organizației Pionierilor 
din Republica Socialistă Ro
mânia. în cadrul 
s-au purtat discuții 
preocupările școlare 
rare ale pionierilor, 
diferite aspecte ale 
scriitorului, destinată 
mici.

întîlnirii 
despre 

și lite- 
despre 

creației 
celor

sau cu ajutorul escalatoare
lor ; în Interior va găsi o 
gamă întreagă de magazine, 
iar in centru o elegantă bra
serie. Planificat să fie dat în 
folosință la sfîrșitul anului 
viitor, noul pasaj va fi. tot
odată, cel mai modern. In 

men- 
18 fe- 
atacat 
trece- 

vechea și 
expoziție

cel mai modern, 
sfîrșit, trebuie 
tionat că Ia 
bruarie, a fost 
un alt pasaj de 
re, între 
noua expoziție din 
fața Casei Scînteii. A- 
va fi dat în folosințăcesta

în cinstea celei de a 25-a a- 
niversări a Eliberării.

Multumindu-i interlocuto
rului nostru pentru anticipa
ția Bucureștiului de mîine, 
rămîne să așteptăm momen
tele festive ale inaugurării 
„căilor subterane".

STEFAN G.

ASIMILAREA 
UNOR NOI TIPURI DE 

EXCAVATOARE
HIDRAULICE

• SPECIALIȘTII UZINEI 
DE UTILAJ GREU „PRO
GRESUL" din Brăila au rea
lizat proiectele unor noi ti
puri de excavatoare hidrau
lice pe pneuri și pe șenile, 
avind capacitatea cupei de 
încărcare de 0.4 și 0,5 mc. 
La baza proiectării au stat 
concluziile unui studiu teh- 
nico-economio privind para
metrii tehnici atinși în acest 
domeniu în> țara noastră, 
precum și performanțele ob
ținute pe plan mondial. Per
fecționările făcute dau noi
lor tipuri de excavatoare o 
productivitate înaltă, o bună 
mobilitate și funcționalitate. 
Uzina urmează să asimileze 
în acest an și alte tipuri de 
utilaje grele pentru construc
ții printre care o presă de 
debavurare de 250 tone și 
trei tipuri de concasoare bi- 
pendulare, cu fălci.

5 minute CUJ prirn-vicep/eședinte al biroului da Turism 
pentru Tineret

Recent întors de Ia 
Budapesta, unde a 
participat la lucră- ■ 
rile celei de-a X-a 
sesiuni a Consiliului 
BITEJ (Biroul in
ternațional. pentru 
turismvși schimburi 
dă tineret) de ps 
lingă F.M.T.D.,
prim-vicepreședintele 
B.T.T. a . răspuns cu 
amabilitate cîtorva 
întrebări privind ma
nifestarea la care a 
participat șl pers
pectivele turismului- 
peste hotare practi
cat de tineri.

— Am dori să 
știm, mai întîl, com
pania în care s-au 
desfășurat dezbate
rile.

— Au -participat, 
printre altele, dele
gații din U.R.S.S., 
Bulgaria, Cehoslova
cia, Iugoslavia, ‘ 
landa, 'Algeria...

— Care au 
problemele mal 
semnate puse în 
cutia actualei 
siuni ?

— Am 
primul 
portul 
executiv al 
liului cu 
activitatea dintre cea 
de-a IX-a și a 
sesiune, în 
căruia s-a 
(ca, de altfel, și în 
discuții) atit pe rea
lizările înregistrate 
pînă acum, cit, mai 
ales, pe sarcinile de 
viitor ale BITEJ. 
S-a insistat, în con
tinuare. pe proble-

Fin-
fost, 
în- 

dis- 
se-

ascultat. în 
rînd. ra- 
directorului 

Consi- 
privire Ia

X-a 
cadrul 

insistat

științific j

me diverse, 
chestiuni ' 
transportul ,în

I internațio- 
pînă la dez- 

asupra lăr- 
cooperăril 

cu alte, orga- 
internaționale

privind 
tu-

rismul 
nai, | 
bateri 
girii 
BITEJ 
nisme 
de turism.

— Ce ne-ați pu- 
despre 
turis- 

pentru
tea relata 
perspectivele 
mulai extern 
tineret,?.
— In cadrul sesiu

nii BITEJ s-au fă
cut valoroase propu
neri pentru lărgirea 
schimburilor turistice 
între grupuri de ti
neri din diverse țări, 
și organizarea unor 
setninarii internațio
nale în care să se 
dezbată aspecte ale 
rolului educativ al 
turismului, ale îmbu
nătățirii nivelului de 
pregătire al ghizilor 
etc.

In finalul 
siunii a avut loc 
ședință comună 
Biroul F.M.T.D., 
cadrul căreia —

se-
o 

cu 
în 
în

concordanță cu rolul 
șl obiectivele BITEJ 
— au fost discutate 
forme și metode de 
realizare a proble
melor dezbătute.

U- Ultimul cuvînt ?
— Aș vrea să a- 

nunț, pentru tinerii 
cititori ai ziarului 
dv„ excursiile peste 
hotare ale acestui an. 
Deși la numai un an 
de la înființare, 
B.T.T. a reușit să în
cheie contracte ou 
organisme similare 
din U.R.S.S.. Ceho
slovacia. Ungaria, 
Polonia. R. D. Ger
mană, Iugoslavia. 
Bulgaria, Franța, 
Austria R. F. a Ger
maniei. Marea Brlța- 
nie, Elveția. Finlan
da, Norvegia, Olan
da. Turcia. Grecia 
etc., unde cîteva mii 
de tineri elevi, 
denți. salariat! 
circa trei ori 
multi decit anul 
cut) își vor

stu- 
(de 

mai 
tre-

petrece 
în vară zile de con
cediu și vacantă.

I. ANDREIȚA

• A FOST DATA ÎN FOLOSINȚA noua și moderna clădire 
a Filialei din Timișoara a Institutului de studii și proiectări 
energetice. Imobilul are patru etaje șl aproape 100 de încăperi 
de lucru, ateliere și săli de proiectare, bibliotecă tehnică etc. 
Noile spatii Și dotările tehnice vor permite specialiștilor Insti
tutului să realizeze un număr sporit de proiecte, intr-un timp 
mai scurt decit pînă acum.

PRIMA SERIE 
SEMIINDUSTRIALA 
DE „PROIECTANTI 

CIBERNETICI"
Recent, oamenii de știin- 

sovieticl au pus la 
punct un aparat automat de 
desen, cu ajutorul căruia se 
poate executa documentația 
grafică necesară oricărui 
proiect. Aparatul este conec
tat la un calculator electro
nic, care îi pregătește „pro
gramul de activitate" pe 
baza datelor proiectului res
pectiv sau a obiectului care 
trebuie desenat. Purtătorul 
acestui „mesaj" este o ban
dă perforată standard de 
17,5 mm, care poate fi uti
lizată Ia orice distantă de 
creierul electronic care a 
elaborat-o.

Proiectantul cibernetic se 
compune din dispozitivul de 
comandă cu program nume
ric. în care se introduce ban
da perforată, și dispozitivul 
electromecanic d? lucru, 
prevăzut cu un cap de dese
nat cu două coordonate.

Performantele sale sînt, 
într-adevăr, impresionante. 
Viteza de desen atinge 6 
nietri pe minut. Scara dese
nului se stabileșEe automat, 
iar în ceea ce privește for
ma liniilor pe care Ie poate 
trasa, dispozitivul de co
mandă permite reproduce
rea oricărei configurații. în 
plus, aparatul poate fi utili
zat cu mult succes în cazul 
desenelor axonometrice. El 
contribuie la creșterea ran
damentului în lucrările de 
desen cu 50 pînă la 300 de 
ori, reducînd, în ansamblu, 
durata realizării unui proiect 
de 3—5 ori.

Recent, Uzina experimen
tală a Academiei de Stiinte 
a R.S.S. Bieloruse, a anunțat 
că pregătește prima serie se- 
miindustrială de „proiectanțl 
cibernetici".

IOAN ARDELEANU

[(jwienio

Începutul unei noi zile de muncă pentru tăietorii de lemne din 
Vraneea

Formarea de cadre - un deziderat major
(XJrmare din pag. 1) Un rol important în dezvolta

rea și perfecționarea rețelei 
medicale îl are personalul sâni 
tar mediu și auxiliar, personrli' 
care completează fericit activi
tatea medicului și realizează în
grijirea directă a bolnavilor. 
Tocmai de aceea, pentru a satis
face cerințele de cadre de acest 
fel. corespunzător cu necesitățile 
actuate și mai ales cu cele de 
viitor, mi se pare bine venită 
Indicația dată de partid ca or
ganele în drept să la măsuri 
pentru a se pregăti an de an un 
număr sporit 
dii medicale, 
ceste măsuri 
sistemului de 
lifîcare a cadrelor la locul de 
muncă, în spitale și policlinici. 
Tot pe această linie se înscrie șl 
îmbunătățirea pregătirii practi
cii cadrelor medii și auxiliare 
prin adoptarea programelor a- 
nalitice și a planurilor de în- 
vătămînt la specificul muncii. 
Dacă adăugăm și perfecționarea 
ulterioară a cadrelor aflate în 
discuție ne dăm seama că ele 
pot fi capabile să preia din 
mers o parte din sarcinile care 
în momentul de față sînt înde
plinite de medici.

Am certitudinea că întregul 
nostru corp medical își va dă
rui si pe mai departe toate e- 
forturlle pentru perfectionarea 
asistentei medicale, pentru con-x. 
tinua înflorire a medicinii ro<- 
mânești.

ia măsuri pentru perfecționarea 
sistemului de specializare prin 
secundariat și dezvoltarea învă- 
țămintului medical postuniver
sitar. Concret, 
diversificarea 
postuniversitar 
rea conținutului 
cerea duratei 
precum si extinderea lor la ni
velul unor centre metodologice 
județene incit fiecare medic șl 
farmacist să poată fi încadrat cel 
puțin o dată la 5 ani într-o for
mă organizată de învățămînt 
menite să ducă la continua per
fecționare a cunoștințelor de 
specialitate. Desigur, pentru re
alizarea acestui deziderat este 
absolută nevoie ca Ministerul 
învățămîntului împreună cu 
Ministerul Sănătății să regle
menteze obligațiile care revin 
cadrelor didactice în procesul 
de urmărire. îndrumare și spri- 
iinire pe teren a cadrelor pe 
care le-au pregătit. Pus în 
practică acest obiectiv va con
tribui efectiv la 
tătii profesionale 
deci la ridicarea 
tătii.

O altă măsură 
nea este și crearea în fiecare 
iudei a centrelor de informare 
și documentare medicală des
tinate perfecționării cadrelor 
medicale din mediul rural.

sînt necesara 
învățămîntului 

și îmbunătăți- 
acestuia. redu- 
unor cursuri

PROPĂȘIRE ECONOMICA, 
LEUL AFRICAN rulează la 
Timpuri Noi orele 9—21 în con
tinuare.

AVENTURILE LUI TOM SA
WYER. MOARTEA LUI JOE 
INDIANUL rulează la Rahova 
orele 15,39-19

COLUMNA rulează la Unirea 
orele : 15,30—19 Pacea orele :
16—19.

UN DELICT APROAPE PER
FECT rulează ' ' '
15,30; 18: 29.39. Progresul orele : 
18; 20.30. ACUZATUL la orele 
15.30

PANTOFUL CENUȘARESEI 
rulează la Drumul Sării orele : 
15; 17,45; 20 Miorița orele 9.15; 
11.30: 13.45; 16; 18,15; 29.30

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN rulează la Ferentari orele :
15.30— 19.

