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Sîmbătă după-amiază, 

în hala secției mecani- 
că-montaj a Șantie
rului naval din Galați, 
a avut loc o adunare a 
muncitorilor, ingineri
lor și tehnicienilor din 
principalele întreprin
deri ale orașului, con
sacrată dezbaterii pro
iectelor de Directive ale 
celui de-al IV-lea Con
gres al partidului. Au 
participat peste 1500 
de constructori de nave, 
laminatoriști, strungari, 
forjori, lăcătuși de la 
Șantierul naval, Uzina 
mecanică, Laminorul de 
tablă subțire și Direc
ția regională a naviga
ției civile. La adunare 
a luat parte tovară
șul Gheorghe Apostol, 
membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., 
prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, 
precum și Constantin 
Dăscălescu, prim-secre- 
tar al comitetului re
gional de partid, și alți 
reprezentanți ai organe
lor locale de partid și 
de stat.

Participanții la discu
ții au dezbătut proiec
tele de Directive ale 
Congresului al IV-lea 
al P.M.R., exprimîndu-și 
aprobarea entuziastă și 
adeziunea lor deplină 
față de mărețul pro
gram de continuă dez
voltare a economiei și 
culturii noastre socia
liste. Au luat cuvîntul, 
printre alții, inginerul 
GELU KAHU, director 
tehnic, ANTON SAN

DU, sudor, și maistrul 
MIHAI IONETE, de la 
Șantierul naval, ȘTE
FAN PÎNZARU, inginer 
șef, și laminatoristul 
NEAGU COMAN de la 
Laminorul de tablă 
subțire, strungarul MI
HAI BUTUC și forjorul 
CONSTANTIN HAGIU
de la Uzina mecanică.
Vorbitorii au relevat
importanța dată în 
proiectul de Directive 
menținerii unui ritm 
ridicat de dezvoltare a
economiei naționale,
subliniind că aceasta 
reflectă caracterul
profund științific al po
liticii partidului nostru,
bazată pe aplicarea 
creatoare la condițiile 
țării noastre a învăță
turii marxist-leniniste.
Vorbitorii s-au oprit în
deaproape asupra sarci
nilor deosebite care re
vin oă'menilor muncii
din industrie în vederea 
ridicării nivelului teh
nic și calitativ al pro
ducției și au scos în 
evidență condițiile, po
sibilitățile concrete exis
tente în întreprinderile 
din orașul Galați pentru 
perfecționarea continuă 
a proceselor de fabrica
ție, îmbunătățirea cali
tății produselor, spo
rirea productivității 
muncii. Ei au înfățișat 
experiența acumulată 
de colectivele în care
muncesc, s-au oprit a- 
supra unor lipsuri și au 
făcut propuneri pentru 
îmbunătățirea activității 
economice.

Primit cu puternice 
și îndelungi aplauze 
a luat cuvîntul tovarășul 
Gheorghe Apostol.

★
Sîmbătă dimineața, to

varășul Gheorghe Apos
tol, însoțit de tov. Cons
tantin Dăscălescu, prim- 
secretar al comitetului 
regional de partid, și-a 
continuat vizita în regi
unea Galați. Oaspetele 
s-a oprit mai întîi la 
Combinatul de celuloză 
și hîrtie Brăila. Aici s-a 
întreținut cu constructo
rii care execută lucrări
le din cadrul etapei a 
doua de dezvoltare a 
combinatului. în conti
nuare, au fost vizitate 
Combinatul de fibre ar
tificiale și Combinatul de 
industrializare a lemnu
lui din aceeași localitate.

Duminică dimineața, 
tovarășul Gheorghe 
Apostol a participat la 
adunarea de dezbatere 
a proiectelor de Directi
ve în cooperativa agrico- 
la\de producție din co
muna Rușețu, raionul 
Făurei. In sala căminu
lui cultural de aici erau 
prezenți peste 600 de ță
rani cooperatori, meca
nizatori și specialiști din 
localitate și din comune
le învecinate — Jugu- 
reanu, Ciocile, Ulmu, 
Largu, Lunca, Bălteni și 
C. A. Rosetti.

Au luat cuvîntul prin
tre alții inginerul agro
nom BĂNICĂ ENCUȚU, 
președintele cooperativei 
agricole de producție 
Rușețu, DUMITRU MI

HAI, brigadier la coope
rativa agricolă de pro
ducție Ciocile, TOMA 
NEAGU, secretarul or
ganizației de bază de la 
cooperativa agricolă de 
producție Largu, ingine
rul zootehnist CONS
TANTIN COVALIU, di
rectorul stațiunii experi
mentale zootehnice Ru-’ 
șețu, BARBU PAUL, 
președintele cooperativei 
agricole de producție 
Lunca, ION MUREA, 
inginer mecanic la 
S.M.T. Rușețu.

Primit cu vii aplauze 
de către cei prezenți, a 
luat cuvîntul tovarășul 
Gh. Apostol.

In încheierea adunării, 
s-a dat citire unei tele
grame adresate Comite
tului Central al partidu
lui, prin care participan
ții și-au exprimat ade
ziunea lor fierbinte față 
de politica înțeleaptă 
a partidului, hotărîrea 
lor nestrămutată de a 
depune eforturi spo
rite pentru dezvoltarea 
agricr’"drii noastre so
cialiste, pentru îndepli
nirea prevederilor pro
iectelor de Directive.

După terminarea adu
nării, tovarășul Gheor
ghe Apostol a vizitat 
sectorul pentru creșterea 
vacilor de lapte al coo
perativei agricole de 
producție Rușețu șl la
nurile de grîu ale coope
rativei.

N. PANTILIE 
C. PRISACARU

TRANSPORTUL Șl TELECOMUNICAȚIILE
ÎN RITM CU DEZVOLTAREA

ÎNTREGII ECONOMII

Cuvîntările tovarășului Gheorghe Apostol

în ansamblul măsurilor elaborate 
de partid pentru dezvoltarea multi
laterală, pe o linie mereu ascen
dentă, a economiei naționale, trans
porturile și telecomunicațiile ocu
pă un loc de o deosebită impor
tanță. Dezvoltarea pe care o va 
cunoaște această ramură a econo
miei în următorii cinci ani este re
liefată puternic în proiectele de 
Directive ale celui de-al IV-lea 
Congres al partidului, supus spre 
dezbatere întregului popor : volu
mul total al transporturilor de măr
furi cu mijloace de deservire gene
rală va crește în 1970 cu 55—60 la 
sută față de 1965.

Continua creștere a producției in
dustriale și agricole, ridicarea eco
nomică a tuturor regiunilor, inten
sificarea schimbului între oraș și 
sat, lărgirea relațiilor comerciale 
cu alte țări, presupun o permanentă 
sporire a activității de transporturi 
și telecomunicații.

Anii planului șesenal au consti
tuit o perioadă de rodnice realizări 
ale muncitorilor, inginerilor și teh
nicienilor din această ramură eco
nomică. Volumul total al mărfuri
lor transportate cu mijloace de 
folosință publică a fost reali
zat cu mult înainte de termen ; în
1964 s-au transportat de 2,4 ori mai 
multe produse și mărfuri decît în 
1959. în perioada planului de șase 
ani, partidul și guvernul s-au preo
cupat stăruitor de întărirea și mo
dernizarea bazei materiale a trans
porturilor și telecomunicațiilor. 
Deosebit de îmbucurător este 
faptul că aportul industriei 
noastre constructoare de ma
șini la înzestrarea acestei ra
muri cu mijloace de transport 
și de telecomunicații a crescut an 
de an. Dacă în 1961 ponderea tra
ficului efectuat cu locomotive Die- 
sel-electrice a reprezentat doar 1 
la sută din totalul traficului reali
zat, ea atinge în acest an 
40—50 la sută. Potrivit preve
derilor proiectului de Directive ale 
celui de-al IV-lea Congres al parii-, 
dului, modernizarea transportului 
feroviar va fi continuată în ritm 
susținut : se va extinde introduce
rea locomotivelor Diesel-electrice 
și electrice încît la sfîrșitul anului 
1970 aproape 80 la sută din trans
portul de călători și de mărfuri să 
fie efectuat cu aceste moderne mij
loace de tracțiune ; se va termina 
electrificarea liniei duble Bucu- 
rești-Brașov și se va electrifi- 
ca linia Craiova-Caransebeș-Cîlnic. 
Creșterea numărului locomotivelor 
Diesel-electrice ridică problema a- 
sigurării capacităților necesare în
treținerii și reparării lor. Studiile 
întocmite de ministerul nostru ara
tă că întreținerea acestora poa
te fi efectuată în atelierele pro
prii, fără a fi necesare noi inves
tiții, iar reparațiile generale și ca
pitale — în atelierele . Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Mașini.

în perioada 1960—1965, calea fe
rată a fost înzestrată cu un impor
tant număr de vagoane moderne 
de călători, cu 80 de locuri fiecare. 
Considerăm că în viitorul cincinal 
este necesar să acordăm o atenție 
deosebită lărgirii și modernizării 
parcului de vagoane acoperite și 
cisterne, precum și vagoanelor de 
călători care oferă un înalt grad de 
confort.
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DUMITRU SIMULESCU 
ministrul transporturilor 

și telecomunicațiilor

Măsurile luate pentru centraliza
rea electrodinamică a stațiilor și 
introducerea blocului automat de 
linie și-au dovedit pe deplin efici
ența . în exploatarea căilor ferate. 
Aceste mijloace moderne contribuie 
la mărirea siguranței de circulație, 
creșterea capacității de tranzit și a 
vitezei trenurilor.

Datorită posibilității de a pătrun
de în toate locurile și vitezei lor 
comerciale mai mari, mijloacele 
auto sînt utilizate tot mai mult în 
transportul mărfurilor și al popu
lației. Ministerul nostru a acordat 
o atenție deosebită creșterii conti
nue a ponderii mărfurilor trans
portate cu mijloace auto. In pre
zent, sectorul auto transportă o 
cantitate de mărfuri mai mare de- 
cît cea realizată pe calea ferată, 
în următorii cinci ani va spori 
ponderea autovehiculelor grele de 
8—10 tone : produsele transportate 
cu mijloacele auto vor reprezenta 
în 1970 circa 60 la sută din volu
mul total. (Continuare în pag. a IlI-a)

/. Orașul linistei ciudate
Portugalia este o țară 

copleșită de cer și ocean.
De pe acele de dia

mant ale munților Estra- 
madura sau de pe pan
tele sumbre, de plumb, 
ale masivului Mamede, 
pămîntul cade înspre 
Atlantic într-o plutire de 
coline și văi, înfățișînd 
o estradă dulce, calci
nată pînă la roșul ara
mei, de soarele sudic. 
Simți că pămîntul de jos 
e roșu și frige... Maxi
mele înălțimii par munții 
de la nord și oceanul 
care se boltește pe emi
sferă. între ele, cerul. Un 
cer irizat, melancolic, 
generos. îți sună în ure
che tulburătoare „fados", 
acele romanțe cu miros 
amar de algă marină și 
cu legănare de doină. 
Cucerit de farmecul 
Portugaliei, Unamuno se 
întreba, prevenindu-ne : 
„Ce are, oare, această 
țară, cu fața surîzătoare 
și tandră și cu adîncul 
frămîntat și tragic 7* 
(Unamuno : „Por Tierras

Dezvoltarea transporturilor auto, 
buna funcționare a autocamioane
lor și autobuzelor depind într-o 
măsură însemnată de starea rețelei 
de drumuri. Pornind de la faptul 
că drumurile modernizate asigură 
creșterea capacității de transport 
a parcului auto, statul a alocat în 
acest scop fonduri importante ; în 
anii șesenalului, rețeaua de dru
muri naționale modernizate a cres
cut cu circa 50 la sută față de 1959. 
Continuînd această acțiune, parti
dul a prevăzut în proiectul de Di
rective ale Congresului al IV-lea 
sarcina modernizării a 3 000 km de 
drumuri cu trafic intens. La sfîrși- 
tul anului 1970 rețeaua de drumuri 
naționale va fi în cea mai mare 
parte modernizată. Aceasta pune în 
fața noastră cerințe sporite, îndeo
sebi în ce privește mai buna orga
nizare a șantierelor, folosirea cît 
mai judicioasă a fondurilor de in
vestiții.

Sarcini importante și pe deplin 
realizabile sînt prevăzute în vii
torul plan cincinal pentru dezvol
tarea transporturilor navale și 
aeriene.

de Portugal y de Espa
na"). Scrutăm de sus, 
din avion, prima față a 
Portugaliei și o găsim 
congestionată de soare, 
cu tot sîngele adunat în 
obrajii de piatră, ca în 
poezia lui Guerra Jun- 
queiro, acel mare ro

pate ipi-colo de cipriși 
negri și de stejari de 
plută. Din cînd în cînd, 
în pete discontinue, ver
dele strălucitor al livezi
lor de măslini și porto
cali.

E vremea secerișului. 
Presimt spinările încovo

REPORTAJ DIN PORTUGALIA
de PAUL ANGHEL

mantic, „revolucionario 
inflamado", care a cîntat 
smochinul, lacrimile și 
rănile acestui pămînt : 
„Pămînt arid pe care 

necurmat 
„îl suge soarele și-l 

mușcă stînca...
Pe arămiul scoarței, 

stînca și bolovanul par 
flori minerale. Imense 
frunze palmate par lacu
rile cuprifere. Lanuri de 
grîu și secară par drep
tunghiuri metalice pe 
coastele abrupte, înțe

iate acolo, jos, după 
reflexele de oțel ale se
cerei, iar recolta o apre
ciez după cirezile sărace 
de snopi, adunate la 
marginea ogoarelor mici, 
lîngă gardurile de pia
tră. Ici și colo, castele 
cu ziduri ce se confundă 
cu stîncăria ; ici și colo 
singuratice mori de vînt, 
ca în Pays-Bas. Aș vrea 
să cunosc fața omului 
care asudă jos, pe ogoa
rele de piatră și în li
vezi. Cum este el ?