PROFESIONIȘTII rulează la 
Giulești orele 15,30; 18; 20,30.

EXPRESUL COLONELULUI 
VON RYAN rulează la Volga o- 
rele : 9: 11.15; 13.30: 15.45; 18: 
20.30.

TARZAN. OMUL MAIMUȚA, 
FIUL LUI TARZAN rulează la 
Cotroceni orele . 18: BALUL DE 
STMBATĂ SEARA orele : 15,30.

SINT ȘI FU NUMAI O FE
MEIE rulează la Crîngasi orele : 
15.30; 18; 20,15.'

HOMBRE rulează 1Ta Viitorul 
orele ; 18: 20.30 : NIKOLAI
BĂUMAN la orele 15.30.

MARELE ȘARPE rulează Ia 
Gloria orele: 9; 11.15; 13.30; 16; 
18,15; 20,30. Flamura orele : 9; 
11.15; 13.30: 16; 18.15; 20.30.

MICA ROMANȚA DE VARA 
rulează la Moșilor orele 15.30; 
CAPCANA orele : 18: 20.30

ÎMPUȘCĂTURI SUB SPÎN- 
ZURATOARE rulează la Popu
lar orele : 18; 20.30. EU TE-AM 
IUBIT orele : 15.30.

HAIDUCII — RĂZBUNAREA 
HAIDUCILOR rulează Ia Mun
ca orele : 15.30—19.

JUDOKA. AGENT SECRET 
rulează Ia Cosmos orele : 15.30; 
18:20,15.

ACEST PAMÎNT E AL MEU 
rulează Ia Tomis orele ; 9: 11.15;
13.30- 15.45; 18.15; 20,30.

PRIMĂVARA PE ODER ru-

lează la Flacăra orele : 15,30, 
AVENTURIERII orele : 18; 20,30.

HEROINA rulează la Vitan o- 
rele : 15,30, O LUME NEBUNA, 
NEBUNA, NEBUNA orele : 18.

tomia (reluare) • 11,00 — Pen
tru elevi. Consultații la fizică 
clasa a VIII-a). Tema „Cu
rentul alternativ" (reluare). • 
11,30 — Limba rusă — lecție a 
42-a /reluare) • 12,00 — Limba 
spaniolă — lecția a 46-a • 12,30 
— închiderea emisiunii de dimi
neață • 17,30 - Telex TV. • 
17.35 — Actualitatea în agricul
tură • 17,50 — Actualitatea în 
industrie • 18,05 —’ Limba spa
niolă — lecția a 46-a (reluare) 
• 18.30 — La porțile cunoaște
rii — emisiune pentru tineret 
„Atomul sfărîmat" • 19.00 — 
Telejurnalul de seară • 10.30 — 
2 martie 1939 Din carnetul scri
itorului • 19 10 — In direct... 
Transmisie de la Centrul elec
tronic de calcul al C.F.R.-ului • 
20.00 —■ Cîntece și locuri popu
lare românești • 20.15 — Tele- 
glob — emisiune de călătorii 
geografice. India — Delhi • 
20.45 — Contrapunct — emisiu
ne muzicală • 21.20 — Reflec
tor • 21.35 — Film artistic „Cu 
dragostea nu-i de glumit" — 
producție a studiourilor france
ze • 23,00 — Telejurnalul de 
noapte • 23.15 — închiderea e- 
misiunii.

de cadre me- 
Una din a- 
este folosirea 

formare și ca-

^teatreRIO BRAVO rulează la Patria 
orele : 9,30; 13; 16,30; 20. Bucu
rești orele : 9; 12,15; 16,30; 20,
Modern orele : 8,30’ 11.15: 14.30: 
17.30; 20,30.

BUNA ZIUA. CONTESA ru
lează la Republica orele : 9;
11.15; 13,45.
Festival orele 
16; 18,30; 21
8,30; 11; 13,30; 
celsior orele • 
17,15; 19.45.

PIANELE MECANICE ruleaT 
ză la Luceafărul orele : 8.30; 11; 
13,30; 18; 18,30; 21.

PENSIUNE PENTRU HOL
TEI rulează la Victoria orele : 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45 ; 
Grivița orele : 9 ; 11,15 ; 13.30 : 
16 ; 18,15 ; 20,30.

UN OM PENTRU ETERNITA
TE rulează la Central orele : 10; 
I2..TO; 15;CUȚITUL ÎN APA o- 
r«!e : 17,30; 19,15; 21. Melodia
orele: 8,30: 11; 13.30; 16; 18,3C, 
21.

WINNETOU (seria a III-a) 
rulează la Lumina orele : 9— 
16,15 (în continuare) ; 18.45; 20,45.

BECKET rulează la Doina o- 
rele 11 ; 14: 17; 20. Arta orele : 
8,30—14 (în continuare) ; 17; 20.

STRIGATUL rulează la Union 
orele • 15.30: 18; 20.30.

MARIANA. AGENTUL 
rulează la înfrățirea 
15.15; 17,45; 20.

CÎND TU NU EȘTI rulează la 
Buzești orele : 18; 20,30.

ASTA SEARĂ MA DISTREZ 
rulează la Dacia orele : 8.30— 
20.45 în continuare.

FELDMAREȘALA rulează la 
Floreasca orele : 9; 11,15; 13,45; 
16; 18,15; 20,30; Aurora orele : 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30,
Bucegl orele : 9: 11.15: 13.30; 16; 
18.45; 20.30.

MIRCEȘTII ÎN PASTEL. NI- 
COLAE LABIȘ. GEORGE COS- 
BUC. PAȘI SPRE BRĂNCUȘI, 
UN MĂREȚ PROGRAM DE

16.15. 18.45. 21.15, 
! 8,30, 11; 13,30;

Feroviar orele : 
16. 18,30, 21. Ex- 
9.45: 12.15: 14,45;

la Lira orele :

D-ALE 
(sala 

ora 
NIC-

ridicarea call- 
a medicilor și 
ocrotirii sănă-

care se impu-

Opera Română ; GISELE ora 
19,30 ; Teatrul de Operetă : VO
IEVODUL ȚIGANILOR, ora 
19,30 , Teatrul Național (sala 
Comedia) : ENIGMA OTIL1EI, 
ora 19,30 ; (sala Studio) ORA
ȘUL NOSTRU, ora 19,3(1 ; Tea
trul „Lucia Sturdza-Bulandra" 
(Schitu Mâgureanu) :
CARNAVALULUI, ora 20 : 
Studio) : PHOTO-FINISH.
20 ; Teatrul de Comedie ; ,„v- 
NIC, ora 20 ; Teatrul Mic : OFI
ȚERUL RECRUTOR, ora 20 ; 
Teatrul „C. I. Nottara (Bd. Ma- 
gheru) : VIJELIE IN CRENGI
LE DE SASSAFRAS, ora 19.30 ; 
(sala Studio) : FEMEI SINGU
RE. ora 20 ; Teatrul Giulești : 
MEȘTERUL MANOLE. ora 
19,30 ; Teatrul „Ion Creangă" : 
MUȘCHETARII MĂGĂRIEI SA
LE. ora 15,30 ; Teatrul Țăndă
rică (Calea Victoriei 50) : A- 
V.ENTURILE LUI PLUM- 
PLUM, ora 17 ; (Academiei 28— 
,?0) : A FUGIT UN TREN, ora 
17 : Teatrul Satiric Muzical „C. 
Tănase (sala Savoy) : CA
FEAUA CU LAPTE DE ADIO, 
ora 19.30 ; Teatrul de estradă 
„Ion Vasilescu" : DE LA BACH 
LA TOM JONES, ora 20 ; An- 
sambluk artistio al U.G.S.R : 
SELECTIUNI '68, ora 20 : Cir
cul de Stat : CIRCUL ARE CU- 
VÎNTUL, ora 19,30.

ouum/m șui mu or
(Urmare din pag. I)

CASELE DE CULTURA

■ 10,30 — TV. pentru specia
liști — Medicină. Consultații 
pentru medici. Adenoamlgdalec-

055 
orele :

20). Fil- 
istoriei" 
(vineri,

Cu a-

o • ® •

De curînd s-a 
dat in folosință, 
la Liceul de mu
zică din Timișoa
ra, o nouă sală 
de concerte. For
mația aceluiași 

liceu — In 
timpul unui 

concert

(Urmare din pag. I)

lor din acele vremuri pline de 
sacrificii dar de un inegala
bil romantism.

Toți acești tineri sint aceia 
care, la diferite confruntări 
sau competiții științifice, spor
tive și artistice, fac să se 
înalțe drapelul sau să se cînte 
Imnul României, emoționîndu- 
ne, făcîndu-ne să ne mîndrim.

Noi, cei din generația mea, 
ne-am aflat la răscrucea din
tre două lumi. A trebuit să 
optăm singuri pentru una, să 
luptăm pentru ea, să o apă
răm, să o făurim. Și această 
luptă, această lume, ne-a făcut, 
ne-a crescut pe noi.

Accepțiunea de tînăr, astăzi, 
presupune referirea la acei ti
neri, în primul rînd, care s-au 
născut și au crescut într-o 
lume eliberată în cei 25 de ani 
pe care îi vom aniversa în 
August, de luptă și trudă și 
cuceriri care au dus la făuri
rea României socialiste. Tre
buie 
cești 
chis
Oare

pocă luminîndu-le perspectiva 
anilor care vin.

Și tfebuie să vorbim tinere
tului intr-un limbaj pe care 
el să-l înțeleagă, să-l accepte, 
simțindu-ne prieteni, stimindn- 
ne, îndrăgindu-ne ca pe cei 
mai apropiați profesori și nu 
respingîndu-ne ca pe niște pre
dicatori dogmatici. Și pentru

le dezbatem ca niște oameni 
eliberați de prejudecăți îna
poiate, retrograde, mistice, 
pentru a contribui la educarea 
unei generații de oameni sănă-- 
toși, fără schilodiri, și mutilări 
fizice și morale. Aceasta este 
o datorie cetățenească de prim 
ordin. Aici cred că trebuieso 
conjugate eforturile educatori-

• • • • • O 
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pre tineret rulînd cu săli a- 
proape goale.

Prin filmele noastre, trebuie 
să-i invităm pe tineri 6ă sa 
distreze cu noi, cu sentimen
tul că le oferim ceea ce ei 
și-au dorit. Și, desigur, ceea 
ce corespunde pe deplin cu 
problematica lor 
cțe complexă ar

reaiă, oricît 
fi și nu cu

R0BLEMAT1CA MAJORA A
nu pierde încrederea lor.

să facem filme pentru a- 
tineri, vorbindu-le des- 

despre marile adevăruri 
au caracterizat această e-

a
trebuie să găsim modalitatea 
de a aborda sincer și deschis 
cele mai spinoase probleme 
care îi preocupă, care îi fră- 
mîntă.

Un loc important în viața 
tineretului îl ocupă proble
mele erotice. Trebuie să avem 
curajul de a le dezbate în fil
mele noastre în toată comple
xitatea lor, pînă la consecința 
lor biologică. Nu trebuiesc as
cunse acele probleme la care 
ei vor ajunge în virtutea firii. 
Trebuie să le abordăm și să

• • -
lor, ale unor oameni de știință 
și de artă pentru a destrăma 
pe alocuri un mister pe care 
cu greu l-a depășit fiecare din 
generațiile precedente. Sigur 
că trebuie să fim foarte a- 
tenți ca în filmele noastre pro
blemele erotice să nu devină 
un scop în sine, factorul deter
minant și unic al întregii o- 
pere, dar eludarea totală a 
lor ne-ar putea dirija spre o- 
pere stereotipe, schematice, 
false, pe care tineretul ar avea 
dreptul să le respingă. Drept 
mărturie stau atîtea filme des-

una falsă, inventată pe baza 
unor fapte minore ori nesem
nificative.

Trebui^ să ne perfecționăm, 
să ne înnoim în permanență 
mijloacele de a povesti cine
matografic, mijloacele de ex
primare, pentru a nu ne trezi 
în afara căutărilor și tendin
țelor moderne.

Și (de ce să o ascundem ?) 
scurta istorie a artei cinema
tografice, care peste puțin îm
plinește trei sferturi de veac, 
cunoaște și aș.emenea exemple, 
cînd mari artiști ai ecranului.

STUDENȚEȘTI
CLUJ

„Tribuna Ideilor" : Simpozio
nul „Dreptul și obligația de ala- 
gător" — discuție cu prof. univ. 
Virgil Cîmput și prof. univ. Fe- 
kete Tstvan (vineri, ora 
mul artistic „O lecție a 
— producție bulgară 
ora 21).

TIMIȘOARA
Interviul săptămînil :

sistent univ. Vasils Crețu des
pre „Unele probleme ale Ulmu
lui artistic românesc (vineri, 
ora 20.30). Filmul artistic româ
nesc „Gioconda fără stfrîs" (vi
neri. ora 21.15).

Aria de cuprindere : la faza de 
masă urmau să participe tineri 
șoferi în vîrstă de 18—35 de ani.

Fără îndoială, accentul princi
pal a fost pus pe prima fază care 
avea și cea mai lungă desfășurare 
întrucît la această etapă doream 
să antrenăm toți tinerii circum
scris! în limitele de vîrstă aminti
te. De aceea, pregătirea și desfă
șurarea olimpiadei în această fază 
a fost coordonată, în fiecare uni
tate, de un colectiv format din 
directorul autobazei, președintele 
comitetului sindical, secretarul 
comitetului U.T.C., responsabilul 
cu siguranța circulației și șyfu] de 
garaj. Baremurile stabilite pentru 
prima etapă ca și domeniile căro
ra li se adresau au cuprins a- 

» proape toate elementele ce asigu
ră participarea eficientă a tineri
lor la rezolvarea sarcinilor de 
plan ale unității.

Iată, de altfel, obiectivele care 
au servit drept repere în departa
jarea participanților.

• Producție: realizarea 
planului valoric în propor
ție de 100 la sută se nota

fără a inova de la un film la 
altul, fără a înțelege spiritul . 
fiecărui deceniu (în arta cine
matografică un deceniu con
tează uneori mai mult decit 
un secol pentru literatură sau 
dramaturgie) epuizîndu-și re
sursele personale, ajungind la 
autopastișare, au sfîrșit prin a 
face filme mediocre, slabe, a-

ale literaturii, casa lui perso
nală, birourile lui de lucru e- 
rau ornate cu opere, plastice 
dintre cele mai moderne, sem
nate de artiști plastici de a- 
vangardă, Henry Moor sau de 
Marc Chagall, Firește am în 
vedere valorile reale ale artei 
moderne. Nu întimplător sce
nariul la care lucra se intitula

TINEREI GENERAȚII
chiartenuînd de multe ori ___

valoarea creațiilor anterioare 
cu care au deschis un drum. 
Poate în asta constă secretul 
Gretei Garbo care retrăgîndu- 
se la timp, a rămas regina e- 
cranului pentru totdeauna.

In timpul vizitei mele în A- 
merica, mi-am petrecut o bună 
parte din timp în compania 
marelui regizor american Otto 
Preminger. în strădania lui de 
a fi în pas cu cele măi moder
ne și inovatoare tendințe în 
artă, lecturile lui preferate e- 
rau cele mai moderne produse

provizoriu „Heppy contra 
gangster".

Problema contactelor perma
nente cu cele mai valoroase 
tendințe din arta modernă în 
general, din arta cinematogra
fiei în special, rămîne o preo
cupare permanentă care ar tre
bui să intereseze deopotrivă 
pe cineaști și pe spectatori. 
Căile de acces se impun a fi 
netezite de critica de speciali
tate, unde din păcate mai dăi- 
nuiesc frazele sttreotipe, un 
„laconism" care nu trădează 
decît diletantismul. Analiza u-

nui filrfi, chiar în coloanele 
„Șcînteii tineretului", mai a- 
les cînd este vorba de un film 
destinat tineretului, trebuie să 
beneficieze de o descifrare 
competentă a unor sensuri, a 
unor puncte de vedere fie și 
contradictorii. ale tinerilor 
spectatori, de o grijă și pasi
une în genul celei pe care am 
întîlnit-o la mereu tînărul D.I. 
Suchianu în lecțiile sale cu iu
bitorii filmului la Universita
tea populară a municipiului 
București.

Se impune specializarea u- 
npr cinematografe pentru fii
nțe de artă, destinate tineretu
lui, cu programe și expuneri 
speciale care să devină un fel 
de focare de cultură cinemato
grafică.

O dezbatere mai amplă în 
presă a problemei filmului 
pentru tineret, cointeresînd în 
aceasta educatori, țineri, stu- 
denți, oameni de litere, critici 
de specialitate și cineaști, ar 
putea elucida unele confuzii 
care mai dăinuie în concepția 
unor distribuitori de film, a u- 
nor producători și chiar a u- 
nor realizatori de filme pentru 
tineret din: țara noastră.

cu 100 puncte ; depășirea 
sau nerealizarca cu un pro
cent insemnind adăugirea 
sau scăderea a 10 puncte.

o Fiecare 100 lej economi
sită prin raționalizarea con
sumului de carburanți, lu- 
brefianți și piese de schimb 
se nota cu 10 puncte.

» O absență nemotivată, 
un accident grav avea ca 
urmare excluderea tînăru- 
lui din olimpiadă.

• Orice întirziere la pro
gram atrăgea după sine scă
derea a cinci puncte din 
punctajul general. Același 
lucru era valabil și pentru 
alte abateri disciplinare.

• Pentru reclamațiile ce 
se dovedeau justificate se 
scădeau cite 20 de puncte.

Participanții purtau un ecuson 
special pe parbriz și aveau un 
talon de participant la olimpiadă 
în care se consemnau eventualele 
observații ale organelor de con
trol (miliție sau I.T.A.).

Etapa pe întreprindere a în
semnat o examinare orală asupra 
prevederilor decretului 328 și o 
lucrare scrisă pentru verificarea 
cunoașterii mașinilor din dotare. 
Primilor trei clasați pe lingă drep
tul de a participa la faza imediat 
superioară li s-au acordat premii 
bănești în valoare de 500, 350 și 
200 lei.

La etapa județeană, încheiată 
în urmă cu cîteva zile, fiecare 
autobază a fost reprezentată de 
primii trei clasați, iar cîștigătorii 
au fost desemnați în urma unui 
concurs „Cine știe meserie, cîști- 
gă‘‘ (probă orală).

Organizată în acest mod, Olim
piada șoferilor din Arad s-a bucu
rat de un rea] succes. Aproape 
400 de tineri conducători auto 
au participat la olimpiadă. Re
zultatele determinate de aplicarea 
acestei inițiative se deduc ușor 
din aprecierea tovarășului RAȚIU 
DORIAN, șeful autobazei Arad 
care ne-a mărturisit „Este una 
dintre cele mai reușite acțiuni 
organizate de U.T.C. E un în
ceput bun care a . contribuit la 
însușirea și aprofundarea cuno
ștințelor profesionale de către 
participanți". Apreciere la care 
trebuie adăugată precizarea făcu
tă cu aceeași ocazie de tovarășul 
FLOREA PETCU. de la Inspec
toratul județean de miliție. „în 
lunile decembrie și ianuarie nu 
s-a înregistrat nici un accident 
de circulație din partea pârtiei» 
panților la olimpiadă".

1
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DE ALEGERI
DEZBATERI CREATOARE

PENTRU VIITOARELE
ACȚIUNI ALE

SUCCESE
ORGANIZA

(Urmare din pag. I)

cu evidente perspective de a de
veni un centru industrial. La în
tîlnirea tovarășei Floarea Ispas cu 
alegătorii de aici a reieșit cu 
putere în relief încrederea cetă
țenilor în politica partidului, în 
perspectiva orașului lor, hotărîrea 
de a-și aduce contribuția Ia trans
punerea în viață a programului 
Frontului Unității Socialiste.

— S-au construit în ultima pe
rioadă peste 200 de apartamen
te — spunea tovarășul Ilie Ba
dea, vicepreședinte al consiliului 
popular provizoriu — există o 
rețea de canalizare, un spital care 
s-a dezvoltat mărindu-și spațiul 
și personalul medical, o policlini
că modernă pentru cetățenii ora
șului și ceî din comunele limi
trofe, școli, grădinițe, biblioteci 
și multe altele.

Exprimînd hotărîrea alegători
lor de a pune umărul la ridica
rea economică și socială a ora
șului lor, tovarășul Nicolae Ilinca, 
directorul Schelei petroliere din 
localitate spunea :

— Nu este desigur suficient că 
localitatea în care trăim și mun- 

;m a fost declarată oraș. Noi 
sintem siguri de sprijinul pe ca- 
re-1 vom primi din partea candi
datei noastre, dar este nevoie de 
participarea largă, entuziastă a tu
turor cetățenilor din circumscrip
ție la' diferite acțiuni pe care va 
trebui să le întreprindem.

— Tineretul comunei, spunea 
Enache Emil, secretarul Comite
tului U.T.C. din Crevenicu, este 
hotărit că-și aducă o largă și 
eficientă contribuție la toate ac
țiunile pe care și le-a propus con
siliul popular. Noi avem o tra
diție în această privință și vom 
căuta să n-o dezmințim. 400 de

plopi vor fi plantați în primă
vară, alți 2 000 vor fi îngrijiți da 
noi, uteciștii. Am socotit, recent, 
că valoarea acțiunilor noastre pa
triotice va reprezenta, la sfîrșitul 
anului, suma de lei 100 000 din 
angajamentul de 500 000 al tutu
ror cetățenilor comunei.

★
în cadrul întîlniril cu alegă

torii din comuna Beceni, Ion 
Sîrbu, prim-secretar al Comite
tului județean Buzău al P.C.R., 
președintele Consiliului popu
lar județean, candidat în circum
scripția electorală nr. 12 Be
ceni, pentru alegerile de depu- 
tați în Marea Adunare Naționa
lă, a înfățișat cetățenilor tabloul 
înnoit sub care *<■ prezintă as
tăzi industria, agricultura, în
treaga viață socială și culturală 
a noului județ. El a amintit că 
peisajul industrial al județului 
se va întregi cu noi obiective, 
printre care o fabrică de cera
mică, fabrici de prelucrare a 
cărnii și a laptelui și altele.