Flori, turiști 
și militari

După drumul aerian 
peste pămînturile bolo
vănoase și roșii, Lisa
bona ni se pare într-a- 
devăr o grădină feerică 
suspendată deasupra 
oceanului. Tagul, marele 
rîu pe care e așezat 
orașul, pare o prelungire 
a Atlanticului, deși ape
le lui dulci și tulburi se 
întîlnesc cu apele ocea
nice abia departe, din
colo de orizont. Pe ele 
și-a tăiat drum Vasco da 
Gama și toți ceilalți în
drăzneți descoperitori de 
lumi... Văzută de pe apă, 
capitala cade cu „aveni- 
dele" ei în cascade, de 
pe mai multe coline, 
spre marele rîu. O încer- 
cuiesc autostrade — spre 
Estoril, pe sub vechiul 
apeduct, ele se întretaie 
pe cîteva etaje — o 
scaldă soarele și neonul.

(Continuare 
în pag. a IV-a)

închiderea 
Festivalul u i 
filmului 
de la Mamaia

Duminică seara, la Teatrul de 
vară din Mamaia a avut loc 
festivitatea de închidere a ce
lui de-ai ll-lea Festival al fil
mului românesc, care s-a desfă
șurat între 20—27 iunie.

Sub emblema Pelicanului alb 
au fost prezentate în competi
ție 7 filme artistice, dintre care 
4 în premieră, și 24 de 
scurt metraj : documentare, de 
știință popularizată, experimen
tale, reportaje și de desen ani
mai, selecționate din întreaga 
producție din ultimul an a stu
diourilor bucureștene.

Pe ecranul Festivalului filmu
lui de la Mamaia, ca și în sta
țiunile de pe litoral și în alte 
localități,\au fost organizate 35 
de spectacole cu filmele pre
zentate, vizionate de circa 
40 000 de spectatori.

Președintele juriului, regizorul 
Horea Popescu, a dat citire lis
tei premiilor decernate și a 
înmînat diplomele și medaliile 
laureaților festivalului.
In pag. a II-a : lista premiilor

După ce a transmis participanți- 
lor la adunarea de la Șantierul na
val Galați salutul Comitetului 
Central al P.M.R., tovarășul Gheor
ghe Apostol a spus : Vă sînt cunos
cute documentele care vor sta la 
baza lucrărilor celui de-al IV-lea 
Congres al partidului nostru. Și 
proiectele de Directive, și proiectul 
de Statut au fost și sînt dezbătute 
în organizațiile de partid din toate 
orașele și satele țării noastre. Peste 
tot aceste documente au fost pri
mite cu încrederea deplină că vor 
asigura dezvoltarea vertiginoasă a 
economiei și culturii țării; membri 
de partid, oameni ai muncii din țara 
noastră studiază cu viu interes a- 
ceste documente, fac propuneri con
crete menite să contribuie la reali
zarea cu succes a programului 
elaborat de partid. Larga dezbatere 
a documentelor relevă democratis
mul real, profund, al societății 
noastre socialiste.

Subliniind că recenta conferință 
a organizației regionale de partid 
Galați a constituit o adevărată școa
lă de educație partinică, vorbitorul 
a spus că și la această întîlnire cei 
care au luat cuvîntul, dezbătînd 
temeinic proiectele de Directive, 
au dovedit un înalt simț de răs
pundere pentru marile sarcini pe 
care le avem de îndeplinit, o înal
tă conștiință cetățenească și pa
triotică.

Referindu-se la sarcinile funda
mentale ale proiectelor de Direc
tive, tovarășul Gheorghe Apostol 
a spus în continuare : Avem o in
dustrie în plin avînt și ne propu
nem să continuăm cu aceeași te
nacitate politica de industrializare 
a țării. Fără o asemenea politică 
nu ar fi fost posibile realizările pe 
care le-am înregistrat pînă acum. 
Pentru dezvoltarea industriei se 
vor cheltui în următorii 5 ani 144 
miliarde lei. Continuarea neabă
tută a industrializării socialiste a 
țării impune creșterea cu priori
tate a producției mijloacelor de 
producție, lărgirea bazei de mate
rii prime a industriei, îmbunătă
țirea necontenită a repartizării 
forțelor de producție pe întreg te
ritoriul țării. în legătură cu aceste 
sarcini, în anii următori vor fi a- 
cordate investiții importante pen
tru a descoperi noi rezerve de mi
nereuri de fier și de metale ne
feroase, de petrol și gaze natu
rale etc. Și în viitor partidul va 
acorda o atenție maximă reparti
zării judicioase a lucrărilor de in
vestiții. Noile unități industriale, 
prevăzute în planul cincinal, vor 
fi amplasate, de regulă, în regiu
nile care sînt relativ mai rămase 
în urmă din punct de vedere al 
dezvoltării industriei. Astfel va 
putea fi absorbită și forța de mun
că devenită disponibilă prin ex
tinderea mecanizării agriculturii.

Una dintre sarcinile de bază ale 
viitorului plan cincinal, a spus to
varășul Gheorghe Apostol, este 
îmbunătățirea calității produselor, 
ridicarea caracteristicilor tehnice 
și economice ale acestora, perfec
ționarea proceselor tehnologice. 
Dînd ca exemplu chiar Șantierele 
navale Galați, vorbitorul a relevat 
că aci se construiesc vase de 4 500 
tone și se vor construi cargouri mi
neraliere de 10 200/12 500 tdw, do
tate cu tehnica' avansată și că în 
construcția lor se urmărește atin
gerea nivelului pe care-1 dețin țări 
cu tradiție în fabricarea de nave.

Calitatea producției devine un 
factor hotărîtor pentru dezvol
tarea întregii economii, pentru 
creșterea nivelului de trai al po
porului. Sarcini deosebit de im
portante stau în acest domeniu în 
fața întreprinderilor care produc 
pentru export, produsele acestora 
trebuind să fie fabricate la un ni
vel competitiv pe piața externă. 
Calitatea producției depinde, de

sigur, de mașinile și utilajele cu 
care sînt înzestrate întreprinderile 
noastre, de controlul tehnic de ca
litate ; dar în cea mai mare mă
sură depinde de oamenii care pun 
în mișcare instalațiile și mașinile. 
Acum, cînd avem o tehnică înain
tată, se pune cu ascuțime proble
ma creșterii nivelului de pregătire 
profesională a muncitorilor, maiș
trilor, tehnicienilor, inginerilor.

Trecînd în revistă succesele și 
relevînd sarcinile cercetării știin
țifice, chemată să-și aducă din 
plin aportul la vasta operă de 
desăvîrșire a construcției socialis
te în țara noastră, vorbitorul a 
subliniat necesitatea unei colabo
rări permanente, organice, între 
întreprinderi și oamenii de știință.

După ce a vorbit despre proble
mele dezvoltării agriculturii noas
tre socialiste în viitorul cincinal, 
tovarășul Gheorghe Apostol s-a 
oprit asupra prevederilor din pro
iectul de Directive privind ridica
rea nivelului de trai al celor ce 
muncesc. Dezvoltarea industrială 
a țării nu este un scop în 
sine. Scopul principal pe care l-a 
urmărit și îl urmărește parti
dul nostru este ca, pe mă
sură ce se dezvoltă economia, 
să se asigure populației un nivel 
de trai cît mai înalt. Vorbitorul 
s-a referit apoi la măsurile luate 
de partid și guvern pentru conti
nua stimulare materială a oame
nilor muncii din industrie și agri
cultură. Se prevede ca pînă în 
1970 salariile reale să crească cu 
mai bine de 20 la sută. îmbunătă
țirea nivelului de trai nu se reali
zează numai pe baza creșterii sa
lariilor nominale. Se va acorda și 
de aci înainte atenție asistenței 
medicale a oamenilor muncii. 
Fonduri importante vor fi alocate 
pentru construirea de noi dispen
sare, policlinici, spitale. Se va dez
volta, de asemenea, capacitatea 
stațiunilor balneo-climaterice. De 
creșterea nivelului de trai al oa
menilor muncii de la orașe și sate, 
partidul se va ocupa cu consec
vență și în viitorul plan cincinal.

Oprindu-se apoi asupra unor 
aspecte ale politicii externe, vor
bitorul a spus : Imperialismul caută 
pe toate căile să oprească mersul 
înainte al popoarelor, să frîneze 
avîntul mișcării de eliberare națio
nală. Acțiunile militarismului a- 
merican de intensificare a in
tervenției militare întreprinse de 
mai mulți ani în Vietnamul de 
sud, bombardarea Vietnamului de 
nord sînt condamnate cu as
prime de popoare, ca acțiuni care 
amenință pacea lumii. Mai mult ca 
oricînd este necesară mobilizarea 
tuturor forțelor democratice și pro
gresiste din lume la luptă hotărîtă 
împotriva planurilor agresive ale 
cercurilor imperialiste internațio
nale. De forța unită a țărilor so
cialiste, de forța unită a tuturor 
forțelor păcii depinde împiedicarea 
unui nou război mondial.

în politica externă, a spus vorbi
torul, țara noastră are o linie clară, 
înscrisă în Declamația Plenarei din 
aprilie 1964 a C.C. al P.M.R. Vom 
milita mai departe pentru aplicarea 
consecventă a acestei linii. Vom 
milita pentru întărirea continuă a 
prieteniei și colaborării cu țările 
socialiste și, totodată, vom conti
nua să dezvoltăm relațiile cu toate 
țările, indiferent de orînduirea lor 
socială.

în încheierea cuvîntării sale, to
varășul Gheorghe Apostol a apre
ciat ca deosebit de rodnice discu
țiile purtate în adunarea reprezen
tanților oamenilor muncii din Ga
lați, nivelul de competență cu care 
s-au dezbătut importantele docu
mente ale Congresului al IV-lea.

★
Luînd cuvîntul la adunarea din 

comuna Rușețu, tovarășul Gheor
ghe Apostol a transmis salutul C.C. 

al P.M.R. cooperatorilor și lucrăto
rilor din unitățile agricole socia
liste din raion. în continuare, vor
bitorul a scos în evidență, printre 
altele, însemnătatea excepțională 
pe care o reprezintă pentru dezvol
tarea multilaterală și complexă a 
agriculturii încheierea procesului 
de cooperativizare cu 4 ani mai de
vreme decît termenul fixat de 
Congresul al III-lea. în înfăptui
rea acestui proces, a spus tovarășul 
Gheorghe Apostol, țărănimea a a- 
vut în clasa muncitoare un frate 
bun, de nădejde, alianța lor întă- 
rindd-se necontenit.

Datorită sprijinului acordat de 
stat muncii rodnice a țărănimii 
muncitoare, în anii care au trecut 
de la încheierea cooperativizării, 
în agricultura țării s-au înregistrat 
importante realizări. Cu toate a- 
cestea nu s-a îndeplinit pe deplin 
sarcina prevăzută în Directivele 
celui de-al III-lea Congres pri
vind creșterea producției agricole 
— aceasta, în primul rînd, din 
cauză că ritmul de creștere stabi
lit nu avea baza materială pentru 
a fi realizat.

în anii care vin, a spus vorbi
torul, pentru agricultură se pre
văd importante fonduri de investi
ții : 35 miliarde de la bugetul sta
tului, adică o sumă egală cu buge
tul României din 1938 ; alte apro
ximativ 15 miliarde lei vor investi 
din fondurile lor cooperativele a- 
gricole de producție, cărora li se 
adaugă sumele repartizate ramu
rilor industriale care deservesc 
agricultura. Prin aceasta se va 
asigura lărgirea și pe mai departe 
a bazei tehnice, va spori produc
ția de îngrășăminte chimice într-o 
asemenea măsură încît la sfîrși
tul cincinalului vor reveni fiecă
rui hectar de teren arabil peste 
110 kg îngrășăminte.

Referindu-se la ritmul prevăzut 
în proiectul de Directive pentru 
creșterea producției agricole, vor
bitorul a spus : Procentul de 
3,5—4 la sută, care reprezintă 
creșterea anuală a producției, 
constituie o sarcină realistă. Sînt 
create toate condițiile ca ea să fie 
îndeplinită și depășită.

Tovarășul Gheorghe Apostol a 
reamintit în continuare măsurile 
sistematice luate de partid și gu
vern pentru cointeresarea mate
rială a țărănimii în scopul spori
rii producției agricole.

După ce a evidențiat rezultatele 
bune obținute în ultimii ani în 
creșterea efectivului de animale, 
vorbitorul a subliniat necesitatea 
de a se acorda și pe viitor o aten
ție deosebită acestei ramuri im
portante a agriculturii socialiste. 
Numărul de vaci pentru lapte poa
te crește, asigurîndu-se baza fura
jeră necesară ; vorbitorul a atras 
atenția asupra necesității protejării 
junincilor și a vițelelor, în vederea 
creșterii numărului de vaci.

Tovarășul Gheorghe Apostol s-a 
referit apoi pe larg la transformă
rile radicale petrecute în viața ță
rănimii muncitoare ca urmare a 
succeselor obținute de industria 
socialistă, a muncii pline de avînt 
a țăranilor cooperatori și a înfă
țișat perspectivele largi spre cul
tură și bunăstarea materială pe 
care le deschide viitorul plan 
cincinal întregului popor.

Tovarășul Gheorghe Apostol a a- 
rătat că partidul și guvernul iau 
toate măsurile necesare pentru ca în 
perioada planului cincinal agricul
tura să facă un nou pas înainte și 
și-a exprimat convingerea că ță
rănimea noastră muncitoare nu-și 
va precupeți eforturile pentru a 
obține succese și mai mari.