★
Numeroși cetățeni din comu

na Demsuș s-au întîlnit cu can
didatul lor pentru alegerile de 
deputați în Marea Adunare Na
țională, Ioachim Moga, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Hunedoara al P.C.R., pre- 

Consiliului popular 
Adunarea a prilejuit

ȚIILOR U.T.C

CADRAN BĂNĂȚEAN
Apropiatele alegeri de la 
martie fac ca pe agenda2

activităților din județul Ti
miș să fie înscrisă o inten
să activitate politică, educa
tivă și culturală menită să 
evidențieze semnificația aces
tui eveniment. Mii de tineri, 
de la Institutul de medicină, 
Facultatea de electrotehnică 
și din comuna Chișota, par
ticipă la întîlniri cu acti
viști de partid șl de stat, la 
simpozioane, montaje litera
re pe teme ca : „Sub steagul 
gloriosului partid", „Partidul 
e în frunte", „în frunte co
muniștii". La Cenad, Sînni- 
colaul Mare, Racoviță, Fă
get, au fost organizate seri 
distractive dedicate tinerilor 
care votează pentru prima 
dată. în cadrul întîlnirilor 
cu tinerii din Mănăștlur, 
Biled, Lovrin s-au ținut ex
punerile „Democratismul în 
sistemul nostru electoral", 
„Tineretul patriei — militant 
activ pentru transpunerea în 
viață a politicii partidului și 
statului" și altele.

ION D. DANCEA

2 MILIOANE DE FLORI

r

Ia 10 februarie, înPînS 
orașele și satele județului 
Mureș 
întîlniri ale candidaților cu 
alegătorii. Ia care au partici
pat peste 195 900 de oameni 
ai muncii români, maghiari 
și germani. în discuțiile pur
tate au fost făcute circa 
7 500 do propuneri de inte
res edilitar și gospodăresc.

au avut loc 3 500 de

ședințele 
județean. _ _ ,___
fructuoase dezbateri cu privire 
la diverse probleme. Răspunzînd 
numeroaselor propuneri de in
teres cetățenesc, candidatul a 
menționat și alte resurse încă 
neexplorate pentru sporirea ave
rii obștești și a veniturilor țăra
nilor cooperatori și multiple 
posibilități pentru efectuarea 
unor
tare.

cooperatori
pentru 
gospodărești edili-lucrări

Tn 
loc 
ților 
au 
de 
tre 
propuneri privind dezvolta
rea economică și edilitar-gos- 
podărească a județului, pe 
care candidați! Ie-au supus 
spre examinare organelor lo
cale.

fudețul 
întîlniri
cu 
luat 
cetățeni. Mulți din- 

cei prezenți au făcut

Buzău 
ale 

alegătorii, 
parte

au avut 
candida

ta care 
130 000

ÎNTRE CERNA
ȘI MUREȘ

Recenta Hotărîre a Consi
liului de Miniștri privind în
trecerea patriotică pentru 
înfrumusețarea orașelor șl 
comunelor a găsit organiza
ția județeană U.T.C. Mara
mureș pregătită să-și spo
rească contribuția în a- 
cest domeniu. Organizațiilor 
U.T.C. din întreprinderi și 
instituții le-au fost, astfel, 
repartizate încă de pe-acum 
suprafețele pe care vdr 
trebui să amenajeze spații 
verzi și să le îngrijească. 
Ele însumează 210 hectare. La 
Baia Mare, Slghetul Marma- 
ției, Vișeul de Sus, Cavnic, 
Borșa și Tg. Lăpuș, se vor 
planta 10 000 arbori ornamen
tali șl 10 000 pomi fructiferi 
Familiei trandafirilor din 
Baia Mare tinerii îi vor adău
ga alte 15 500 tulpine.

La o bună parte din între
ținerea a 80 hectare de spații 
verzi existente în noua zonă 
a orașului Baia Mare șl la lu
crările de plantare a 2 mili
oane de flori își vor aduce 
aportul organizațiile U.T.C. 
din Combinatul chimieo-me- 
talurgic, Uzina 1 Mai, între
prinderea băimăreană, licee
le 1, 2 și 3, Grupul școlar 
minier, Școala de construcții 
și liceele economice. Valoa
rea orelor de muncă patrio
tică ce vor fi consacrate în
frumusețării caselor și ora
șelor din Maramureș, se ri
dică la 18 550 000 lei.

V. MOINEAGU

(Urmare din pag. I)

PENTRU CEI CARE 
VOTEAZĂ PRIMA OARA

Deva de acum este puțin 
schimbată. Nu cu multă vreme 
în urmă, localitatea era un mo
del de oraș liniștit : bătrînl cu 
tabieturi, străzi exemplar de 
curate, vitrine cochete, multă 
verdeață. Schimbarea nu-i țipă
toare, doar că străzile sînt ceva 
mal înțesate, oamenii mai gră
biți, mai agitați, mai pasionați. 
Nici acum la Deva nu se văd 
coșuri de fabrici, construcții 
Industriale, dar este clar că pe 
undeva, pe aproape, se întîmplă 
ceva. Chiar dacă termocentrala 
este la opt km pe valea Mure
șului, ea a determinat o nouă 
față a orașului.

Despre asta am vorbit cu Nl- 
culescu Florin, candidat al Fron
tului Unității Socialiste pentru 
consiliul popular județean, dar 
mai ales despre Hunedoara, ora
șul acela cu fum și praf, da pe 
Valea Cernei, aflat doar la 
20 km depărtare. „Am trăit la 
Hunedoara momente de viață 
fără de ca-e nu poți păși mal 
departe decit timid". N-am 
gind să-1 scot erou 
maistru de 35 de ani, care a ve
nit ca brigadier la Hunedoara 
și cate, chiar de s-a desprins 
din acel loc, mereu se crede 
într-o competiție cu cel de a- 
colo. N-am de gînd să Împing 
spre idilă viața lui. și a celor
lalți. gata să spună : am trăit 
la Hunedoara momentele de 
viață fără de care nu poți păși 
decît timid. Aș vrea doar să-ml 
exprim admirația față de el. de

. el.
în tren, ia plecare, am cunos

cut un ttnăr care în termeni 
duri. își exprima uimirea că, 
totuși, la Hunedoara există oa
meni care nu vor să plece de 
acolo. „Tînărul acesta stătuse 
doar cîteva zile acolo. Nu-i de 
loe surprinzătoare nedumerirea 
lui". 
Nită 
tură 
vorbi 
lin 
mult, 
pcast 
d“ poezie. A urmat cursurile 
Facultății de filologie din Bucu
rești și s-a întors acolo. De ce ? 
Ni"! el nu știe foarte exact. 
A'e foarte multe motive, așa de 
multe că nu-i rămîne decît să 
accepte ideea generală : Hune- 
donra este aleeva. eu totul alt
ceva decît un oraș.

Dar poți vorbi despre HUne- 
I doara fără a ține cont că acolo
' există uri om pur și simplu ex

traordinar care se numește Ște
fan Tripșa 1

de 
pe acest

asta mi-a spus-o Victor 
metodist la Caia de cul- 
din Hunedoara. Nu pot 

despre el ca despre 
străin îl cunosc de 

încă de cînd chiar 
ziar Ii oferea un premiu

L-am căutat Ia „oțelăria II*. 
înainte de a mă dezmetici din 
lumina orbitoare a cuptoarelor, 
din zgomotul infernal al mași
nilor, sînt întrebat pe un ton 
autoritar, pe cine caut. Mă în
treba chiar Ștefan Tripșa, Erou 
al Muncii Socialiste, candidat 
pentru alegerile în Marea Adu
nare Națională, cel care la 19 
ani era maistru principal, care 
la 25 de ani devenise o autori
tate internațională, uluind pe 
specialiști din țările cu o in
dustrie a oțelului foarte dezvol
tată, prin stăpînirea 
științei de a elabora 

.al mai multor cărți 
litate.

Printre indicațiile , _ ___ __
dădea oțelarilor, ml-a povestit 
cîte ceva. Fiind în China, într-o 
delegație, este solicitat de că
tre oțelarii din Shanghai, care 
aveau necazuri la o oțelărle 
nouă. Timp de o săptămînă, ro
mânul Tripșa (probabil, pronun
țat Trip-Cha) a făcut ceea ce 
se putea pentru punerea la 
punct a cuptoarelor. La sfîrșit 
a fost declarat erou și distins 
cu un important ordin („Frun
taș pe întreaga Chină"). 40 000 
de oameni l-au aclamat pe acest 
meșter din ținuturile îndepărta- 
ților Carpați care, cu gesturi 
neînțelese, hotărăște soarta a 
mii de tone de oțel. Un ziarist, 
în tren, mi-a spus că 
suedezi au emoții ori 
cri Tripșa se hotărăște 
boreze un oțel nou.

Și pentru că Tripșa 
erou, este drept ca, pe seama 
lui, să circule .legende. Se spu
ne că, fiind în schimb de ex
periență la Zaporojie, în Ucrai
na, a fost încercat în felul ur
mător de experimentațil oțe- 
lari de pe Don : „Iată, i-au 
spus, șarja aceasta este pentru 
Elveția. Un oțel special cu 40 
carbon". La elaborare, privind 
prin geamul albastru, Tripșa 
le-a răspuns : „Sper că elveție
nii vor să facă plachiurl din 
acest oțel. Nrare mai mult de 
32“. După cum s-a și dovedit 
la analiză. Abia atunci a în
ceput schimbul de experiență.

Acum, la 35 de ani, la numai 
35 de ani, Ștefan Tripșa. avînd 
în spate un impresionant pal
mares vorbește domol, calm, 
stăpinit. îmi spune : „Un bun o- 
țelar se formează în zece ani. O 
.iată format, acest om devine 
deosebit de prețios. Tn ziare ci
tiți uneori că oțelarii de la 
Hunedoara ș.a.m.d.... Per
formanțele acestea sînt, în pri
mul rînd. rodul dragostei pen
tru meserie. Nimic nu le poate 
răsplăti îndeajuns".

magmei, a 
oțel, autor 
de specia-
pe care le

experții 
de cite 
să ela-

este un

Peste 7 000 de tineri din 
județul Olt vor vota la 2 
martie pentru prima dată. 
Pentru aceștia se organizea
ză o serie de acțlunr • speci
fice, cum ar fi întîlnirile cu 
candidați, cu activiști de 
partid și de stat, cu juriști 
care, în dialogul lor cu ti
nerii, le înlesnesc cunoaște
rea și înțelegerea semnifica
țiilor acestui important mo
ment din viața lor.

VICTOR URSU

Intîmire de neuitat pe Postăvarul

DV. PREFERAȚI
SCHIORII
IN AFARA
ORBITEI

NEVOIA
IN CADRUL TNTÎLNIR1I î

VEȘTI

lu

răspuns 
contro-

★
Thron, cu ocazia numirii acestuia 
In funcția de ministru al aface
rilor externe al Marelui Ducat de 
Luxemburg.

sa
pe 
să

la care am

,pe viu', 
maestrul

CIN ORAȘUL GAZDĂ

llJTÎLNiRI CU SPORTIVII

pentru amîndoi o întrebare „dificilă* : CE 1NTIMPLARE SIMȚIȚI 
MOD DEOSEBIT, IN CADRUL TNTILNIR1I ?

Facem cunoștinjă iubitorilor de sport — înaintea tntîlnirii care va avea loc „| 
duminică, la orele 10 — cu încă doi participanji : publicistul IOAN CHIRILĂ și 
emerit al sportului CORNEL OȚELEA. „ . .

Am formulat 
SA EVOCAȚI, IN

OLIMPICE?
*

..Anul 1969, anul aniversării 
a 75 de ani de la renașterea 
Jocurilor antice, va fi hotă- 
rîtor pentru mișcarea olim
pică internațională" — se 
scrie într-un articol semnat 
de Monique Berlioux, șefa 
serviciului de presă al Comi
tetului internațional olimpic. 
Subliniind că anul acesta Co
mitetul Internațional olimpic 
va fi chemat să ia hotărîri 
importante, Moniqua Berli
oux examinează în special 
„destinul" Jocurilor olimpice 
de iarnă care vor fi supuse 
unei serioase analize la vi
itoarea sesiune a C.I.O. (pro
gramată în luna iunie la 
Varșovia). Referitor la această 
problemă, autoarea artico
lului, scrie : „Recenta luare 
de poziție a Federației inter
naționale de schi ar putea 
plasa acest organism în afara 
orbitei olimpice, din momen
tul în care Federația respec
tivă autorizează pe cei mai 
buni schiori să fie remune
rați pentru participarea lor la 
concursuri. Cei care răspund 
de mișcarea creată de Cou
bertin nu pot lămîne nepăsă
tori în fața a ceea ce se con
sideră o degradare a spiri
tului și idealului sportiv.

Jocurile olimpice de iarnă, 
născute din „Săptămînă in
ternațională de la Chamo
nix", în 1924, și care au ri
dicat atîtea controverse îna
inte de a recunoscute ofi
cial, sînt pe cale să denatu
reze adevărata vocație a spor
tului olimpic", conchide sem

natara articolului.

(Urmare din pag. 1)

nobile idealuri ale națiunii so
cialiste. »

Schimbări adînci s-au petre
cut și în viața țărănimii, care, 
printr-un profund proces revo
luționar. de însemnătate istori
că pentru destinul ei și al țării, 
a devenit, trecînd la proprieta
tea socialistă-cooperatistă, o nouă 
clasă sub aspect social, econo
mic și politic. Pășind definitiv 
pe drumul socialismului, țărăni
mea aduce, în prezent, o însem
nată contribuție la dezvoltarea 
economiei., la progresul general 
al patriei.

A crescut — șl are o pondere 
tot mai mare în societatea noas
tră — intelectualitatea, trup -și 
suflet din ființa poporului, pe 
care îl slujește neabătut. Parte 
organică a acestui popor, con
structor al socialismului, inte
lectualitatea are un aport tot 
mai important la dezvoltarea 
științei și culturii, la sporirea 
forței de. creație a societății 
noastre, manifestîndu-se tot mai 
activ pe arena vieții politice și 
sociale a țării.

Printr-o afirmare tot mal în
suflețită — ca importantă forță 
socială a României contempora
ne — se manifestă tînăra gene
rație, ale cărei energii, capaci
tăți și talente, puse în slujba 
înfloririi țării, fructificate ple
nar în opera de desăvîrșire a 
construcției socialiste, sînt ro
dul pasiunii tineretului în a 
traduce în viață, în mod exem
plar, cuvîntui partidului, lumi
noasele sale îndemnuri. Faptul 
că Uniunea Tineretului Comu
nist face parte din Frontul U- 
nității Socialiste este o expresie 
a încrederii, a înaltei prețuiri 
pe care partidul. întregul nos
tru popor, o acordă tinerei ge
nerații, și, în același timp, a

marilor răspunderi ce-i stau In 
fată.

Catalizatorul intereselor vitale 
ale tuturor claselor și păturilor 
sociale din România socialistă, 
forța care înmănunchează și di
namizează eforturile lor comu
ne într-un unic torent creator, 
este Partidul Comunist Român. 
Politica sa este recunoscută și 
îmbrățișată de masele-' largi 
populare ca expresie a interese
lor și năzuințelor lor celor măi 
arzătoare. Prin marile înfăptuiri 
ale anilor socialismului. Parti
dul Comunist Român, forța <on-

ION GHEORGHE MAURER, președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste România, a trimis tovarășului 
ALEXEI NIKOLAEVICI KO8IGHIN, președintele Consiliului de 
de Miniștri al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste o tele
gramă in care se spune : .

Cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a zilei dv. de naștere vă 
adresez, în numele guvernului Republicii Socialiste România și 
al meu personal, felicitări cordiale și urări de sănătate, viață 
îndelungată și noi succese in activitatea dv.

îmi exprim și cu acest prilej convingerea că relațiile de prie
tenie și colaborare multilaterală dintre Republica Socialistă Ro
mânia și U.R.S.S. vor cunoaște o dezvoltare continuă, spre bi
nele popoarelor noastre, In interesul unității-țărilor socialiste, al 
cauzei socialismului și păcii.

★
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, 
Comeliu Mănescu, a trimis o te
legramă de felicitare lui Gaston

Mareșalul Uniunii Sovietice, I. I. lakubovski 
și V. V. Kuznețov prim-locțiitor al ministrului afacerilor - 

externe al U.R.S.S. au părăsit Capitala
Joi dimineața, mareșalul U- 

niunii Sovietice, I. I. Iakubovskl, 
comandantul suprem al Forțelor 
Armate Unite ale statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșo
via, și V. V. Kuznețov, pritn- 
locțiitor al ministrului afaceri
lor externe al U.R.S.S., au pă
răsit Capitala, îndreptîindu-se 
spre patrie.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neas^, erau prezemțl Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, geheral-colonel Ion 16- 
nlță, miniaturi forțelor armate, 
și alte persoane oficiale.

A fost de față A; V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București.

SEMNAREA UNUI PROTOCOL 
DE COLABORARE TEHNICO* 

ȘTIINȚIFICA DINTRE 
REPUBLICA SOCIALISTA 

ROMANIA
Șl R. P. BULGARIA

între 18 și 20 februarie 1969, 
a avut loc la București sesiunea 
a 19-a ■ Comisiei de colaborare 
tehnico-științifică dintre Republi
ca Socialistă România și "Republi
ca Populară Bulgaria. Cu această 
ocazie s-a examinat îndeplinirea 
prevederilor protocolului sesiunii 
precedente a Comisiei și a fost 
convenit programul de colaborare 
tehnico-științifică pentru perioa
da următoare. în baza protocolu
lui semnat cu această ocazie, cele 
două părți își vor transmite reci
proc documentația și vor delega 
specialiștii pentru cunoașterea 
realizărilor tehnico-științifice, în 
special în domeniul industriei 
construcțiilor de mașini, construc
țiilor, chimiei, economiei forestie
re, agriculturii, industriei alimen
tare și industriei ușoare.

Protocolul încheiat cu acest 
prilej a fost semnat de Nicolae 
Sîrbu, vicepreședinte al Consiliu* 
lui Național al Cercetării Științi* 
fice și de Nikola Videnov, vices 
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Știință și Progres Tehnic»

Cu prilejul sesiunii, delegația 
bulgară a vizitat o serie de obiec
tive industriale din România. 
Lucrările sesiunii s-au desfășurat 
într-un spirit de prietenie și înțe* 
legero reciprocă. j

(Agerpres)

Duminică, la Alba lulia, va avea loc prima întîlnire organizată 
de „Scînteia tineretului” în colaborare cu C. N. E. F. S. 
între tinerii din această localitate și sportivi de mare 

performanță — maeștri și maeștri emeriți

Baschet
PROGRAMUL 

ETAPEI A VI-A
• Etapa a 6-a a returului 

campionatului republican 
masculin de baschet progra
mează duminică dimineață în 
Capitală următoarele partide : 
sala Floreasca (cu începere 
de la ora 9,00): I.E.F.S. 
București — Politehnica Bra
șov ; Steaua București — Fa
rul Constanța; Dinamo Bucu
rești — Rapid București. în 
țară se vor disputa următoa
rele jocuri : Politehnica Ga
lați -— Universitatea Timi
șoara ; Politehnica Iași — 
I.C.H.F. București ; Univer
sitatea Cluj — Politehnica 
București.

IOAN CHIRILĂ

Eu nu voi evoca în- 
tîmplări din cariera 
mea de „sportiv". Voi 
evoca însă momentul 
întîlniril cu Voinescu, 
pe care-1 consider unul. 
din cei mai mari por
tari ai tuturor timpu
rilor.

•— Altceva ?
— O să dau 

la întrebarea 
versară despre echipa 
națională de fotbal : 
cînd am avut fotbaliști 
mai buni, în trecut sau 
azi ?

(în paranteză vă 
spunem că la această 
întrebare loan Chirilă 
s-a pregătit să dea un 
răspuns amplu).

— Ați vrea să mer
gem în Mexic ?

— Da — și încă un 
da apăsat. Și aș vrea 
să mergem în echipa 
care a jucat pe Wem
bley. Ar fi o victorie a 
talentului și a încrede
rii în tinerețe. Băieții 
care au jucat în Anglia 
sînt născuți toți în și 
după 1948.

CORNEL OȚELEA

Am multe amintiri 
de evocat. Nici nu 
m-am hotărit pe care 
s-o aleg mai întîi. 
Chiar dacă prietenii 
mei cunosc acum mul
te despre cele trei tur»- 
nee finale ale campio
natului mondial de

handabal 
participat — Dort
mund, Praga și Stpck- 
holm — am, totuși, 
pentru ei cîteva nou
tăți.

— Bine. înțelegem 
că nu vrei să-ți divulgi 
răspunsul. Dar la o în
trebare fulger tot tre
buie să răspunzi. Va 
redeveni echipa Româ
niei campioană mon
dială ?

—■ Amîn răspunsul 
pînă după foarte apro
piatul turneu din Fran
ța unde ne vom întîlni 
cu toți posibilii preten- 
denți la titlul mondial. 
Nu uitați că R. F. a 
Germaniei nu a pierdut 
nici un meci — și a 
susținut 16 partide — 
după campionatul mon
dial din Suedia I

Afișele, stația de radioficare 
anunță, zilnic, că întîlnirea va a- 
vea loc In sala cinematografului 
Victoria, duminică, la orele 10. 
Numeroși amatori — sportivi, iu
bitori ai sportului, tineri îndeo
sebi — chiar și de prin localită
țile vecine și-au anunțat deja 
participarea. Ei se interesează în

poporul român șl naționalită
țile conlocuitoare, Jn opera în
floririi continue a patriei so
cialiste comune. Înlăturînd pen
tru totdeauna discriminările 
sociale si naționale, asigurînd 
rezolvarea marxist-leninistă a 
problemei naționale, creînd te
meiurile economice, politice.'so
ciale și culturale pentru reali
zarea unei egalități in drepturi 
depline .și reale a tuturor cetă
țenilor țării — români, ma
ghiari germani și de alte na
ționalități — partidul și statul 
nostru dezvoltă neabătut, prin

4

deaproape de conținutul progra
mului. Unii s-au pregătit chiar și 
ce întrebări să pună interlocuto
rilor. Bunăoară un tînăr vrea să-l 
întrebe pe ziaristul loan Chirilă 
— aflînd că l-a vizitat pe Ion 
Ionescu „acasă" la... Aachen — 
ce face centrul înaintaș al Rapi
dului ? Alții ar dori să afle dru-

mul atît de sinuos al „naționalei" 
de fotbal de la 0—5 cu Standard 
Liege, la 1—1 cu campionii 
mii pe Wembley 1 ?

Sigur, dorințele lor vor fi 
tisfăcute. în plus, îi anunțăm 
cei care vor ține neapărat
participe la dialogul nostru că în 
final vor putea viziona filmul 
„World Cup ’66".

• RECORDMANUL MON
DIAL ÎN PROBA DE SĂRI
TURĂ ÎN ÎNĂLȚIME, VA
LERI BRUMEL,. continuă să 
se antreneze cu asiduitate în 
vederea reintrării pe care a 
proiectat-o anul viitor. La an
trenamentele efectuate pînă 
în prezent, Brumei a arătat 
mari progrese. Se știe că luna 
trecută el sărise 1,50 m, după 
care a becut peste ștacheta 
pusă la 1,80 m. Zilele tre
cute, Brumei a sărit 1,90 m și 
el speră ca în acest sezon 
să obțină 2,00 m. El nu se 
mai resimte după accidentul 
de motocicletă suferit acum 
trei ani. După cum se știe. 
Brumei a fost operat de două 
ori.