Cea mai bună realizare — a spus 
în încheiere tovarășul Gheorghe 
Apostol — cu care țărănimea co
operatistă poate întîmpina Congre
sul partidului este strîngerea la 
timp și fără pierderi a recoltei.
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AL. DAVILA
Teatrul de stat de operetă : Casa cu 

trei fete — (orele 19,NJ. Teatrul „C. I. 
Nottara“ (la Teatrul de vară din par
cul Herăstrău) : Hipnoza — (orele 20). 
Teatrul satiric-muzical „C. Tănasc* 
(la Patinoarul „23 August' ) : Revista 
in vacanță — (orele 20). Circul de stat: 
Allo, ici Paris l — (orele 20).„VLAICU VODĂ"

La apogeul Decadei teatrale 
dramatice, Tecrtrul Național „I. L. 
Caragiale” a prezentat marea 
dramă istorică a lui Alexandru 
Davila, intrată, de curînd, în al 
șaizeci și pairulea an de viață. 
De iapt, în ultimii zece ani, 
Vlaicu Vodă s-a jucat aproa
pe fără întrerupere, cînd la un 
teatru, cînd la altul, în București 
sau în restul țării, opera fiind me
reu prezentă în conștiința publi
cului. Cînd, însă, această flacără 
se reaprinde pe scena Naționalu
lui bucuneștean, unde a scăpărat 
pentru pcima oară, ea se înalță 
sus de tot și luminează departe...

Binecunoscută de toată lumea, 
analizată și memorată pe băncile 
școlii, citifă în nenumărate ediții, 
văzută de mii de ori la teatru, 
drama nu mai are nevoie de pre
zentare și de comentariul cronica
rului. Chiar dacă nu întotdeauna 
urcă pe aceleași culmi artistice, 
Davila îi egalează pe marii săi 
înaintași și urmași, iar pe unii îi 
întrece, cînd e vorba de stîrnlrea 
acelui sentiment profund, năval
nic, irezistibil, care este dragostea 
de țară, chemarea patriotică, le
gătura indisolubilă, patetică, cu 
poporul.

Oricine poate observa neîmpli- 
nirile dramatice și literare ale lui 
Vlaicu Vodă, dar nimeni nu poate 
opune rezistență sentimentului cu
prinzător, emoționant pe care-1 co
munică, fără stavilă, drama aces
tui domnitor, care îndură chinurile 
umilinței, care înfruntă riscul răs
tălmăcirii disprețuitoare, care pro
voacă aproape neîncrederea și 
ostilitatea celor mai apropiați to
varăși ai săi, numai pentru a crea 
cele mai bune condiții ale afirmă
rii strălucitoare șl durabile — a 
mîndriei, a independenței, a 
demnității poporului său. Ba
nul Miked e un sfetnic plin 
de înțelepciune — și patriot a- 
prins ; spătarul Dragomir e un 
oștean pur, eroic — și patriot a- 
prins ; Costea Mușat, Groza Mol- 
doveanu, tînărul voievod Mircea, 
sînt, de asemenea, drepți, cinstiți, 
îndrăzneți — și patrioți aprinși. Dar 
nici unul nu e capabil să înțelea
gă, în totalitatea și în profunzi
mea ei, misiunea istorică pe care 
și-o asumă Vlaicu Vodă și, deci, 
nici unul nu e capabil să-1 înso
țească, pas cu pas, și să-l sprijine, 
la tot pasul, pe drumul dramei sale 
morale și al minunatului său țel : 
independența și suveranitatea țării, 
dreptul la viață și la propășire al 
poporului. Numai Grue e capabil 
de aceasta ; numai țăranul mut, 
care în palatul voievodal, printre 
costumele cavalerești medievale, 
își păstrează sumanul și opincile 
țărănești, e capabil să-l sprijine 
pe Vodă, să-i insufle curaj, să-i 
dea un sfat tainic, încărcat cu o 
misterioasă, infailibilă înțelepciu
ne. De aceea, numai lui Grue, 
care își va jertfi și viața pentru 
victoria politicii naționale și 
populare a lui Vlaicu, i se cuvine 
„pogribanie domnească'. Mantia 
voievodală acoperind trupul țăra
nului e simbolul cel mai generos 
și cel mai emoționant al dramei : 
poporul face istoria, poporul apă
ră patria, poporul are dreptul la 
ultima, cea mai înaltă slavă.

Cu o idee atît de îndrăzneață 
pentru epoca sa, cu o convingere 

atît de sinceră șl de patetică a 
patriotismului, a frumuseții luptei 
pentru libertate, independența și 
suveranitatea țării, Vlaicu Vodă 
atinge o înălțime excepțională, 
pe a cărei imensă pantă dispare, 
se pierde, tot ceea ce, sub lupa 
rece, se arată a fi neîmplinire lite
rară, Sentimentul și mai adînc, și 
mai complex, și mai puternic, cu 
care privim astăzi opera lui Da
vila confirmă această valoare și, 
am putea spune, îi dă o nouă va
loare, o nouă forță de supravie
țuire.

*
Varianta actuală a Teatrului 

Națignal este corespunzătoare spi
ritului și substanței morale a ope
rei. Cu multă dragoste, cu mult 
respect s-a apropiat Sică Alexan- 
drescu de această operă șl a pro
cedat la punerea ei în scenă. în 
același timp, nu fără luciditate și 
îndrăzneală, dar numai pentru a 
reliefa cit mai bine valorile ei de

TEATRUL
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bază. Astfel, el șl-a impus, și nu-1 
vom învinovăți pentru aceasta, 
ușoare, selective, ponderate supri
mări ale cîte unui vers sau două, 
nefericite pentru armonia poetică ; 
sau a retezat întreaga scenă pri
mă a dramei, care anticipează, cu 
o povestire naivă și inutilă, des
fășurarea directă, organică a ac
țiunii și conflictului.

în al doilea rînd. Sică Alexan- 
drescu, colaborînd foarte rodnic 
cu Al. Brătășanu, autorul decoruri
lor și al costumelor, a creat un 
cadru și o atmosferă care, fiind 
după părerea mea mai autentice, 
mai exacte, din punct de vedere 
istoric (specialiștii se vor pronun
ța), corectează imaginea orien
tală, căftănită și dominant băr- 
boasă, pe care tradiția noastră 
teatrală a preluat-o de la epoci 
excesiv orientalizante. în general, 
întreaga plastică a spectacolului 
este de o calitate superioară, care 
solicită ochiul spectatorului cu o 
impresie de fiecare moment, fără 
a-i abate atenția de la conținut.

In sfîrșit, asupra conținutului în
suși, regia a lucrat în sensul unei 
concilieri a portretizării și analizei 
psihologice cu expresia și atitudi
nea declamativă. Spectacolul e or
ganic, e limpede, are măreție, spune 
tot ce trebuie să spună (rămîne 
în picioare faptul că regizorul s-a 
împăcat prea ușor cu o declama
ție „modernă” a versului, cu ener
vanta ignorare a cezurii și cu ab
surdul prozaism al rostirii, care 
departe de a lămuri înțelesul ver
sului, îl aruncă în confuzie totală) 
Scăzute față de tonul și ritmul ge
neral al spectacolului sînt,'însă, 
scenele Mircea-Anca, cărora nu li 

ș-a găsit spontaneitatea șl vibra
ția necesară.

Pentru a doua oară, în fecunda 
sa carieră, G. Calboreanu inter
pretează marele rol al lui Vlaicu 
și nu mă îndoiesc că cei vreo pa
truzeci de ani care s-au scurs în
tre cele două Ipostaze sînt în fa
voarea celui de azi. Interpretul a 
făcut un extraordinar efort de com
plexitate, de căutare în adîncime 
a cerințelor rolului său, cu rezul
tatul unui Vlaicu rînd pe rînd ne
liniștit, trist, meditativ, nervos, 
chiar sumbru, pe un substrat de 
hotărîre și dîrzenie care impresio
nează ca o forță fizică : deși repe- 
zind, uneori, cu o inexplicabilă ne
răbdare, tirada și versul, senti
mentul dramatic a năvălit covîrși- 
tor în momente ca acela al plîn- 
gerii lui Grue sau al tiradei „chi
nurilor" patriotice, opuse, ca o 
mare lecție, „chinurilor” personale, 
intime.

Marele rol al Doamnei Clara a 
fost jucat de Irina Răchlțeanu-Și- 
rianu, cu o forță, cu o autoritate, 
cu o prestanță care o impun defi
nitiv ca tragediană. Clara Doamna, 
descinzînd direct din Agripina, nu 
înseamnă însă ca accentul inter
pretării tehnice să fie racinian : Iri
na Răchițeanu a fost, uneori, cam 
prea raciniană, ceea ce a adîncit 
contrastul cu ultima sa scenă, ju
cată în stil apăsat Shakespearean. 
Dar frumusețea interpretării pri
melor trei acte rămîne de neuitat.

Cu multă îndrăzneală, regizorul 
a încredințat rolul tunător și mar
țial al spătarului Dragomir lui 
Marcel Anghelescu care, actor 
foarte îndrăzneț și întotdeauna pre
ocupat de a se transforma, de a se 
depăși, a realizat o creație foarte 
interesantă, de mare căldură, dar 
nu încă de suficientă forță. In ro
lul banului Miked, N. Gr. Bălănes- 
cu a fost foarte veridic. în cele 
două scurte apariții ale baronului 
Kaliany, Const. Bărbulescu, deși 
prea mascat sub fiorosul său coif 
de luptă, a fost, cred, un interpret 
ideal.

Pe tînărul și frămîntatul Mircea 
Basarab l-a interpretat Ion Cara- 
mitru, actor încă începător, încă 
promițător, încă nedefinit: convin
gerii pe care a pus-o în rol, el tre
buie să-i adauge mai multă trăire 
a textului, plecînd de la text, nu de 
la un oarecare june erou al unei 
drame de amor. Ilinca Tomorovea- 
nu, interpreta domniței Anca, a 
fost, ca apariție, absolut încîntă- 
toare, toate emoțiile spectatorului 
plecînd de aici : dar mai multă vi
brație, mai mult clocot sufletesc, 
sînt absolut indispensabile inter
pretării unei ingenue dramatice.

După cum se știe, personajele 
de fond și de legătură ale acțiunii 
dramatice sînt, în „Vlaicu Vodă", 
foarte numeroase. Aceasta cere in- 
terpreților respectivi devotamentul 
aproape al anonimatului, căci nici
odată nu vom putea insista asu
pra meritelor fiecăruia : Gh. Cozo- 
rici, Virgil Popovici, Ion Henter, 
Liviu Crăciun, Emil Liptac, Marin 
Negrea, G Dănciulescu, Nicolae 
Pereanu, Igor Bardu, Gh. Cristescu, 
și încă mulți alții, sînt, deci, jertfiți 
acestei cronici, dar nu și ai aces
tui spectacol, la a cărui strălucire 
au avut prilejul de a aduce o se
rioasă contribuție.

Radu POPESCU
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LUNG METRAJE:
Marele premiu al festivalului 

— filmului „Pădurea Sptnzura- 
filor", realizat de Liviu Ciulei.

Premiul special al juriului — 
filmului „De-a; fi... Harap Alb”.

Premiul de regie regizorului 
Manole Marcus, pentru filmul 
„Cartierul veseliei".

Premiul de imagine operato
rului Ovidiu Gologan, pentru 
filmul „Pădurea Spînzurajilor".

Premiul pentru muzica de film 
compozitorului Theodor Grigo- 
riu, pentru filmul „Neamul Șoi- 
măreștilor”.

Premiul de scenografie lui 
Ion Oroveanu, pentru decoru
rile și costumele filmului „De-aș 
fi... Harap Alb”.

Premiul de interpretare femi
nină actrifei Ana Szdles, pentru 
rolul llona din filmul „Pădurea 
Spînzurajilor”.

Premiul de interpretare mas
culină actorului Ion Besoiu, 
pentru rolurile Ștefan Tomșa din 
filmul „Neamul Șoimăreștilor" și 
Pietraru din filmul „Cartierul ve
seliei".

SCURT METRAJE:

1. Marele premiu al filmului 
de scurt metraj — filmului „Spre 
cer" ; regie Titus Mezaroș, ima
ginea William Goldgraber.

2. Premiul pentru cel mai bun 
documentar — filmului „Oltenii 
din Oltenia" ; regia Al. Boian
giu, imaginea Paul Holban.

3. Premiul pentru cel mai bun 
reportaj — filmului „A cui e 
vina I" ; regia Florica Holban, 
imaginea Gheorghe Georgescu.

4. Premiul pentru cel mai bun 
film de șfiinjă popularizată — 

filmului „Temă cu varlaflunl*; 
regia Dona Barta, imaginea 
Franclsc Patakfalvl.

5. Premiul pentru cel mal bun 
scurt metraj experimental — 
filmului „Lecție în Infinit" ; re
gia Sergiu Nicolaiescu, imaginea 
Vasile Nlțu.

6. Premiul pentru cel mai 
bun desen animat — filmului 
„Gura lumii”, realizat de Horia 
Ștefănescu.

ALTE PREMII

Premiul special A.C.I.N. — 
Studioului cinematografic Bucu
rești, pentru rezultatele objinufe 
în domeniul tehnicii noi (intro
ducerea sistemului eastman-co- 
lor).

Premiul revistei „Cinema", 
pentru autenticitate și simțul 
umorului, se acqrdă filmului

Cum e vremea

Ieri în țară : Vremea a deve
nit Instabilă și s-a răcit ușor în 
Ardeal, unde cerul a fost mai 
mult noros și au căzut averse 
locale de ploaie, însoțite de 
descărcări electrice. în celelalte 
regiuni vremea s-a menținut 
călduroasă și în general fru
moasă, cu cerul variabil, iar a- 
versele au fost cu totul izolate. 
Vîntul a suflat slab pînă la po
trivit. Temperatura aerului la 
orele 14 oscila între 17 grade la 
Tîrgu Secuiesc și 34 grade la 
Timișoara, Bechet și Băilești. 
In București : Vremea a fost 
călduroasă, cu cerul variabil. 
Vîntul a suflat slab pînă la po

„Marile emoții mici”, realizat de 
Doru Segal.

In numele Comitetului de 
Sfat pentru Cultură și Arfă și al 
conducerii festivalului, scriitorul 
Mihnea Gheorghiu, președintele 
Consiliului Cinematografiei, a 
felicitat pe laureații festivalului, 
pe toți lucrătorii pe tărîmul ci
nematografiei din țara noastră.