• Echipa de fotbal Rapid 
București și-a început turneul 
în Liban jucînd la Beirut cu 
echipa locală „Nejmeh". 
Fotbaliștii români au obți
nut, victoria cu scorul de 
4—1 (2—1).

• PREȘEDINTELE LIBA
NULUI, Charles Helou, a 
primit la 20 februarie în Pa
latul de la Baabda. pe com- 
ponențn echipei de fotbal 
Rapid București, care se află 
în turneu. La întrevedere a 
fost de față ambasadorul Re
publicii Socialiste România în

iuri noi și noi orizonturi. Ss 
înfăptuiește. în acest spirit, sti
mularea inițiativei creatoare a 
maselor, afirmarea lor tot mai 
pregnantă pe planul vieții eco
nomice. politice, social-cultu- 
rale. utilizarea mal rațională a 
specialiștilor, fructificarea a tot 
ceea ce reprezintă, în societatea 
noastră, valoare, talent, price
pere, hărnicie. Coeziunea socia
listă a Doporului nostru, care se 
dezvoltă ascendent pe această 
bază, este favorizată, în același 
timp, de amplul și multilatera
lul proces — rod al acelorași

COEZIUNEA SOCIAHSIA
4 POPORULUI

ducătoare a Întregului popor, In 
jurul căruia sînt strîns u- 
nite toate organizațiile re
prezentate ' în’ Frontul Uni
tății. Socialiste, și-a cîștigat 
încrederea și devotamentul oa
menilor muncii, unitatea mo- 
ral-politică a întregului nostru 
popor înterfteindu-se pe unitatea 
strînsă în jurul partidului co
munist.

Perfecționarea permanentă a . . .
cadrului vieții social-politice — movat de Congresul al IX-lea, 

de Conferința Națională a parti
dului, reprezentativ, pentru ac
tivitatea care se desfășoară azi 
în toate ' compartimentele con- . _____  ___ ,___
strucției noastre socialiste, dă' activității sociale, relația stat- 
coezlunii poporului, unității sale cetățean devenind, astfel, un 
de gînd. acțiuni și faptă, -terne- larg; fructuos și eficient dialog'

măsuri concrete, de largă eficl- măsuri de perfecționare a socle- 
ență și ■anvergură, prietenia, fră- . țățji noastre, inițiate .de Con- 
țeașcă dintre poporul t roman și gres ii al IX-Iea ăl 
naționalitățile conlocuitoare. Pe' privind adîncirea continuă 
această linie se Înscrie și 'înfi
ințarea consiliilor naționalită
ților conlocuitoare, care oferă 
posibilitatea de a se intensifica 
participarea acestora, alături de 
poporul român, la conducerea 
treburilor de stat și obștești.

Suflul înnoitor; dinamic, pro-

promovată de Congresul al 
IX-lea al P.C.R. — creează con
diții optime pentru realizarea 
deplinei egalități în drepturi a 
tuturor oamenilor muncii fără 
deosebire de naționalitate, pen
tru dezvoltarea frăției între

P.C.R. — 
a 

democrației socialiste, intensi
ficarea participării maselor la 
conducerea statului, a treburi
lor obștești. In climatul cu ade
vărat democratic al societății 
noastre socialiste, a devenit o 
trăsătură definitorie a vieții pu
blice dezbaterea largă, de către 
mase a principalelor probleme 
ale politicii Interne și externe 
a tării, a proiectelor de legi șl 
a oi'icăror hotărîri și măsuri ce 
privesc aspectele esențiale ale

de lucru care adună toate 
energiile țării în jurul marilor 
probleme fundamentale ale îna
intării noastre, consolidînd ne
contenit coeziunea poporului, 
unitatea sa.

Campania elctorală, cu efer
vescența ei politică și de mun
că. face să strălucească în toată 
plenitudinea sa coeziunea so
cialistă a poporului nostru, re- 
prezenttnd o perioadă de acti
vitate Intensă, de mobilizare a 
tuturor eforturilor, a inițiativei 
și energiei creatoare a maselor. 
Alegerile sînt întîmpinate cu 
noi și importante succese obți
nute în întreaga activitate so
cială a poporului nostru. La 
aceste succese, o contribuție 
substanțială o aduce si tineretul 
patriei, antrenat, sub conduce
rea Uniunii Tineretului . Comu
nist, în fructificarea superioară 
a bogățiilor țării, a rezervelor 
industriei, agriculturii, culturii, 
cercetării stiiritifice. pentru rea
lizarea sarcinilor planului de 
stat pe anul 1969, pentru obți
nerea unor înalți Indici tehnici 
si calitativi în economia noas
tră.

Anul 1969. anul celebrării 
unui sfert de veac de la ziua 
istorică a eliberării patriei, al 
întlmninării Congresului, al X- 
lea al Partidului Comunist Ro
mân, consemnează de la începu
tul său — în efervescenta activi
tate electorală la care participă 
întregul nostru popor — mani
festarea entuziastă a unitătll so- | 
cialiste a tuturor oamenilor | 
muncii din țara noastră, ca o j 
chezășie a înaintării, neabătute I 
pe drumul socialismului, a suc- 1 
ceselor ce vor ridica România | 
pe noi culmi ale civilizației șl j 
progresului. I

MERIDIAN

Liban,” dr. Iacob Ionașcu. în
trevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

• La Leipzig, în primul 
meci pentru „optimile" de 
finală ale „Cupei campioni
lor europeni" la volei mascu
lin, echipa S.K. Leipzig a în
trecut cu scorul de 3—1 for
mația sovietică Kalev Tallin.

• Cea de a XX-a ediție a 
raliului automobilistic al Su
ediei s-a încheiat cu victoria 
echipajului suedez condus de 
cunoscutul pilot Bjoern Wal- 
degaard, învingătorul recen
tului „Raliu Monte Carlo".

• Peste 6 000 de specta
tori au urmărit la Geneva în
tîlnirea internațională de 
hochei pe gheață dintre re
prezentativele Elveției și Aus
triei. Ilocheiștii elvețieni au 
obținut victoria cu scorul, de 
6—1.

• La West Bromwich s-a 
disputat returul meciului din
tre echipele West Bromwich 
Albion și Atletic Dunfermli
ne, contînd pentru sferturile 
de finală al „Cupei Cupelor" 
la. fotbal. Victoria a revenit 
fotbaliștilor scoțieni cu scorul 
de 1—0.

• Joi a început la Mos
cova turneul internațional 
de tenis de masă. în com
petiția feminină echipa Po
loniei a învins cu scorul de 
3—2 echipa . de tineret a Ro
mâniei. Selecționata R.D. 
Germane a dispus cu 3—1 de 
echipa Iugoslaviei. La mas
culin, Polonia a învins cu 
5—1 o selecționată de tine
ret din România.



Conferința de la Paris în 
problema vietnameză
PARIS 20 (Agerpres). —Joi a 

avut loc la Paris, la Centrul de 
conferințe internaționale din a- 
propierea Arcului de Triumf, cea 
de-a 5-a ședință plenară a Confe
rinței reprezentanților R. D. Viet
nam, S.U.A., F.N.E. din Vietna
mul de sud și Administrației de 
la Saigon. Primul vorbitor a fost 
șeful delegației F.N.E. din Viet
namul de sud, Tran Buu Kiem. 
In intervenția sa, el a subliniat că 
„a sosit timpul ca S.U.A. să trea
că de la declarații ]a fapte și 
anume, la retragerea necondițio
nată a trupelor sale din Vietna
mul de sud". Tran Buu Kiem a 
cerut din nou Statelor Unite să 
renunțe la menținerea Adminis
trației de la Saigon ca instrument 
de realizare a politicii sale în 
Vietnamul de sud.

A luat apoi cuvîntul Xuan 
Thuy, șeful delegației R. D. Viet
nam, care a arătat că pînă în 
prezent S.U.A. nu a dat dovadă 
că dorește să meargă în întîmpi- 
narea cererilor opiniei publice 
mondiale de a pune capăt agre
siunii în Vietnam. El s-a pronun
țat cu acest prilej pentru înce
perea unor „negocieri serioase", 
pentru retragerea necondiționată 
a efectivelor americane din Viet
namul de sud. Șeful delegației 
R. D. Vietnam a relevat că atîta 
timp cît S.U.A. nu vor lua în 
considerare această cerere justă, 
lupta poporului vietnamez împo
triva războiului de agresiune neo
colonialist va continua. în în
cheiere, vorbitorul a arătat că

cele patru puncte ale guvernului
R. D. Vietnam și cele cinci 
puncte ale F.N.E. din Vietnamul 
de sud reprezintă singura bază 
pentru reglementarea problemei 
vietnameze.

Șeful delegației Administrației 
de la Saigon, Pham Dang Lam, 
care a urmat la cuvînt, a insistat, 
ca și la precedenta ședință, asu
pra unor măsuri care să ducă la 
restabilirea zonei demilitarizate 
sub un control internațional 
eficace. Ultimul vorbitor a fost 
Henri Cabot Lodge, șeful delega
ției S.U.A., care a susținut că ac
tuala Conferință de la Paris tre
buie să-și „concentreze" întreaga 
sa atenție asupra „restabilirii zo
nei demilitarizate". Deși a recu
noscut „importanța cheie a retra
gerii forțelor militare străine" din 
Vietnamul de sud, reprezentantul
S. U.A. a căutat să plaseze această 
cerință a maselor largi ale opiniei 
publice pe al doilea plan.

Următoarea ședință a Conferin
ței în patru va avea Ioc la 27 fe
bruarie.

Pierderile suferite de forțele 
S.U.A. în Vietnamul de sud în 
cursul săptămînii trecute se ri
dică la 197 de marți și 1 103 ră
niți, s-a anunțat oficial la Saigon. 
De la 1- ianuarie 1961, în războ
iul vietnamez și-au pierdut via
ța, potrivit surselor americane, 
31 759 de militari aparținînd 
trupelor S.U.A. Alți 200 792 de 
militari americani au fost, în a- 
ceeași perioadă, răniți.

R. P. POLONA. — Locuințe noi în localitatea Walbrzych

Lucrările Comisiei

O.N.U. pentru 

dezvoltare socială

ORIENTUL APROPIAT
• Noi execufii în Irak • Reuniune

a miniștrilor de externe arabi ?

Șapte persoane — 3 militari și 
4 civili — condamnate la moarte 
de tribunalul revoluționar din 
Bagdad sub învinuirea de spio
naj, au fost executate joi dimi
neața — anunță postul de radio 
Bagdad. Același post de radio a- 
daugă că militarii au fost execu
tați prin împușcare la Basman, 
iar persoanele civile spînzurate la 
închisoarea centrală din Bagdad. 
Corpurile celor executați au fost 
expuse în piața Tahrir din 
Bagdad.

Ziarul „AL AHRAM" publică 
un articol în care arată că mai 
multe țări arabe se pronunță în 
prezent pentru o reuniune la ni
velul miniștrilor afacerilor externe 
pentru a studia ultimele eveni
mente ale crizei din Orientul 
Mijlociu. Reuniunea ar urma să 
aibă loc, sorie ziarul, înainte sau

după sesiunea ordinară a Ligii 
Arabe, prevăzută pentru 10 mar
tie.

Guvernul britanic nu a luat 
nici o hotărîre în ceea ce pri
vește vînzarea unor tancuri „Cen
turion" către Israel. Această pre
cizare a fost făcută de către un 
membru al Camerei Comunelor, 
Christopher Mayhew, în urma u- 
nei convorbiri pe care acesta a 
avut-o cu ministrul de externe 
britanic, Michael Stewart-

Denis Healey, ministrul apără
rii, a precizat, însă, la o confe
rință de presă, că în ceea ce pri
vește angajamentele deja asuma
te, Anglia nu poate să nu le o- 
noreze. „Marea Britanie — a a- 
dăugat el — și-a asumat obligații 
cu privire la contractele pe care 
le-a încheiat, obligații pe care, 
contrar anumitor țări, ea înțe
lege să le respecte".

NEW YORK 20 (Agerpres). — 
Comisia O.N.U. pentru dezvoltare 
socială care își desfășoară lucră
rile la sediul Națiunilor Unite 
din New York a luat în dezba
tere raportul UNESCO privind 
„Rolul educației în dezvoltarea e- 
conomică și socială". La acest 
punct de pe ordinea de zi au 
luat cuvîntul mai mulți repre
zentanți, printre care cci ai In
diei. Tunisiei, Uniunii Sovietice, 
Angliei, Franței, Mauritaniei, Ro
mâniei, S.U.A., Cubei, precum și 
reprezentantul UNESCO. Repre
zentantul țării noastre, conf. 
univ. dr. Ovidiu Bădina, a sub
liniat importanța acestei proble
me puse în discuția Comisiei 
într-o etapă cînd în lumea con
temporană eforturile și preocupă
rile pentru dezvoltarea economi
că și socială sînt considerabile.

In cuvîntul său, Ovidiu Bă
dina s-a oprit pe larg asupra ex
perienței dobîndite de România 
în ultimele două decenii, în do
meniul instrucției și educației.

El a sublimat grija deosebită 
pe care statul român o acordă

educației și formării tinerei ge
nerații chemată să participe ac
tiv la creșterea nivelului economic 
și social al țării.

Reprezentantul român a relevat 
că în țara noastră se acordă o 
atenție sporită perfecționării mo
dalităților de realizare a unei in- 
strucții și educații corespunză
toare sarcinilor și obiectivelor 
prezente și viitoare ale con
strucției societății noastre socia
liste.

Analizînd apoi raportul prezen
tat de UNESCO, vorbitorul a 
subliniat rolul deosebit de impor
tant care revine UNESCO în per
fecționarea modalităților de acti
vitate și obținere a unor rezul
tate valoroase în acest domeniu. 
Printre observațiile și sugestiile 
în legătură cu activitatea de vii
tor a UNESCO, reprezentantul 
român a amintit că este oportun 
să se studieze și să se realizeze 
schimburi de experiență între 
diferite state sau organisme spe
cializate pe problemele în discu
ție, pentru o mai rodnică activi
tate de informare și cooperare 
internațională.

Termocentrala „Kostroma"

In localitatea Volgorecensk 
de pe Volga se construiește 
termocentrala „Kostroma", una 
din cele mai mari din lume, 
cu o putere de ,4 800 000 
kW. In prezent se lucrează la 
montarea primului bloc ener
getic de 300 000 kW, care va

Un nou tip
La Liuciou (R. P. Chi

neză), s-a terminat recent 
construcția unut nou tip de 
pod cu o mare deschizătură, 
suspendat cu grinzi în conso
le din beton armat.

Fluviul Liuciou, peste care 
a fost ridicat acest pod, este 
adine, lat și cu un curs re
pede. In trecut, malurile fiu
lui erau legate de numai

începe să furnizeze curent e- 
lectric în luna iunie. Conco
mitent, constructorii pregătesc 
fundamentul pentru cel de-al 
doilea bloc energetic, de ace
eași putere, care va intra în 
funcțiune în semestrul al doi
lea al anului.

de pod
două feriboturi și un pod de 
pontoane cu o lățime de șase 
metri. Acest fapt a frînat dez
voltarea industriei și agricul
turii din zona Liuciou.

Construcția podului a în
ceput în martie 1966. El are o 
lungime de peste 600 de me
tri și se sprijină în rîu numai 
pe un pilon, avînd o deschi
zătură de 124 metri.

• LA SOFIA a fost semnat 
protocolul cu privire la schim
bul de mărfuri dintre Bulgaria 
și Italia pe anul 1969. Volum. 1 
schimburilor comerciale cu Ita
lia va spori în acest an cu 20 la 
sută in raport cu anul prece
dent. în anul 1968, valoarea 
schimburilor comerciale din
tre cele două țări s-a cifrat Ia 
100 milioane dolari, Italia ocu- 
pitid locui doi în comerțul Bul
gariei cu (ările vest europene.

Relațiile economice ale Bul
gariei cu Italia nu se limitează 
doar Ia sfera schimburilor co
merciale. Anul trecut a fost 
semnat acordul bulgaro-italian 
de colaborare economică și teh- 
nico-științifică. In acest dome
niu au fost obținute rezultate 
însemnate, mai 3les în coopera
rea în producție.
• LA PRAGA a fost constituit 

Comitetul japonez al Camerei de 
Comerț a Cehoslovaciei, care are 
drept scop promovarea comer
țului și colaborării economice 
cehoslovaco-japoneze, anunță 
C.T.K.

Dezvoltarea flotei comerciale cubane
In cei zece ani care au 

trecut de la victoria revolu
ției cubane, flota comercială 
a Cubei s-a dezvoltat mai ra
pid decît a oricărei alte țări 
din America Latină. Dacă 
pînă în anul 1959 Cuba dis
punea numai de patru cargo- 
boturi de mic tonaj, în pre

zent, drapelul maritim cuban 
flutură pe 47 de nave co
merciale care străbat mările și 
oceanele lumii. Cargoboturile 
sub pavilion cuban vizitează 
în mod curent diverse porturi 
ale țărilor Asiei, Africii, Eu
ropei și Americii.

• AGENȚIA CENTRALĂ TE
LEGRAFICĂ COREEANĂ anun
ță că Ia Panmunjon a avut loo 
o nonă ședință a comisiei mili
tare de armistițiu în Coreea.

Potrivit declarației reprezen
tantului părții coreene. în peri
oada 20 ianuarie — 4 februarie, 
partea americană a introdus în 
mod ilegal în zone demilitari
zate peste 350 de arme grele șl 
automate de diverse tipuri, 
strecurind în această zonă mai 
multe grupuri înarmate. Toto
dată, au fost repetate cazurile 
în care s-a deschis focul împo
triva părții coreene.

Reprezentantul părții coreene 
a cerut retragerea imediată a 
tuturor armelor grele șl auto
mate introduse în mod ilegal în 
zona demilitarizată șl încetarea 
tuturor acțiunilor ostile față de 
partea coreeană.

LONDRA: „Cartea

15 000 de tractoare în 1969
Planul pe acest an prevede, 

ca uzinele de tractoare din 
Bulgaria să producă 15000 
tractoare, din care o mare 
parte va fi destinată exportu
lui. Pentru realizarea acestor 
sarcini sporite, în prezent la 
uzina de tractoare din Karlovo 
se desfășoară lucrările de ex

tindere a capacității de pro
ducție. In 1970, capacitatea 
de producție a acestei uzi
ne va spori de 2,7 ori față 
de 1968. Împreună cu uzina 
„Ghcorghi Dimitrov" din o- 
rașul Ruse, ea va produce a- 
proximativ 200 de tipuri de 
mașini agricole.

In drum 
SPRE PATRIE 

Bdegația P. C. R. 
s-a oprit 

la Budapesta
BUDAPESTA 20. — Cores

pondentul Agerpres, Al. Pintea, 
transmite : în drum spre țară, 
delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., care a participat la 
lucrările Congresului al Xll-lea 
al P. C. Italian, s-a oprit la Bu
dapesta. Delegația a fost întîm- 
pinată de Nemes Dczso, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., și de Garai Robert, 
șef adjunct al secției externe a 
C.C. al P.M.S.U.

Au fost de față membri ai am
basadei României la Budapesta. 
Cu acest prilej a avut loc o dis
cuție prietenească.

Sesiunea Adunării U.E.O.
UN PUNCT NEPREVĂZUT PE ORDINEA DE ZI

Ieri dimineață s-a 
deschis Ia Paris sesiunea 
Adunării Uniunii Euro
pei Occidentale, care 
grupează parlamentari 
din cele șapte țări mem
bre ale acestei organi
zații.

Hotărîrea guvernului francez de 
a suspenda participarea sa la ac
tivitățile U.E.O. nu se aplică în 
acest caz, parlamentarii francezi 
(din grupările politice ale majo
rității guvernamentale) fiind pre- 
zenți la sesiunea Adunării. în cu- 
vîntarca sa inaugurală, Vittorio 
Badini Confalioneri, președintele 
Adunării, a evocat criza existentă 
în relațiile dintre membrii U.E.O. 
„Succesiunea protestelor și con

testărilor nu se explică decît prin 
amploarea neîncrederii care dom
nește între guvernele noastre", a 
spus președintele. El a propus ini
țierea unor „discuții directe, sin
cere și aprofundate" între Franța 
și Marea Britanie, cu concursul 
celorlalte state interesate.

S-a aflat că grupurile politice 
din adunare au căzut de acord 
asupra unei moțiuni de urgență 
care va fi supusă comisiei politi
ce pentru a permite o dezbatere 
asupra crizei din U.E.O.

Este neîndoielnic că dezbaterea 
asupra crizei va domina sesiunea 
și vor lăsa pe un plan secund 
punctele ordinei de zi stabilite 
anterior. Sesiunea urmează să du
reze două zile.

într-un moment în care britanicii sînt 
profund preocupați de carențele industriei 
engleze și de ceea ce presa denumește me
reu „rămînerea în urmă tehnologica", un 
raport al „Societății Regale" trage un nou 
și serios semnal de alarmă față de exodul 
oamenilor de știință englezi peste hota
rele bătrînului Albion.