★
Cu prilejul închiderii celui 

de-al ll-lea Festival al filmului 
românesc de la Mamaia, vice
președintele Comitetului de 
Sfat pentru Cultură și Artă, Va
sile Dinu, a oferit o recepție la 
restaurantul „Parc" din Mamaia, 
la care au luat parte reprezen
tanți ai organelor locale de 
partid și de stat/ laureații festi
valului și alți cineaști români, 
oaspeți străini, invitați la festi
val, ziariști.

(Agerpres)

trivit. Temperatura maximă a 
fost de 32 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 29, 30 iunie și 1 iulie. în țară: 
Vremea în general frumoasă, 
cu cerul temporar noros în nor
dul țării și mai mult senin în 
celelalte regiuni. Vor cădea a- 
verse locale. Temperatura ae
rului va scădea ușor. Minimele 
vor fi cuprinse între 10—20 de 
grade, iar maximele între 23— 
33 de grade. In București : Vre
mea în general frumoasă, cu 
cerul mal mult senin. Vînt slab 
pînă la potrivit. Temperatura 
aerului va scădea ușor.

America, America (ambele serii) : 
Sala Palatului R. P. Române (seria de 
bilete 1439 — orele 19,30), Luceafărul 
(Bd. 1848 nr. 6), Grivlța (Calea Grlvi- 
ței, podul Basarab), Modern (Piața G. 
Coșbuc nr. 1). Laleaua neagră — film 
pentru ecran panoramic : Patria (Bd. 4 
Magheru nr. 12—14). Fiul căpitanului 
Blood — cinemascop : Republica (Bd. 
Magheru nr. 2), Festival (Bd. Gh. 
Gheorghiu-Dej nr. 14), Arenele Liber
tății (Parcul Libertății), Melodia (Șos. 
Ștefan cel Mare, colț cu str. Lizeanu), 
Flamura (Șos. Giurgiului nr. 155). 
Șapte mirese pentru șapte frați — ci
nemascop : Carpațl (Bd. Magheru nr. 
29). Can-Can — cinemascop: București 
(Bd. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 6), Stadio
nul Dinamo (Șos. Ștefan cel Mare). 
De doi bani violete : Capitol (Bd. Gh. 
Gheorghiu-Dej nr. 16 — rulează și la 
grădină), Expoziția realizărilor econo
miei naționale a R.P.R. (Piața Scîn- 
teii), Feroviar (Calea Griviței nr. 80), 
Excelsior (Bd. 1 Mal nr. 174). Femeia 
necunoscută : Victoria (Bd. Gh.
Gheorghiu-Dej nr. 7), Grădina „Pro
gresul» (Str. Ion Vldu nr. 5), Tomis 
(Calea Văcărești nr. 21 — rulează șl 
la grădină), Floreasca' (Str. J. S. Bach 
nr. 2). Raby Matyas : Central (Bd. Gh. 
Gheorghiu-Dej nr. 2), Glulești (Calea 
Giuleștl nr. 56). Scaramouche — cine
mascop : Lumina (Bd. Gh. Gheorghiu- 
Dej nr. 12), Unirea (completare Gelo
zie — Bd. 1 Mat nr. 143 — rulează șl 
la grădină). Hanka : Union (Str. 13 De
cembrie nr. 5—7). Program pentru 
copil : Doina (Str. Doamnei nr. 9 — 
rulează numai dimineața). Cînd Mar
tin avea 14 ani : Doina (completare 
Sănătate Țakov). Secolul gtndirii 
omenești — Locuința — Soare în 
sticlă — Plctînd natura — Iosef 
Kelmonskt — Artiști amatori : Tim
puri Noi (Bd. Gh. Gheorghiu-Dej 
nr. 18). Pe urmele lui Ahmed : Cultu
ral (completare Scoarțe populare — 
Piața I. Plntllle nr. 2). Asta-I tot ce 
s-a Intimplat: înfrățirea între popoare 
(Bd. Bucureștll-Noi), Volga (Șos. I. 
Plntllle nr. 61). Nuntă cu peripeții : 
Dacia (completare Hemingway — Ca
lea Griviței nr. 137), Drumul Sării 
(completare Celule amețite — Str. 
Drumul Sării nr. 30). Joe limonadă — 
cinemascop : Buzeștl (Str. Buzești nr. 
9—11). Nu te atinge de fericire : Crîn- 
gași (completare Dincolo de cercul po-> 
iar — Șos. Crîngași nr. 42). Winnetou
— cinemascop : Bucegl (completare 
Eu șl oglinda — Bd. 1 Mal nr. 57 — 
rulează șl la grădină), Miorița (com
pletare Gelozie — Calea Moșilor nr. 
127). Arena circului : Flacăra (comple
tare Smulse din împărăția sării — Ca
lea Dudești nr. 22). Bine ați venit 1 : 
Vitan (completare Baletul negru din 
Senegal — Calea Dudești nr. 97). Spre 
culmi : Munca (Șos. Mihai Bravu nr. 
221), Rahova (Calea Rahovel nr. 118 — 
rulează șl la grădină). Doi băieți ca 
pîlnea caldă : Popular (completare 
Drumurile celui de-al cincilea conti
nent — Str. Mătăsarl nr. 31). Roșu și 
negru (ambele serii) : Arta (Calea Că
lărași nr. 153 — rulează șl la grădină). 
Oliver Twist : Grădina „Doina" (Str. 
Doamnei nr. 9), Moșilor (Calea Moșilor 
nr. 221 — rulează și la grădină). Bufo
nul regelui : Grădina „Festival' (Pasa
jul Eforie). Războiul vesel : Grădina 
„Buzeștl" (Str. Buzești nr. 9—11). 
Merii sălbatici : Cosmos (completare 
Comandantul regimentului — Șos. 
Pantelimon nr. 89). Logodnicele vădu
ve : Viitorul (completare Gura lumii
— Str. M. Eminescu nr. 127). Rachetele 
nu trebuie să decoleze — cinemascop: 
Colentina (completare Șapte secole 
mal tîrziu — Șos. Colentina nr. 84). 
Ne asumăm răspunderea : Progresul 
(Șos. Giurgiului nr. 3). Cronica unui 
bufon : Lira (completare Noi șl soa
rele — Calea 13 Septembrie nr. 196 — 
rulează și la grădină). Fernand cow
boy : Ferentari (completare Comori 
de artă românească — Calea Ferentari 
nr. 86). Regina clntecelor : Cotrocenl 
(Șos. Cotrocenl nr. 9). Neamul Șoimă
reștilor — cinemascop (ambele serii) : 
Pacea (completare Șoptrle — Bd. 
Uverturii nr. 70—72). Diavolul deșertu
lui : Grădina „Vitan" (Calea Dudești). 
Ucigașii de femei : Grădina „Progre- 
sul-parc' (Piața Libertății). Raze pe 
gheață : Grădina „Colentina" (Șos. Co
lentina nr. 84).

Orele 19.00 — Jurnalul televiziunii. 
19,20 — Pentru pionieri șl școlari : 
știți unde se aplică automatizarea ? 
de Ștefan Nlculescu. 19,45 — Orizont 
’70. 20,00 — Spectacolele săptămlnll.
20,15 — Filmul artistic : „Zborul între
rupt». 21,40 — Clntă soprana Arta Flo- 
rescu. In încheiere : buletin de știri, 
buletin meteorologic

ECOURI
în „Scînteia" nr. 6646 a apărut reportajul-anche- 

tă „Un minor în fața vieții". Publicăm cîteva din 
scrisorile sosite la redacție în legătură cu cazul 
respectiv.

Proba de foc a timpului
Vă scriu din Maramureș. 

Sînt profesor de școală me
die și, prin natura profesi
unii mele, urmăresc cu a- 
tenfie articolele legate de 
educajia tinerei generajii. 
N-aș putea fi un sfătuitor 
prea dibaci pentru M.C. și 
J.P., personajele reportaju- 
lui-anchetă „Un minor în 
fata vieții". Spun asta pen
tru că sînt foarte tînăr și eu.

Ce m-a determinat să 
scriu aceste rînduri ? In 
primul rînd faptul că am 
avut și noi în școală un caz 
similar. O elevă care abia 
terminase clasa a Vlll-a 
hotărîse să se retragă de la 
școală pentru a se căsători. 
Părinții, solicifafi să ne spri
jine în încercarea noastră 
de a o convinge pe fată 
să aprecieze cu maximum 
de răspundere pasul pe 
care intenționa să-l facă, 
spuneau : „Nu mai e copil, 
facă ce-o vrea". Am stat 
de vorbă cu ea. Ne ocolea 
o vreme. Insistentele pline 
de tact ale dirigintei au a- 
jutaf-o să judece limpede. 
Tînăra s-a întors la școală. 
Acum a terminat clasa a 
IX-a și ne mulțumește că, 
la momentul potrivit, am 

sfătuit-o să meargă mai de
parte la școală, să-și dea 
seama că este încă prea 
devreme să-și cîntărească 
exact sentimentele. Timpul 
a fost proba de foc care 
ne-a dat dreptate nouă.

După părerea mea, în 
formarea adolescentului un 
rol mare revine educato
rului. N-aș vrea nicidecum 
să diminuez rolul părinți
lor. Fapt este însă că unii 
părinți, din prea multă în
credere în capacitatea de 
judecată a copiilor lor sau 
din cauză că nu au talent 
pedagogic, dintr-un exces 
de „înțelegere" ori, dim
potrivă, dintr-un exces de 
severitate, nu se pricep să 
„comunice" cu adolescen
ții, să se apropie de ei și, 
ca atare, li se întîmplă ca 
în momente de cumpănă 
să nu fie cei mai buni sfă
tuitori. Educatorului, însă, 
nu trebuie să-i scape nimic. 
El este mai „obiectiv”, are 
și o pregătire de speciali
tate, o experienfă acumu
lată — și toate la un loc îi 
dau cîfeodafă o orientare 
mai precisă decît a părin
ților.

în cazul relatat de „Scîn- 
teia”, dacă Autoritatea tute
lară s-ar fi consultat și cu 
școala, iar dirigintele clasei 
s-ar fi Interesat mai îndea
proape de cazul J.P., poate

în ce condiții 
se acordă dispensa ?

Din cazul relatat de dv. 
reiese că, atunci cînd Auto
ritatea tutelară acordă unei 
minore dispensă de căsăto
rie, nu se cercetează dacă 
solicitanta se mai află sau 
nu pe băncile școlii. J. P. 
a părăsit școala abia după 
ce i s-a acordat dispensa și 
s-a putut căsători. Deci, este 
de presupus că dacă n-ar 
fi obținut și încuviin
țarea oficială, ar fi stu
diat în continuare. Pare cu
rios ca Autoritatea tutelară 
să acorde dispensă unei ti
nere care n-a terminat 
școala de 8 ani, școală —

Nu se creează 
„portițe pentru

în articolul dumneavoas
tră puneafi, printre altele, 
întrebarea ; „Ce e de fă- 

că se ajungea la un alt re
zultat.

Prof. Nelu MARIȘ
Școala medie Borșa, 
raionul Viseu 
regiunea Maramureș

după cum se știa — gene
rală și obligatorie.

Mai cred că în cazul lui 
J. P. o parte de vină revi
ne și organizației U.T.M. din 
școala respectivă:

a) pentru că n-a ajutat-o 
să învețe mai bine și deci 
să se simtă mai atașată de 
școală și de studiu;

b) fiindcă comportarea e- 
levilor în timpul liber tre
buie să constituie o preocu
pare a organizației de ti
neret.

T. BLAJ
Lipova, regiunea Banat

infracțiuni ? 
cut penfru ca anchetele Au
torității tutelare să ducă la 
o mai mare eficiență a in

tervenției forurilor de stat 
în problemele ce-l privesc 
pe minori ?’.

Eu cred că există, în a- 
numife dispozifiuni legale, 
„portițe” de care oameni 
certați cu morala se mai 
folosesc în vederea reali
zării unor Interese meschi
ne, comifînd chiar — după 
părerea mea — infracțiuni. 
Cum altfel se poate numi 
cazul pe care vreau să vi-l 
aduc la cunoștință (seamănă 
într-un fel cu cel publicat 
de dumneavoastră) : S.A.,
pensionar din Parcul Raho
va, șl-a căsătorit fictiv fata 
— penfru bani — cu un fî- 
năr care voia să se stabi
lească în Capitală (în pa
ranteză fie spus, tînărul a- 
vea sofie și copil, dar amî- 
nase înfradins căsătoria 
reală pînă la rezolvarea si
tuației). Astfel s-a ajuns la 
o căsătorie fictivă : „so
fii* se înfîlnesc la starea 
civilă la ora fixată, iau ae
rul unor logodnici autentici, 
răspund „da", semnează 
grav în registru, iar la ie
șire se despart, fiecare o 
apucă în altă direcție. în- 
tr-o săptămînă actele sînt 
gata, transferul făcut, bule
tinul de Capitală în buzu
nar, iar luna următoare... 
divorțul. La divorf, pentru 
a nu se demasca afacerea, 
tofi caută să pară cît mai 

convingători, imaginează 
drame sentimentale etc. 
După divorțul soților 
fictivi, tînărul de care po
meneam mai sus s-a căsă
torit cu... sofia cu care trăia 
de 4 ani și cu care — cum 
am spus — avea și un copil.

Ce cred eu ? Că ar tre
bui să existe un articol de 
lege care să-l pedepsească 
nu numai pe beneficiarul 
actului de căsătorie, cl și 
pe părintele care-și deprin
de fata, la o vîrstă fragedă, 
cu asemenea procedee

Propun consultații 
pentru adolescenți

Aș încerca să răspund la 
unele întrebări care se pun 
în reporfajul-anchefă „Un 
minor în fafa vieții*”.

Este evident că profeso
rii, școala în ansamblul ei, 
pot rezolva mai ușor proble
mele instruirii decît pe cele 
ale educafiei. Partea cea 
mai grea a muncii educa
tive cade mai ales în sar
cina diriginfilor. Or, după 
cum se arăta și în reporta
jul publicat de „Scînteia”, 
dirigintele clasei din care 
a făcut parte șl J. P. îi a- 
cordase nota 10 la purtare. 

murdare. Autoritatea tute
lară, în anchetele sociale pe 
care le face, ar trebui să fie 
foarte atentă la fiece caz în 
parte cînd i se cere dis
pensă.

Și o întrebare : Co
dul Familiei consideră că 
fata se poate căsători la 
16 ani și băiatul la 18 ani. 
Nu cumva sînt prea necopfi 
pentru un pas atît de im
portant în viafa lor ?

loan POPESCU
pensionar, București

Este vinovat dirigintele? 
Poate că într-o măsură da, 
deși nu este vorba de o 
vină care să poată fi măsu
rată exact. Problema mi se 
pare mai complexă și fine, 
în special, de priceperea cu 
care diriginfii — aliafi cu 
școala, cu organizația U.T.M. 
și desigur cu părinții — îl 
pregătesc pe adolescent în 
vederea abordării sănătoa
se a acestei mari probleme 
de viafă: dragostea. Am 
convingerea că de noi, cei 
maturi, depind în mare mă
sură relațiile psihologice ale 

tinereții, conștiința faptului 
că dragostea este o proble
mă de răspundere, o pro
blemă majoră a vieții; de 
noi depinde și lupta împo
triva bagatelizării dragos
tei. Dacă lucrurile evo
luează ca în cazul J. P., 
relatat de ziarul dv., unde 
este clar că fata nu a be
neficiat de sfatul și de in
fluența educatorilor, rezul
tatul poate fi blazarea pre
matură, ratarea celei mai 
frumoase epoci a vieții. 
De aceea, consider necesar 
să se acorde o atenție spe
cială perfecționării cadrelor 
didactice.

Literatura „de populariza
re” din această sferă (broșuri 
editate de Consiliul pentru 
răspîndirea cunoștințelor 
științifice etc.) să fie mai 
substanțială, să dezbată cu 
talent și competență reală 
probleme ale adolescenței. 
Poate că ar fi folositoare și 
mai multe simpozioane, dez
bateri organizate în mod a- 
tracfiv la casele de cultură 
ale tineretului. îmi amin
tesc de o serie de prelegeri 
ținute în anii trecuți sub egi
da Consiliului Național al 
Femeilor, despre psiholo
gia și fiziologia adolescen
ților. în cadrul acestor ma
nifestări a existat și o „rubri
că a întrebărilor”, flecare tî
năr participant pufînd de
pune pe loc, în scris, o se

rie de întrebări (nesemnate) 
cuprinzînd probleme care 
îl interesau și la care so
licita răspuns. Triate și sor
tate pe grupe de proble
me, la sfîrșitul fiecărei con
ferințe răspunsurile se dă
deau oral penfru toată lu
mea, generalizîndu-se între
barea ridicată de unul sau 
de altul. Aceste răspunsuri 
stîrneau un mare interes. 
Cred că se realiza astfel un 
mijloc foarte bun de educa
ție colectivă.

Unii tineri solicită și un 
„dialog* separat. Părerea 
mea este că educatorul nu 
trebuie să se ferească de 
asta. Mă și întreb dacă nu 
s-ar putea organiza, deo
camdată în mod experimen
tal, „consultafii” pentru a- 
dolescenfi (eventual tot în 
cadrul caselor tineretului), 
la care să-și dea contribu
ția pedagogi, psihologi, ac
tiviști ai organizației de ti
neret — prilej pentru ca a- 
dolescenfii să poată discu
ta probleme sufletești, im
pasuri de moment. Ar fi încă 
un mijloc de a influenja pe 
adolescent, modul său de a 
gîndi și privi lumea, viafa, 
dragostea. Un sfat matur 
venit la timp îl poate scuti 
pe tînăr de o mare și cos
tisitoare greșeală.

Prof. Emil FEDES
București
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din nou campioană

Progresul și Minerul in B

Clasamentul final
PROGRE-

(min. 12)
(min. 89) 
A. Rădu-

Dinamo București

Dantelărie metalleă i Combinatul chimia — Făgăraș
Foto : Agerpres

TRANSPORTUL Șl TELECOMUNICAȚIILE
In ritm cu dezvoltarea Întregii economii
(Urmare din pag. I-a)

In condițiile contemporane, tele
comunicațiile joacă un important 
rol în satisfacerea necesităților eco
nomiei și ale populației. Prin înfăp
tuirea consecventă a sarcinilor tra
sate de partid în domeniul moder
nizării și dezvoltării mijloacelor de 
telecomunicații s-au obținut reali
zări însemnate. Astăzi, toate re
ședințele de regiune, precum și un 
mare număr de orașe și localități 
raionale, au serviciul telefonic au
tomatizat. Pentru a face față dez
voltării comunicațiilor telefonice 
interurbane și internaționale, s-au 
instalat și au fost date în funcțiune 
radlorelee de mare capacitate prin 
care, pe lîngă comunicațiile telefo
nice, se transmit și programele de 
televiziune naționale și internațio
nale. în sectorul telegrafic au fost 
instalate centrale automate la 
București, Brașov, Bacău, Cluj, Ti
mișoara și Deva, iar anul acesta se 
vor construi în toate celelalte ora
șe reședință de regiune. Aceasta a 
făcut posibilă crearea rețelei telex 
automată. în perioada 1966—1970 
se va introduce, pentru prima 
dată în țara noastră, automatizarea 
telefoniei interurbane între locali
tățile cu trafic intens. Aceasta va 
permite ca un abonat să poată ob
ține legătura direct prin formarea 
numărului, fără intermediul opera
toarei, cu abonați din dife
rite orașe. De asemenea, vor fi in
stalate noi stații de radiodifuziune 
și televiziune spre a se asigura re
cepția în bune condiții, pe întreg 
teritoriul țării, a programelor na
ționale de radio și se vor crea con
diții de recepționare a programelor 
de televiziune pentru circa 82 la 
sută din populația țării.

Prevederile proiectelor de Direc
tive au pentru lucrătorii din trans
porturi un puternic caracter mobi
lizator. înfăptuirea lor pune în fața 
noastră sarcini sporite. Va trebui 
să acordăm o atenție sporită spe
cializării transporturilor prin dota
rea unităților cu mijloace adecvate 
circulației mărfurilor de masă cu 
volum mare și greutate specifică 
mică, folosirii cu eficiență maximă 
a bazei materiale existente.

Dezvoltarea și modernizarea mij
loacelor de transport și telecomuni
cații necesită cadre de muncitori, 
tehnicieni și ingineri cu un ridicat 
"’vel de cunoștințe profesionale. A- 
..jl acesta, în școlile de calificare, 
de ridicare a calificării profesionale 
și tehnice, învață peste 51 000 de 

> elevi. An de an crește numărul 
muncitorilor calificați ca mecanici 
și electricieni dieseliști, electrome
canici, mecanici auto, radiotehnici- 
eni etc.

înfăptuirea cu succes a sarcinilor 
mari care ne revin necesită o preo
cupare neslăbită pentru utilizarea 
rațională a mijloacelor de trans
port, extinderea metodelor avansa
te de lucru, pentru lichidarea hotă- 
rîtă a unor lipsuri care mai persistă 
în activitatea unor unități. Ridica
rea continuă a indicilor de utilizare 
a parcului existent, înlăturarea sta

ționărilor inutile în stații, colabora
rea mai strînsă cu beneficiarii pen
tru perfecționarea planificării ope
rative a transporturilor, întărirea 
disciplinei privind siguranța cir
culației, prevenirea avariilor și 
reducerea prețului de cost al trans
porturilor constituie probleme care 
trebuie să stea permanent în aten
ția cadrelor din ministerul nostru, 
a tuturor colectivelor de întreprin
deri. Mai multă grijă și exigență 
trebuie să manifeste conducerile 
întreprinderilor față de perfecțio
narea pregătirii profesionale a 
muncitorilor, tehnicienilor și ingi
nerilor, încadrarea cu specialiști a 
locurilor de muncă dotate cu ins
talații de înaltă tehnicitate.

în vederea îndeplinirii integrale, 
la termen și în cele mai bune con
diții, a sarcinilor care ne revin din 
planul de investiții (32 miliarde în 
viitorul cincinal) Sînt necesare mă
suri de îmbunătățire a activității 
de proiectare și de execuție, de 
perfecționare a colaborării cu ce
lelalte ministere. S-a trecut la în
cadrarea șantierelor cu personal 
tehnic corespunzător, dotarea cu 
aparataj de laborator și încercări, 
extinderea recepțiilor pe faze, asi
gurarea condițiilor de începere la 
timp a lucrărilor. S-a stabilit tot
odată ca lunar să se analizeze îm
preună cu beneficiarii stadiul rea
lizării fizice a obiectivelor. O pro
blemă care trebuie să stea perma
nent în atenția noastră o constituie 
urmărirea respectării cu strictețe 
de către ministerele producătoare 
a obligațiilor contractuale privind 
livrările de utilaje, mijloace de 
transport și telecomunicații, care 
au o pondere mare în volumul to
tal al investițiilor ministerului.

Satisfacerea cerințelor de trans
port presupune un sistem de orga
nizare rațională a procesului de 
producție în întreprinderile și uni
tățile din celelalte ramuri ale eco
nomiei. Mai sînt încă multe între
prinderi industriale care produc 
imobilizări ale vagoanelot de mar
fă. Adesea, se ajunge la o staționa
re a vagonului de 20—31 ore, față 
de 16 ore cît se realizează pe în
treaga rețea a căilor ferate. Aceasta 
provoacă diminuarea capacității 
parcului'existent, împiedică satisfa
cerea promptă a nevoilor de trans
port. Considerăm necesar ca, o dată 
cu întărirea bazei materiale a uni
tăților aparținînd ministerului nos
tru, celelalte ministere să la mă
suri pentru înzestrarea întreprinde
rilor din ramura respectivă cu mij
loace mecanizate de manipulare a 
mărfurilor.

Dezvoltarea și modernizarea 
transporturilor și telecomunicații
lor, folosirea la capacitatea maximă 
a mijloacelor tehnice ale acestei ra
muri, constituie o problemă impor
tantă și de larg interes. Lucrătorii 
din transporturi, care au primit cu 
deosebită satisfacție proiectele de 
Directive ale Congresului al IV-lea 
al partidului, sînt hotărîți să-și 
consacre toate forțele pentru satis
facerea cerințelor crescînde ale eco
nomiei noastre socialiste în plin 
avînt.

Plenare ale comitetelor regionale 
de luptă pentru pace

Duminică, la Iași, Bacău și Deva 
au avut loc plenare ale comitetelor 
regionale de luptă pentru pace, la 
care au participat reprezentanți ai 
vieții publice locale, oameni ai 
muncii din întreprinderi și de pe 
ogoarele acestor regiuni, oameni de 
știință, cultură și artă, reprezen
tanți ai cultelor, pensionari, gospo
dine.

Prof. univ. Ion Creangă, rectorul 
Universității „Alexandru loan 
Cuza“, președintele Comitetului re
gional de luptă pentru pace — la 
Iași, judecătorul Tănase Dumitriu, 
președintele Tribunalului regional, 
— la Bacău, doctorul Ion Moza, 
președintele Comitetului regional 
de luptă pentru pace — la Deva, au 
vorbit despre însemnătatea Congre

sului mondial pentru pace, inde
pendență națională și dezarmare 
generală, care va avea loc în cu- 
rînd la Helsinki.

în cadrul discuțiilor, numeroși 
vorbitori și-au exprimat sprijinul 
deplin față de politica de apărare a 
păcii, promovată de R. P. Română. 
Ei au subliniat că opinia pu
blică mondială înfierează acțiu
nile agresive ale S.U.A., care în
calcă independența și suveranitatea 
unor popoare. De asemenea, vorbi
torii au înfățișat aspecte variate 
din activitatea comitetelor raionale 
și orășenești de luptă pentru pace 
din regiunile respective.

în încheierea plenarelor, au fost 
aleși noi membri ai Comitetelor și 
ai Birourilor regionale de luptă 
pentru pace. (Agerpres).

Dinamo București 26 17 4 5 56:22 38
Rapid 26 15 7 4 34:17 37
Steaua 26 12 7 7 38:25 31
Steagul roșu 26 12 4 10 32:30 28
U. T. Arad 26 9 8 9 32:43 26
Petrolul 26 10 5 11 32:25 25
Știința Cluj 
Dinamo Pitești

26
26

9
9

6
6

11
11

40:38
34:34

24
24

Crișul 26 7 9 10 22:27 23
C.S.M.S. lași 26 8 7 11 26:35 23
Știința Craiova 26 9 4 13 31:40 22
Farul 26 8 6 12 21:36 22
Minerul Baia Mare 26 9 3 14 27:45 21
Progresul 26 6 8 12 23:31 20

Rezultate tehnice
RAPID — CRIȘUL 2—1 (0—0). Au 

marcat : lonescu (min. 79) și Oble- 
menco (min. 83) pentru învingă
tori ; Bacoș (min. 55) pentru în
vinși. Arbitru : C. Nițescu (Sibiu).

DINAMO BUCUREȘTI — PETRO
LUL 3—1 (3—0). Au marcat : Po
pescu (min. 10), Haidu (min. 11 șl 
35) pentru Dinamo ; Badea (min. 
50) pentru Petrolul. Arbitru : S. Mu
iatei (Turcia).

ȘTIINȚA CLUJ — STEAUA 1—1 
(0—1). Au marcat : Constantin 
(min. 35) pentru Steaua ; Adam — 
din 11 m (min. 55) pentru Știința. 
Arbitru: N. Stavru (Constanța).

C.S.M.S. — FARUL 1—1 (0—1). 
Au marcat : Mănescu 
pentru Farul; Stoicescu 
pentru C.S.M.S. Arbitru : 
lescu (București).

ȘTIINȚA CRAIOVA —
SUL 2—0 (2—0). Au înscris : Efti- 
mie (min. 26), Onea (min. 29). Ar
bitru : D. Rumlanoiov (Bulgaria).