„ In fiecare an — subliniază raportul lui 
„Royal Society", rod al unui studiu com
plex — Anglia pierde un important con
tingent de valoroși oameni de știință, feno
men trist, cu consecințe extrem de dăună
toare din punctul de vedere al perspecti
velor vitale ale economiei britanice". Un 
mare număr dintre acești oameni de ști
ință, provine — așa cum relevă documentul 
citat — din rîndul specialiștilor tineri care 
au absolvit de puțin timp universitatea sau 
de-abia și-au luat doctoratul. Aflăm, ast
fel, că, potrivit statisticilor întocmite pe pe
rioada 1963—1967, Anglia pierde în fiecare 
an între 140—170 dintre cci mai străluciți 
absolvenți ai școlilor superioare, „mai ales 
dintre aceia care, pe baza unor aptitudini 
deosebite de cercetare, reușesc încă de la 
primii pași în laboratoare și institute știin
țifice, să aducă contribuții proprii în do
meniul de specialitate". Ei emigrează pen
tru condiții, mai bune de lucru și pentru sa
larii mai mari decît cele care li se oferă 
în Anglia ; de obicei, numai foarte puțini 
din rîndul lor se înapoiază în țară. Printre 
cei care pleacă, remarcă raportul lui 
,,Royal Society" — se află în majoritate 
tineri specialiști care aparțin elitei promo
țiilor facultăților tehnice. Aproape jumătate 
dintre aceștia au primit chiar în anul cînd 
au plecat, titlul de doctor". Golurile lăsato 
prin plecarea acestor tineri în promițătoare 
afirmare — subliniază raportul — nu nu
mai că provoacă evidente dificultăți în 
anumite sectoare importante ale cercetării

G pierdere 
dureroasă

științifice engleze, dar ele reprezintă, Th 
același timp, pierderi mari în laboriosul e- 
fort universitar folosit pentru pregătirea a- 
cestor tineri specialiști... Considerăm drept 
serioase consecințele acestei pierderi, în 
primul rînd prin prisma contribuției pe care, 
în virtutea capacității lor, acești tineri oa
meni de știință o pot aduce dezvoltării ști
inței, tehnicii și industriei în Marea Bri
tanie". Raportul amintit consideră că una 
din cauzele principale ale acestei stări de 
lucruri u constituie „presiunea permanentă 
pe care o exercită mari societăți americane 
care practică o politică de influențare și 
atragere permanentă a oamenilor de ști-

ință britanici". Autorii studiului-document 
apreciază că „mijloacele legale de apăra
re" împotriva acestei racolări pe scară 
largă a „creierilor", a oamenilor de ști
ință valoroși, sînt slabe. Firește, industria 
engleză concurează în condiții de dificul
tate pe cea americană. Dar dacă o parte 
a cheltuielilor pentru înarmare ar lua 
destinația cercetării științifice, situația 
s-ar ameliora. Nu întîmplător, la o ma
nifestație, studenții purtau o lozincă : „Mai 
puține submarine, mai multe laboratoare", 

în paginile presei britanice se emit pă
reri și opinii diferite despre modalitățile 
de evitare a ceea ce unii ziariști denumesc 
„pierderea de llcențiați". Preocuparea pen
tru consecințele negative ale emigrări' 
continue a zeci și zeci de tineri oamerțwa 
de știință este, însă, în Anglia generală. 
Raportul lui „Royal Society" nu poate de
cît să sporească această preocupare. Un 
grup de doisprezece deputați laburiști au 
cerut să se programeze o dezbatere în 
Camera Comunelor în problema pierderii 
de tineri specialiști. Ministerul britanic al 
tehnologiei a anunțat că studiază amănun
țit implicațiile raportului lui „Royal So
ciety" și că va fi în măsură să propună 
în viitorul apropiat măsuri care să „con
juge eforturile guvernului și ale marilor 
societăți interesate direct în activitatea de 
cercetare pentru evitarea emigrării unui 
atît de important număr de oameni de 
știință valoroși". O asemenea poziție, re
levă conștiința faptului că, chiar într-o 
țară dezvoltată pe plan economic și pe 
frontul cercetării științifice, sînt necesare 
eforturi serioase și concentrarea unor 
mari resurse financiare pentru a se asigura 
cele mai bune condiții cercetării și a se 
(ine pasul cu progresul tehnologic.

E. R.

aduse

științei românești
Cu prilejul Conferinței 

anuale a organizațiilor in
ternaționale guvernamenta
le și neguvernamentale, ca
re are loc la Paris, la Pa
latul U.N.E.S.C.O., delegația 
pentru cercetarea științifi
că de pe lingă președinția 
Consiliului de Miniștri al 
Franței a organizat la se
diul său permanent o con
ferință festivă la’ care a 
fost invitat și prof. V. Har- 
naj (România), președinte 
al Comisiei internaționale 
de fluide polifazate. Prof. 
Escande, consilier științific 
pe lîngă primul ministru, a 
subliniat la această confe
rință succesele remarcabile 
obținute de România în 
cercetarea științifică. Refe- 
rindu-se la obiectul discu
ției, el a citat exemple din 
realizările deosebite obținu
te de oamenii de știință ro
mâni în lucrările de dina
mică a fluidelor polifazate, 
lucrări pe care le-a putut 
aprecia, de altfel, la fața 
locului, în cursul vizitei 
sale recente în România. 
El și-a exprimat dorința de 
a se aprofunda colaborarea 
între institutele de cerce
tări și oamenii de știință 
din Franța și România în 
domeniul fluidelor polifa
zate, care este un domeniu 
de mare actualitate științi
fică și practică.

• SECRETARIATUL Federa
ției Sindicale Mondiale a dat 
publicității o declarație în care 
condamnă hotărîrea guvernului 
de la Bonn de a organiza în 
Berlinul occidental alegerea 
președintelui Republicii Federale 
a Germaniei.

F.S.M. subliniază necesitatea 
de a înlătura în primul rind 
toate cauzele care generează 
fricțiuni și conflicte și de a con
tribui la promovarea unei poli
tici îndreptate spre stabilirea 
colaborării între toate țările de 
pe continentul european.

• FORȚELE ARMATE ale 
Partidului • african al indepen
denței Guineei portugheze și 
Insulelor Capului Verde 
(P.A.I.G.C.) au continuat opera
țiunile ofensive. După cum se 
arată într-un comunicat dat pu
blicității la Conakry pe frontul 
de vest trupele portugheze au 
fost nevoite în urma presiunilor 
la care au fost supuse de patri
ot să părăsească tabăra mili
tară C.H.E.C.E. care are o deo
sebită importantă strategică în- 
trucît este situată pe malul rîu- 
lul Corubal.

Pe de altă parte, pe frontul 
de sud în urma unui intens tir 
de artilerie al patrioților a fost 
distrusă tabăra portugheză de 
la Medjo.

După demonstrațiile

de ia Istanbul
UN ARTICOL DIN „INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE"

Pe marginea recentelor demonstrații dePe marginea recentelor demonstrații de la 
Istanbul, ziarul american INTERNATIONAL HE
RALD TRIBUNE publică un articol în care se 
spune. printre altele :

Istanbul,

albă" a apărării
In capitala Marii Britanii a fost dată joi publicității o „Carte 

Albă" în problemele apărării. Principalul obiectiv al acestui docu
ment oficial îl constituie reafirmarea principiilor politicii militare 
a Regatului Unit, definite deja în cursul anului trecut: concen
trarea bazelor militare britanice în Europa occidentală, renunțarea 
la rolul de putere mondială prin lichidarea bazelor militare situate 
la est de Suez și reducerea bugetului militar global.

„Cartea albă" apreciază că „opțiunea europeană a Marii Britanii 
în materie de apărare este rezonabilă, permanentă și vitala'. In 
ceea ce privește rolul Angliei la est de Suez, care va fi aban
donat înainte de sfîrșitul anului 1971, documentul afirmă: „Noi 
trebuie să menținem forțe capabile să intre în acțiune în mod 
eficace, în funcție de necesități, și în afara Europei, aceasta cu 
toată concentrarea forțelor britanice la vest de Suez".

Tulburările de la Istanbul, 
care au însoțit vizita unor uni
tăți din Flota a 6-a, au deter
minat pe mulți sâ examineze 
răcirea prieteniei dintre Turcia 
și Statele Unite, prietenie care 
era odinioară caldă. Și proble
ma merită într-adevâr studiată, 
nu pentru câ situația Turciei 
este unică, ci pentru că are 
atît de multe asemănări cu alte 
cazuri în care o alianță a pro
vocat fricțiuni.

O chestiune de bază este că 
o alianță între Statele Unite și 
oricare altă țară din lume (cu 
excepția Uniunii Sovietice) este 
un complex de relații între o 
mare putere și o țară mai sla
bă. O asemenea situație pro
voacă resentimente. Președin
tele de Gaulle a fost explicit 
cînd Franța a respins un ase
menea statut; în alte state a- 
celași sentiment a fost exprimat 
cel puțin implicit... In contextul 
situației tulburi din Orientul 
Mijlociu, dezertarea virtuală a 
Pakistanului și răceala Turciei 
ou lipsit Statele Unite de un gen 
de sprijin de care se bucurau 
înainte.

Nu există, desigur, nici un 
răspuns facil la o asemenea 
tendință în opinie și aefiune, 
dar ea demonstrează câ aliații 
nu sînt în mod necesar prie
teni. Singura consolare se află 
în corolarul că o alianță poate 
funcționa fără prietenie cînd 
interesele a două țâri coincid.

Dezvăluiri la New Orleans
• Patru focuri de armă trase din dreptul

unei mici coline? ® Trei persoane suspecte
și un automobil neidentificat la locul asa-

sinatului ® ,,Clay Bertrand" — nume fals

care ascunde o taină
La New Orleans a fost 

reluat procesul intentat 
industriașului Clay 
Shaw, acuzat de a fi 
participat la un complot 
ce a dus Ia asasinarea 
fostului președinte John 
Kennedy.

Acuzarea a prezentat miercuri 
un martor ale cărui declarații au 
provocat o adevărată surpriză du
pă ce acesta a subliniat că 
F.B.I.-ul (Biroul Federal de In
vestigații) i-ar fi ordonat să nu 
spună nimic din ce a văzut la 
Dallas în ziua atentatului. Răs- 
punzînd întrebărilor adresate de 
procurorul Jim Garrison, marto
rul Richard Randolph Carr, care 
nu a fost interogat niciodată de 
către Comisia Warren, a recapi
tulat în detalii ceea ce a văzut 
dintr-un punct de unde domina 
marea piață ce urma să fie tra
versată de cortegiul prezidențial. 
Richard Carr a spus că aflîndu-se 
la etajul șapte al unui imobil în 
construcție din Dallas a auzit 
patru focuri de armă, și nu trei

Aspect- de 
în semn

la recentele demonstrații desfășurate Ia Istanbul 
de protest împotriva vizitei unor nave militare 

americane

cum au susținut pînă acum alți 
martori. Ele ar fi provenit, po
trivit aprecierilor sale, din dreptul 
unei mici coline din partea opusă 
depozitului de cărți. Un alt mar
tor, Simons, a declarat acum pa
tru zile că a văzut ridieîndu-se 
o dîră de fum din același Ioc. 
Comisia Warren afirmă în rapor
tul său oficial că focurile de ar-7 
mă trase asupra lui John Ken
nedy au pornit toate din direcția 
depozitului de cărți.

Richard Carr a adăugat că a 
văzut imediat după împușcături 
trei persoane care au ieșit în 
grabă din depozitul de cărți, 
unde, potrivit versiunii Comisiei 
Warren, s-ar fi aflat Lec Harwcy 
Oswald. Doi dintre aceștia s-au 
urcat într-un automobil parcat în
tr-o stradă din apropiere, la vo
lanul căruia se afla un individ cu 
un ten măsliniu. Cea de-a treia 
persoană s-a îndepărtat pe jos în 
direcția imobilului în construc
ție. „Am putut să-l urmăresc din 
ochi pe măsură ce avansa, a de
clarat martorul. L-am privit bine, 
observînd că era foarte grăbit. 
Din cînd în cînd privea în spate 
să vadă dacă nu-1 urmărește ci
neva. L-aș recunoaște acum chiar 
dintr-o mie de persoane". Richard 
Carr a făcut o declarație asemă
nătoare F.B.I.-ului în 1963, dar 
de atunci, nu a mai spus nimic. 
„Am făcut ceea ce mi s-a cerut 
și anume să tac" — a spus el.

Un alt martor, Jessie Parker, 
a afirmat în fața juriului că în de
cembrie 1966 fiind stewardesă la 
Aeroportul Internațional din 
New Orleans l-a văzut pe Clay 
Shaw înscriindu-se într-un regis
tru sub numele de „Clay Ber
trand". Se amintește că sub a- 
cest nume, principalul martor al 
acuzării, Perry Raymond Russo, 
l-a cunoscut în septembrie 1963 
pe Clay Shaw în ziua în care 
discuta proiectul de atentat îm
potriva lui John Kennedy cu alte 
două persoane, și anume pilotul 
David Ferrie și Lec Harwey 
Oswald.
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