DINAMO PITEȘTI — STEAGUL 
ROȘU 2—I (0—1). Au marcat : 
Naghl (min. 49) șl C. Radu (min. 
60) pentru învingători; Goran 
(min. 24) pentru învinși. Arbitru : 
AL Pîrvu (București).

U.T.A. — MINERUL 4—2 (2—1). 
Au marcat : Staicu — autogol 
(min. 20), Axente (min. 35), Vaida 
— autogol (min. 60), Donciu (min. 
63) pentru U.T.A. ; Sasu (min. 32), 
Cacoveanu (min. 88) pentru Mine
rul. Atbitru : "J. Korkidis (Grecia).

BUCURIA VICTORIEI 1 Căpitanul echipei dlnamovlste, Nunvelller III, este purtat pe 
umeri de către suporteri

Părerile specialiștilor

Ultimele meciuri ale ediției 1964—65 a campionatului re
publican de fotbal s-au desfășurat ieri după amiază. Ca 
niciodată pînă acum, finalul acestui campionat a avut de 
rezolvat atît situația din fruntea clasamentului, cît și ordi
nea la periferia acestuia. Lupta indirectă dintre echipele 
bucureștene Dinamo și Rapid — rămase singure, de mai 
multe etape, să-și dispute titlul de campioană — s-a în
cheiat în cele din urmă cu victoria dinamoviștilor. Totali- 
zînd cu un punct mai mult decît Rapidul — fostă, se știe, 
etape în șir lideră — Dinamo București a cucerit astfel 
pentru a patra oară consecutiv campionatul. Este un succes 
pe deplin meritat, realizat la capătul unui șir de jocuri de 
bună factură. Mai ales acum, în ultima parte a competiției, 
dinamoviștii au prestat 
scenă deschisă.

un fotbal spectaculos, aplaudat la

Petrolul. Meciul 
două echipe a ți- 
atenția spectatori- 
în viteză, cu acți-

Ieri, pe stadionul „23 August", 
Dinamo și Rapid au susținut me
ciuri decisive. Cum rapidiștii 
cîștigaseră partida cu Crișul 
(2—1), Dinamo s-a văzut nevoită, 
să abordeze cu toată seriozitatea 
întrecerea cu 
dintre aceste 
nut încordată 
lor. S-a jucat
uni periculoase soldate cu șuturi 
puternice cînd la o poartă, cînd 
la alta. Dinamoviștii s-au dove
dit mai hotărîți la finalizarea 
atacurilor. Ei au și înscris două 
goluri de toată frumusețea, cam 
după vreo zece minute, pentru 
ca pînă la pauză să marcheze 
din nou. In ciuda golurilor pri
mite, ploieștenii n-au cedat nici 
un moment pasul. Contraatacu
rile lor, e drept nu întotdeauna 
suficient de susținute, au creat 
clipe grele dinamoviștilor. In

minutul 30 de altfel, Ivan a sal
vat un gol ca și făcut, la o fază 
cînd mingea se îndrepta spre 
poarta părăsită de Datcu. In re
priza secundă, ambele echipe au 
încercat mult porțile, cei doi por
tari — dar mai ales ploieșteanul 
lonescu — remarcîndu-se prin 
cîteva intervenții de mare cla
să. Datcu, neatent o singură dată 
(la un șut bombă al lui Badea), 
s-a văzut nevoit să scoată min
gea din plasă în minutul 50.

bal doar o jumătate de oră, pînă 
cînd Știința și-a asigurat un 
avans de două goluri ■— unul în
scris de • Eftimie și altul, caz 
foarte rar, direct din corner de 
către Onea. Apoi, pînă la fluie
rul final, ambele echipe au făcut 
tot felul de obstrucții, au practi
cat un joc dur. Pierzînd meciul, 
Progresul n-a putut evita retro
gradarea.

A doua formație în aceeași 
situație este Minerul Baia Mare. 
Două autogoluri, înscrise în 
proprie poartă de băimărenii 
Staicu și Vaida au făcut ca Mi
nerul să piardă meciul de la 
Arad și o dată cu el și dreptul 
ca în sezonul viitor să facă parte 
din rîndul echipelor de prima 
categorie. Din cele transmise de 
corespondentul nostru reiese că 
înfrîngerea băimărenilor se da- 
torește aproape exclusiv apărării 
imediate, în frunte cu Bai.

La Iași, Farul a 
mari emoții. După ce 
un gol, constănțenii 
la apărare. Aproape 
meciului ei comit un
reu. Matei execută penaltiul, dar 
ratează. De abia în penultimul 
minut ieșenii egalează. 
Ologu, Stancu (Farul), V. 
cu, Ștefănescu (C.S.M.S.) 
mis numeroase faulturi.

Meciurile de la Pitești
mo-Steagul roșu) și Cluj (Știința 
— Steaua), deși fără miză, nu 
s-au ridicat la nivelul dorit.

trecut prin 
înscriseseră 
s-au retras 
de sfîrșitul 
henț în ca

ATLETISM

la 
au

Craiova, Arad și Iași — 
avut loc partide hotărî- 

pentru echipele din coada 
relatat

De 
unde 
toare 
clasamentului — ni s-a
că în meciurile respective au a- 
bundat ieșirile nesportive, duri
tățile. Pe stadionul din Craiova, 
unde echipa locală a primit re
plica Progresului, s-a jucat fot-

Pleșa, 
Popes- 
au co-

(Dina-

MOTOCICLISM
întrecerile de la București 
și Brașov

întilnirea internațională de atletism dintre se
lecționatele orașelor București și Cracovia, des
fășurată pe stadionul Republicii din Capitală, s-a 
încheiat 
la scorul de 200—117 puncte. Deși nu s-a soldat cu 
rezultate tehnice superioare, a plăcut prin lupta 
sportivă ce a caracterizat majoritatea probelor.

Iată ce spun doi specialiști despre întilnirea 
atleților români și polonezi:

Jan Kornewski, arbitru internațional, conducător 
al delegației cracoviene : „Organizare ireproșa
bilă, atmosferă specifică întllnlrllor Internaționale, 
pe de o parte, dar pe de alta o căldură care a In
fluențat direct rezultatele. Regretăm că atletismul 
cracovian n-a putut beneficia de aportul atletelor 
Jaroslava Biedowa (medalia de argint J.O. Roma), 
Ursula Flgwer (fostă recordmană mondială suliță) 
și săritorul In lungime Marek Muruz (7,75 m). 
Fiind studenți, au fost reținuți la examene. Pre
zența lor ar fl adus un plus de interes întîlnirii 
noastre".

Nicolae Păiș, unul din antrenorii selecționatei 
bucureștene: „întilnirea atletică dintre reprezen
tativele celor două orașe a constituit un imbold In 
munca noastră. La majoritatea probelor am pre
zentat atleți de perspectivă. Puteam obține rezul
tate mai bune dacă confruntarea ar fi avut loc cu 
2—3 ore mal tîrziu, adică în nocturnă, avînd în
treaga instalație corespunzătoare".

La Brașov, meciul dintre selecționata regiunii 
Brașov și formația bulgară Cerveno Zname a fost 
cîștigat de atleții bulgari cu scorul de 167—165.

cu victoria sportivilor bucureșteni

România — Cehoslovacia 
28-11 la tineret

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). — Pe 
dlonul „1 Mai" din localitate s-a desfășurat meciul 
amical de rugbi dintre echipele de tineret ale țării 
noastre și Cehoslovaciei. După un joc spectaculos, 
victoria a revenit selecționatei române la scorul 
de 28—11.

în general, meciul s-a desfășurat — mai ales în 
repriza secundă — în nota de dominare a rugbiști- 
lor noștri, care au construit numeroase acțiuni o- 
fensive pe linia de treisferturi, alternate cu atacuri 
în forță ale înaintașilor. Jucătorii cehoslovaci au 
opus o dîrză rezistentă, organizînd uneori contra
atacuri periculoase,

Reprezentanții noștri 
învingători la Brașov

BRAȘOV (coresp. „Scînteii"). — în prezența 
cîtorva zeci de mii de spectatori, pe Valea Răcă- 
dăului (Brașov) s-a desfășurat ieri un concurs in
ternațional de motocros la care au participat nu
meroși sportivi din R. P. Română, R. S. Ceho
slovacă, R. P. Bulgaria, Austria, R. F. Germană și 
S.U.A.

în cursa de 500 cm. c., la capătul celor două 
manșe a cite 12 ture fiecare, primul loc a fost ocu
pat de Stepani Otto din lotul tării noastre, urmat 
de Brabec Josef și Dubsik Vladimir, ambii din 
R. S. Cehoslovacă. Deosebit de disputată și specta
culoasă a fost cursa de 250 cm. c. După o luptă în- 
dîrjită, românii Mihai Dănescu și Dovitz Cristian 
și austriacul Manfred Klerr au trecut în această 
ordine linia de sosire.

Campionii
la proba de perechi

Campionatul republican de ciclism la proba de 
perechi (contracronometru) a revenit anul acesta 
dinamoviștilor Gabriel Moiceanu și Walter Zie
gler, care au parcurs 50 kilometri în lh 11' 12". 
Pe locul doi s-a clasat perechea Ardeleanu, Nicu- 
lescu (Steaua) — lh 11' 50", La juniori titlul a fost 
cîștigat de brașovenii St. Suciu și D. Grișan, crono
metrați pe distanța de 30 kilometri în 44' 49",

Despre plutonul 
fruntașilor...

Ilie OANĂ, antrenor : „Fără în
doială, duelul echipelor bucurește
ne Rapid și Dinamo, singurele ră
mase să-și dispute titlul de campi
oană a jării, a fost urmărit cu cel 
mai mare interes. După cum se știe, 
de-abia o dată cu fluierul final al 
parfidei Dinamo București — Petro
lul, care avea să încheie ultima 
etapă a campionatului, am putut 
cunoaște în mod cert numele echi
pei campioane. Clasamentul defini
tiv al ediției 1964—1965 al celei 
mai importante competiții fotbalis
tice interne are în frunte pe dina
moviștii bucureșteni. Consider că 
ei au obținut titlul pe deplin me
ritai. Firește, aș fi apreciat cores
punzător și o victorie finală a echi
pei Rapid, dar sînt tentat să con
sider că dinamoviștii s-au apropiat 
mai mult de cerințele fotbalului 
modern, au avut mai puține fluc
tuații de formă de-a lungul cam
pionatului, 74 rezistat fizic și psihic 
pînă în ultima secundă a competi
ției. Ei au avut o comportare con
stant bună tocmai în finalul campio
natului. Se înțelege că, fără înfrîn- 
gerea suferită la Brașov, 
ar fi îmbrăcat tricourile 
pioni. Deznodămînful 
campionat a arătat că orice compe
tiție fotbalistică pe etape se în
cheie de-abia în minutul 90 al uU 
timei partide...

îi felicit pe dinamoviști — pe ju
cători și antrenori. Vreau să arăt 
însă că în sezonul fotbalistic în
cheiat, echipa nu s-a comportat în
totdeauna pe măsura așteptărilor și 
posibilităților acestei «formații frun
tașe. O echipă campioană — ca 
etalon pentru fotbalul țării noastre 
— are îndatoriri mult mai mari de
cît o formație oarecare.

Ceea ce a arătat reprezentativa 
noastră națională în meciurile pre
liminare ale campionatului mondial 
este desigur îmbucurător șl consti
tuie un început promițător pe ca
lea îmbunătățirii jocului selecționa- 
bililor. Eforturile noastre, ale spe
cialiștilor, ale jucătorilor înșiși, tre
buie însă îndreptate spre ridicarea 
calității jocului tuturor echipelor*.

...și despre cel 
al codașilor

rapidiștii 
de cam- 

actualului

Valeriu CĂLINOIU, maestru 
al sportului : „Iubitorii fotbalului, 
amatori de calcule, și-au încercai 
din plin pasiunea cifrelor cu ocazia 
finalului atît de încurcat al disputei 
pentru salvarea de la retrogradare, 
înaintea ultimei etape, cinci echipe
— separate de un punctaj minim
— se aflau angajate în această 
luptă. Curios, patru dintre ele își 
susfineau ultima șansă în meciuri 
directe. Acum, cînd toiul este 
limpede, pe lîngă regretul pe care, 
ca bucureștean, îl încerc pentru re
trogradarea echipei Progresul, 
vreau să arăt că echipele salvate — 
îndeosebi cele de pe ultimele 
două locuri — s-au compor
tai foarte inconstant în timpul 
campionatului. Minerul și Progresul, 
Știinja Craiova, Farul și C.S.M.S. au 
făcut unele jocuri bune, curajoase 
(tocmai în fafa unor formații mult 
mai experimentate I), dar au capo
tat inexplicabil la prima ocazie. 
După mine, uh'ăslfdl' de ' timporta- 
ment nu denotă altceva decît su
perficialitate în pregătire, soarta 
meciurilor fiind lăsată la voia în- 
tîmplării. Pe de altă parte, echipele 
din plutonul codașelor au o alcă
tuire destul de pestriță, de etero
genă ; o serie de fotbaliști bucu
reșteni au devenit peste noapte 
băimăreni, cîțiva ploieșfeni sînt 
acum craioveni, unii timișoreni s-au 
localizat pe meleagurile dobrogene 
etc. Nu vreau să fiu înțeles greșit
— sînt pentru promovarea ele
mentelor talentate, dar cred mai 
mult în stabilitatea la un club a 
tinerilor de prin partea locului, de
cît a unor jucători, chiar și experii 
menfafi, de pe alte meleaguri. Consi
der că o echipă trebuie să fie, 
înainte de toate, un întreg, o uni
tate ; pînă la urmă succesul unei 
echipe este determinat mai puțin 
de individualități, și mai mult de 
omogenitatea tehnică, de coeziunea 
lotului respectiv. La Progresul, de 
pildă, sînt trei membri ai naționa
lei, dar, de la începutul campiona
tului, echipa nu s-a clintit din coa
da clasamentului”.

DE PESTE HOTARE
• în orașul austriac Dornbirn s-a 

desfășurat duminică un concurs in
ternațional de atletism la care au 
participat și sportivele noastre 
Iolanda Balaș șl Mihaela Peneș, 
campioane olimpice. Iolanda Balaș 
a cîștigat proba de săritură în înăl
țime cu rezultatul de 1,75 m, iar 
Mihaela Peneș s-a clasat pe primul 
loc la aruncarea suliței cu perfor
manța de 53,02 m.

• După o zi de repaus petrecută 
la Concarneau, pe țărmul Oceanu
lui Atlantic, cursa clcllstă „Tour de 
rAvenlr* a continuat cu etapa a 
7-a, Încheiată In orașul La Baule 
Pornichet cu victoria rutierului 
francez Bernard Guyot. El a parcurs 
188 kilometri In 4h21'42". La inter
val de 24 secunde a sosit un plu
ton numeros In care se aflau șl ci
cliștii români Zanoni, Ciumete, Cio
can și Suciu. în clasamentul gene
ral belgianul De Locht Iși 
poziția de lider, urmat la 
austriacul Furian.

Au abandonat in i 
polonezul Gawliczek 
Zollinger.

• La Moscova s-a 
(în preliminariile 
mondial de fotbal) meciul U.R.S.S.-

mențlne
1'02“ de

de ierietapa
și elvețianul

disputat ieri 
campionatului

Ieri la ștrandul Tineretului din Capitală, In timpul concursului republican

Danemarca. Au învins fotbaliștii 
sovietici cu scorul de 6—0 (1—0) 
prin golurile marcate de Barkaia 
(2), Husainov, Metreveli, Voronin 
și Meshi. Reprezentativa U.R.S.S., 
care cîștigase pe teren propriu și 
partidele cu echipele Greciei și 
Țării Galilor, conduce acum cu 6 
puncte în grupa a 7-a (europeană) 
a preliminariilor.
• în Turul ciclist al Franței pen

tru profesioniști, etapa a 6-a, Quim- 
per — La Baule Pornichet (210 km), 
a fost cîștigată de belgianul Rey- 
broeck In 4h51T9", urmat de com
patriotul său Roger Swerts și olan
dezul De Roo. Tricoul galben se 
află In continuare la Italianul Fe
lice Gimondi.

• Partida amicală de fotbal R. P. 
Ungară-Italia, disputată la Buda
pesta, s-a încheiat cu rezultatul de 
2—1 (1—0) în favoarea fotbaliștilor 
maghiari. Scorul a fost deschis de 
Albert în minutul 37, oaspeții au 
egalat prin Mazzolla (min. 47), iar 
în minutul 81 Bene a înscris golul 
victoriei.

PRONOSPORT
Concursul nr. 26 din 27 iunie

U.R.S.S. — Danemarca 
Ungaria — Italia 
Știința Cluj — Steaua 
Dinamo Buc. — Petrolul 
Știința Craiova — Progresul 
Rapid — Crișul 
C.S.M.S. — Farul 
U.T.A. — Minerul
Dinamo Pitești — Steagul roșu 
Dinamo Tbilisi — Aripile sov. 
Cernomoreț — Dinamo Kiev 
Dinamo Minsk — Spartak Moscova

Rubrica sportivă realizată de 
Ion DUMITRIU 
Constantin ANI 

foto « A. CARTOJAN
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Succese ale forțelor patriotice
conferinței afro-asiatice Republicii Dominicane**

Tou Marong în inimile trupelor F. N. E.
întrevederi la Cairo

SAIGON 27 (Agerpres). — La 
Saigon s-a anunțat că trupele 
Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de Sud, care au 
ocupat sîmbătă importantul punct 
strategic de pe înaltele platouri din 
nordul orașului Kontum — Tou- 
Marong, continuă să mențină ocu
pată această localitate. Atacul, 
după cum se știe, a fost lansat sîm
bătă dimineața, cînd acalmia care 
se stabilise în această regiune după 
bătălia de la Dong Xoai a fost 
brusc întreruptă de două batalioane 
ale forțelor patriotice, care au reu- 

' șit, după cîteva ore de luptă, să 
cucerească Tou-Marongul. Legătu
rile radio cu această localitate au 
fost întrerupte așa că la Saigon se 
ignorează numărul pierderilor din 
rîndurile trupelor guvernamentale.

Cu toăte că autoritățile au trimis 
importante întăriri spre Tou-Ma- 
rong, deocamdată localitatea conti
nuă să fie ocupată de trupele pa
triotice.

în ce privește luptele de la Duc- 
hoa Ou, localitate situată la 25 km 
de Saigon, unde se afla o puternică 
bază a trupelor guvernamentale 
sud-vietnameze, se relatează că for
țele patriotice, după ce au lansat 
„cel mai puternic atac din ultimele

două săptămîni“, (A.F.P.), s-au re
tras provocînd inamicului nume
roase pierderi în oameni și mate
riale de război. Agenția France 
Presse subliniază că pierderile gu
vernamentale se situează la 44 de 
morți, 40 de răniți și 3 dispăruți.

„Nu mai putem păstra tăcerea 
în legătură cu politica externă a 
S.U.A., care devine tot mai inu
mană pe zi ce trece. Conducătorii 
guvernului ar trebui să știe că 
planurile lor de instaurare a 
hegemoniei S.U.A.... nu pot duce 
spre pace, ci spre moarte și 
distrugere. Ar trebui să fie con- 
știenți de faptul că nu au mai 
multe drepturi în Vietnam decît 
cele avute în trecut de colonia
liștii francezi, că invazia S.U.A. 
în America Latină este aprecia
tă pe bună dreptate peste hotare 
și în interiorul țării ca o agre
siune".

(Dintr-un apel semnat de 
579 artiști plastici, scriitori, 
ziariști, muzicieni, artiști de 
teatru din S.U.A. apărut în 
„New York Times").

Forțele patriotice au capturat nu
meroase 
și patru 
toare de

arme, mortiere, mitraliere 
posturi emițătoare-recep- 
radio.

★ ★

27 (Agerpres). — Purtă- 
cuvînt al președinției 
declarat că președintele 
R.A.U., președintele Su- 
Indoneziei și premierul

CAIRO 
torul de 
R.A.U. a 
Nasser al 
karno al 
Consiliului de Stat al R.P. Chineze, 
Ciu En-lai, în cursul unei întreve
deri care a avut loc duminică dimi
neața la Cairo au făcut un schimb 
de păreri în legătură cu cea de-a 
doua conferință afro-asiatică, amî- 
nată pentru 5 noiembrie. Ei au 
hotărît să-i cheme în capitala 
R.A.U. pe miniștrii de externe ai 
țărilor respective, care se află în 
prezent la Alger. Miniștrii de ex
terne vor participa marți la o nouă 
întîlnire între cei trei conducători 
de stat, care vor discuta măsuri ce 
ar putea fi luate în vederea confe
rinței afro-asiatice.

Constitutionalists opun rezistență 
juntei la San Francisco de Macoris

B 14 morți B Schimburi de focuri 
culați și forțele interamericane în

SANTO DOMINGO 27 (Ager
pres). — Agențiile de presă infor
mează că forțele constituționaliste 
ale colonelului Caamano opun încă 
o serioasă rezistență trupelor gene
ralului Imbert Barreras la San 
Francisco de Macoris, cel de-al trei
lea oraș ca importanță din Repu
blica Dominicană, unde o mișcare 
de insurecție a izbucnit vinerea 
trecută. Numeroși corespondenți de 
presă care au vizitat orașul au re-

Disensiuni in conducerea
P. S. Italian

între răs- 
capitalâ

mărginașe au 
schimburi de 
imbertiste și

SCURTE ȘTIRI
LONDRA. Ministrul de finanțe 

al Angliei, Callaghan, a plecat în 
Canada și în Statele Unite. Tema 
discuțiilor pe care le va avea cu 
oficialități din cele două țări va fi 
înrăutățirea balanței de plăți a 
Angliei.

HANOI 27 (Agerpres). — Misiu
nea de legătură a înaltului co
mandament al Armatei populare 
vietnameze a adresat Comisiei in
ternaționale de supraveghere și 
control din Vietnam un mesaj în 
legătură cu bombardarea și mi
tralierea de către avioane ameri
cane, la 26 iunie, a unor localități

din provinciile Nghe An, Thanh Hoa 
și Hoa Binh, precum și a insulelor 
Hon Ngu și Hon Mat. „Deosebit 
de grav, se subliniază în mesaj, 
este faptul că avioanele americane 
au pătruns de cîteva ori în spațiul 
aerian deasupra împrejurimilor 
orașului Hanoi, capitala R. D. Viet
nam".

ROMA 27. Corespondentul Ager
pres, Giorgio Pastore, transmite :

Ședințele Direcțiunii Partidului 
Socialist Italian s-au încheiat sub 
semnul continuării unor serioase 
divergențe. După cum se știe, lu
crările reuniunii au început cu 
două săptămîni în urmă, cînd Par
tidul democrat-creștin a propus în 
Camera deputaților un amenda
ment la legea asupra cinematogra
fiei, prezentată de ministrul spec
tacolelor, Achille Corona (socialist). 
Socialiștii hotărîseră atunci să iasă 
din guvern — dacă va fi nevoie — 
datorită faptului că în Parlament 
amendamentul propus de demo- 
crat-creștini a fost aprobat prin 
voturile deputaților din acest par
tid, cărora li s-au alăturat parti
dele de dreapta. După îndelungate

tratative între cele patru partide 
din coaliția guvernamentală s-a a- 
juns la un compromis. Democrat - 
creștinii au declarat că renunță la 
amendament, iar unele dintre arti
colele legii au fost redactate din 
nou.

Ședințele din ultimele zile ale 
Direcțiunii P.S.I. aveau ca scop a- 
probarea unui document prin care 
să se arate hotărîrea partidului de 
a rămîne în continuare în guvern. 
Grupul autonomist, care formează 
majoritatea, condus de secretarul 
partidului, Francesco de Martino, 
și de vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, Pietro Nenni, a apro
bat documentul. In același timp, 
curentul minoritar, format din ari
pa de stînga a partidului și grupul 
condus de Lombardi, au votat un 
alt document, în care se condamnă 
activitatea desfășurată de P.S.I. în 
ultima vreme 
partidului din

latat că în cartierele 
continuat să se audă 
focuri între trupele 
cele constituționaliste.

Agenția France Presse subliniază 
că bilanțul insurecției care a iz
bucnit la San Francisco de Macoris 
se ridică, pînă în prezent, la 12 
morți în rîndul trupelor constitu
ționaliste și la doi morți în rîndul 
armatei lui Imbert. Importanța ei 
este, totuși, evidentă căci, așa cum 
subliniază aceeași agenție, răscoala 
de aici constituie „prima tentativă 
serioasă de insurecție întreprinsă 
de constituționaliști în interiorul 
țării".

Din Washington agenția U.P.I. 
transmite că autoritățile americane 
se străduiesc în prezent să apre
cieze efectele pe care le-ar putea 
avea acest fapt în criza dominicană.

La Santo Domingo, în general, 
situația a fost calmă cu excepția 
cîtorva schimburi de focuri izolate 
între partizanii colonelului Caama
no și avanposturile forțelor inter
americane.

GEORGETOWN. Fostul pre
ședinte al Guyanei Britanice, 
Cheddi Jagan, s-a declarat împo
triva menținerii bazelor militare 
străine în țara sa, inclusiv a celor 
ale Statelor Unite.

CAIRO. Primul ministru soma
lez, Abdul Razak Hussein, care se 
află de cîteva zile la Cairo, a avut 
o serie de întrevederi consecutive 
cu primul ministru al R.A.U., Aii 
Sabri. Pe de altă parte, Hussein a 
avut o întilnire cu premierul 
Consiliului de Stat al R. P. Chine-^ 
ze, Ciu En-lai, care se află în- 
tr-o vizită oficială la Cairo. >

in amintirea

potemkiniștilor

și se cere ieșirea 
guvern.

ODESA. La 27 iunie, într-un ca
dru festiv a fost dezvelit la Odesa 
un monument in amintirea mari
narilor revoluționari de pe cruci
șătorul „Potemkin", care acum 60 
de ani au arborat un drapel roșu 
pe catargul navei lor. Cu acest 
prilej, în Piața Karl Marx, unde 
se înalță monumentul a avut loc 
un miting.

Criza politică din Sudan
• Va deveni El Azhari președinte permanent 
al Consiliului Suprem ?

Zilei» trecute, mil de persoane au participat la un miting in parcul HIbiya din Tokio pentru a-și exprima 
protestul împotriva acțiunilor agresiv» ale S.U.A. in Vietnam

KHARTUM 27 (Agerpres). — 
Ministrul justiției al Sudanului 
a depus în Adunarea Constituantă 
o propunere de amendament la 
constituția țării vizînd desemnarea 
fostului prim-ministru, Ismail El 
Azhari, lider al Partidului Națio
nal Unionist, ca președinte per
manent al 
Sudanului, 
în prezent 
membri ai 
Stat care 
mod colectiv, de la răsturnarea 
în octombrie 1964 a regimului mi
litar din această țară.

Consiliului Suprem al 
Ismail El Azhari este 

unul din cei cinci 
Consiliului Suprem de 
conduce Sudanul, în

După cum transmite 
France Presse, adunarea 
mina în cursul viitoarei 
truniri acest proiect guvernamen
tal. Se prevăd dezbateri aprinse 
mai ales în lumina faptului că su
diști și reprezentanții Partidului 
Comunist au făcut cunoscută opo
ziția lor față de acest proiect. To
tuși, deoarece partidele care for
mează coaliția guvernamentală 
(al Umma și național unionist) 
dețin o majoritate suficientă în 
Adunarea constituantă, se crede 
că amendamentul va fi acceptat.

Agenția 
va exa- 
sale în-

Artiști ș! salariațl al teatrelor de 
operă, al orchestrelor simfonice 
demonstrind pe strâzile Romei in 
sprijinul revendicârilor lor eco

nomice
VARȘOVIA. La 27 iunie a avut 

loc ceremonia dezvelirii unui mo
nument în amintirea victimelor 
fascismului care au pierit în la
gărul de concentrare de la Sobi
bor (voievodatul Lublin).

GENEVA. Partizanii păcii din 
Elveția au organizat în localitatea 
La Chaux-de-Fonds o mare de
monstrație împotriva agresiunii 
americane în Vietnam. După de
monstrație în Piața Gării a avut 
loc un miting de masă.

TOKIO. Seiho Mațuoka — re
prezentant al guvernului insulelor 
Riukiu — a protestat pe lîngă au
toritățile ameticane din Okinawa 
împotriva unei noi manifestări 
provocatoare a unor soldați ame
ricani care au smuls drapelul ja
ponez în orașul Kodza.

LONDRA. Ziarul „Daily Wor
ker" anunță că Jo Walan, mem
bru al Partidului Comunist din 
Marea Britanie, a fost ales organi
zator al Sindicatului național al 
minerilor pentru comitatul Not
tinghamshire. El a obținut cu pri
lejul alegerilor pentru această 
funcție peste 6 000 de voturi.

CAIRO. Republica Arabă Unită 
a hotărît să majoreze cu unu la 
sută taxele de tranzit percepute la 
trecerea prin Canalul de Suez.

BAGDAD. Duminică, președin
tele republicii Irak, mareșalul 
Aref, a făcut cunoscut oficial au
torităților algeriene că nu va mai 
putea efectua vizita oficială în Al
geria stabilită pentru luna iulie. 
După cum se știe, mareșalul Aref 
urma să participe la Alger la o 
întrevedere cu fostul președinte 
Ben Bella și cu președintele 
R.A.U., Nasser, pentru a discuta 
o serie de probleme cu caracter 
politic de interes comun privind 
cele trei țărL

CALCUTTA. în urma epidemiei 
de holeră care bîntuie în diferite 
părți ale Indiei, în Bengalul de 
vest au murit pînă în prezent 72 
de persoane. Numărul total aJ 
victimelor epidemiei din întreaga 
Indie se ridică la 800 de persoane. 
Tot în ultima vreme, ca urmare 
a unor călduri caniculare, aproxi
mativ 200 de persoane și-au pier
dut viața.

LIMA. Poliția peruviană a anun
țat descoperirea unei organizații 
criminale care răpea copii și îi 
vindea în regiunile îndepărtate 
din junglă. Mai mulți agenți ai 
poliției au fost trimiși în regiunea 
Amazonia, aproape inaccesibilă, 
unde au descoperit că copiii fu
rați în orașele de coastă fuseseră 
vînduți ca sclavi pentru suma de 
1 000 soles fiecare (14 lire ster
line).

ROMA. La Galeriile de artă 
„Via Ribetta" din Roma s-a inau
gurat expoziția lucrărilor pictoru
lui român loan Mirea.

Vivian Malone, prima studentă 
de culoare care a absolvit 
cursurile Universitâții din Alaba

ma (S.U.A.)

(Urmare din pag. I-a)

De la aeroport, autostrada spre 
oraș e flancată cu parfumate bos
chete de leandri Înfloriți.

Spre centru, pe Avenida da 
Libertade, ștafeta leandrilor este 
preluată de palmierii cu trun
chiuri groase și negre, care își rit
mează riguros coloanele pînă la 
Piața Rossio. Multe, multe grădini, 
cu toate speciile de arbori ale 
peninsulei, ca și cu cele exotice, 
aduse de peste mări, cum și cîteva 
mari parcuri, printre care cel de la 
nord, Parque Forestal de Monsan
to, o adevărată pădure de pini 
oceanici și eucalipți. Iarna, orașul 
ca și întreaga țară trebuie să pară 
o vastă seră. Ni se spune că, acum 
zece ani, la Lisabona... a nins 1 
Flamingo, lebedele, ibișii din rezer
vații, palmierii de pe bulevarde au 
primit cu uimire catifeaua 
lilială cernută pe crengi și pe 
aripi. „Evenimentul” — în această 
prea liniștită Lisabonă, fără alte 
evenimente decît cele subterane — 
a făcut senzație. S-au precipitat 
spre locul „miracolului alb" o- 
peratori de la studiourile de tele
viziune și film, dar pînă să fie puse 
în funcțiune aparatele, zăpada s;a 
topit ca un parfum. Nu sînt nori. 
Un anume arbore brazilian. Jaca
randa, concurează în explozii de

Lisabona: Imagine citadină
■ ■ . i 

flori albastre seninul pal al ceru
lui. Trebuie apoi să notăm vegeta
lele languroase, logodite cu bal
coanele și cu acoperișurile caselor 
mici. Caprifolio țese draperii peste 
ziduri, glicinele galbene, violete, 
roșii, înfășoară cu frînghii de cu
loare pilaștri, într-un amestec cu 
rozele care zăbrelesc adesea fe
restrele. Vom vorbi și despre alt
fel de zăbrele 1 ...Și totuși, pentru 
un oraș sudic, vegetația ți se pare 
puțină. Verdele nu copleșește. Go
lurile de culori sînt compensate to
tuși prin policromia arhitectonică 
a orașului, rezultată din fațadele 
îmbrăcate în plăci de faianță. Sînt 
celebrele „azulejos”, albastre, gal
bene, roz, cu capricioase și vesele 
motive decorative, care plachea
ză pereții exteriori ai vechilor case, 
dîndu-le o noblețe și un farmec 
aparte. E policromia unică a Lisa
bonei, e parfumul ei. Vechile car
tiere sclipesc în soare prin aceste 
tapiserii de faianță. Vechile monu
mente escaladează cerul, prin 
blocuri patinate de marmură și gra
nit. Construcțiile noi caută linia mo
dernă, fără să abordeze building-ul 
și fără să năzuiască spre înălțimea 
castelului Sao Jorge, vechea fortă
reață care domină cu tunurile ei 
orașul. Nu pot încheia acest prim 
instantaneu urban, fără a transcrie 
cîteva versuri dintr-un vechi cîntec 
popular :

„Fui ao jardim ăs flores 
„Achei o jardim fechado ; 
„Tambem o jardim se fecha 
„Para quem e desgragado.
Vom da traducerea mai tîrziu. 

Rețineți că Lisabona, această fru
moasă grădină, e dominată de tu
nuri, înfășurate în glicine...

Ne oprim la acest ultim element 
fiindcă el intră cu stridență în 
„culoarea" locală, dînd un anume 
specific apăsător ritmului de viață 
lisabonez. Pe străzile Lisabonei în- 
tîlnești, într-un ciudat și suspect a- 
mestec, flori, turiști și mulți militari. 
Țara s-a deschis de cîțiva ani tu
rismului, ca o compensație pentru 
mult prea fragila balanță financia
ră, zguduită succesiv de crize și de 
subdezvoltarea cronică a econo
miei portugheze. Se importă aproa
pe tot: grîu și carne, oțel și com
bustibil, mașini și mobilă, încălță
minte și hîrtie etc. Se vînd citrice, 
rășini naturale, plută, pescărie, 
vinuri de Madeira și Porto. (Sînt de 
altfel produsele expuse și la Tîr- 
gul Internațional de la Lisabona, 

recent deschis, unde China cian- 
kaișistă și Africa de Sud dețin im
portante pavilioane). Clientul en
glez, restrîngîndu-și consumul de 
vinuri, guvernul a interzis de cîțiva 
ani plantarea viilor pentru a se 
putea menține prețurile la un nivel 
cît de cît ridicat. (Pe aeroport, la 
plecarea din Lisabona, li se oferă 
pasagerilor, drept suvenir și recla
mă, cîte o sticlă de Porto, într-a- 
devăr foarte bun). Pinul portughez 
devine lemn de mină în Anglia, ră- 
șinele sînt prelucrate în Germania 
federală, wolframul și uraniul iau 
drumul Americii. Unul dintre cele 
mai puternice imperii coloniale ale 
lumii de ieri are azi o economie 
subordonată capitalului financiar 
internațional, care ține încuiate 
atît bogățiile subsolului, cît și

marea rezervă de talent și ener
gie a unui popor sărac și dis
perat.

„Le pauvre portugais"...
Unde sînt portughezii ? Capitala 

freamătă de turiști, englezi, fran
cezi, americani... și de militari. 
Afișe mari, cu litere țipătoare, pre
vin localnicul că „Armata noastră 
apără în Angola integritatea Portu
galiei 1" Dar aproape toate afișele 
sînt scrijelate cu briceagul de o 
mînă invizibilă. Este prima mînă 
portugheză pe care o întîlnesc. Aș 
vrea s-o string, dar lisabonezul e 
circumspect, de o politețe rezervată 
și melancolică, o politețe sub care 
se presimt rezerve de veritabilă 
căldură latină. Keyserling ne pre
venea că omul acesta încuie în 
sine un temperament de dinamită, 
iar Valery Larbaud îl demarca de 
spaniol prin afabilitate, curtoazie, 
spirit mediteranean. Dar omul a- 
cesta tace.

In Estufa Fria, admirabilă gră

dină cu lebede negre și palmieri, 
mă așez pe o bancă, alături de un 
om care citește un ziar sportiv. O 
efervescență internațională a su
porterului îl face volubil pe omul 
de oriunde, pasionat, pătimaș chiar, 
la cea mai întîmplătoare atingere 
cu subiectul sportiv. încerc să dis
cutăm. Omul îmi întinde ziarul, fără 
comentarii, cu o politețe pripită, 
după care se ridică stingherit, în- 
găimînd o scuză. Mi-a lăsat ziarul 
și s-a dus. Este un „taciturn". Dar 
în „Parque Eduardo VII”, scena 
se repetă și se repetă de aseme
nea, în „Jardim da Estrela”, cu 
cîțiva tineri care păreau să dis
cute însuflețit. O turistă, franțuzoai
că, profesoară la Toulouse, surîde 
semnificativ. Ne trezim față-n față 

șl discutăm, în lipsa gazdelor care 
s-au retras.

— Que voulez vous ?... Les pau- 
vres portugais 1

Sînt în schimb de o volubilitate 
convențională, menită parcă să 
umple tăcerea unanimă, funcționa
rii oficiului de turism, ghizii, anga
jați! marilor magazine și hoteluri 
care se întrețin cu vilegiaturiștii în 
toate limbile de circulație. Ți se 
oferă toate datele din literatura Mi
nisterului de Educație și Propagăn- 
dă, pe care oaspetele le găsește 
de altfel pretutindeni, în autobuz, 
în avion, la hotel. Nu voi nota vo
lubilitatea micilor lustragii, care 
se țin scai după turist, pînă la 
scara mașinii sau a metroului, o- 
ferindu-și serviciile pentru cîțiva 
escudos. Se ghemuiesc pe sub 
mesele cafenelelor, pîndind pi
cioarele clienților, gata să-și pună 
în funcție periile, la primul semn. 
La fel de guralive sînt și tristele 
muntence din Sierra Estrela, care 
bat sute de kilometri ca să ofere 
turistului țesăturile lor. Fețe de ma
să, ștergare, lăvicere, în care re

cunosc aidoma geometria rafinată 
a motivelor din Vrancea sau 
Neamț, sînt întinse spre străini cu 
o mînă ostenită și uscată pe care 
îți vine să o săruți. Păzitorii relic
velor, cercetătorii și muzeografii 
de la „Muzeu Nacional de Arte 
Antiga", de la „Muzeu de Arta Sa
cra da Misericordia" sau de la 
„Muzeu de Arte Decorative" oficia
ză de asemeni în niște incinte frec
ventate mai ales de străini.

Inima sîngerîndâ
In sfîrșit, un tînăr om de știință, 

ghid benevol printre relicvele ro
mane și maure, are prilejul să 
devină cald, deschis, mă face 

să-1 cunosc pe portughez. Nu lu
crează aici, la catedrala Carmo, 
singura relicvă gotică, supravie
țuind marelui cutremur de la 1755 
transformată ulterior în muzeu — 
și de aceea sîntem turiști amîndoi. 
Nu ne cunoaște pe noi, de la cea
laltă extremitate a lumii latine. 
Stabilim împreună, bizuindu-ne pe 
cercetările lui Nicolae Iorga, că 
primul portughez care a vizitat 
pămîntul românesc este dom Pe
dro de Portugalia, cavaler cru
ciat și autor de grațioase sonete, 
luptător în oastea lui Sigismund al 
Ardealului, coborînd cu trupele a- 
cestuia pînă în Țara Românească 
la Rîșnov. Discutăm despre trecuta 
glorie portugheză, despre luptele 
pentru libertate și independență, 
așezați în semiobscuritatea ziduri
lor, pe o piatră tombală pe care a 
stat și Iorga. Mi se recită versuri 
din Camoes și din poeții moderni, 
îi ofer la rîndu-mi armoniile lui 
Eminescu. Deducem rădăcini co
mune, identități de cuvinte, de sen
sibilitate și gînd.

— Cum se explică liniștea de 
aici ?

— E o liniște pentru urechea 
străinului, mi se spune. In Europa 
era cunoscut, pînă nu de mult, un 
cuvînt provenind de aici: „a portu- 
galiza". Aceasta însemna, de fapt, 
a lupta. Cu pușca și ouvîntul, de 
unul singur sau cu mulțimile, în 
înfruntări de guerrila sau în asalt 
de stradă... pînă la moarte.

— Portughezii nu mai portugall- 
zează ?

— E cuvîntul lor. Mișcările stu
dențești din această primăvară, de 
la Lisboa și Coimbra, încă nu s-au 
potolit. PIDE (poliția politică) a 
operat și încă operează arestări. 
Am prieteni închiși, am cunoscuți 
care s-au întors plini de sînge de la 
poliție, și alții care nu s-au mai în
tors. Liceele au secondat universi
tățile. S-au făcut percheziții în ser
viete și ghiozdane. S-au căutat ma
nifeste în biblii și în manuale de 
religie. Am un coleg. E numai om 
de cercetare și liber cugetător, a- 
dică ateu. Dar și aceasta pare să 
fie la noi o poziție politică. Omul 
se teme, a devenit un suspect...

Catedrala Carmo, cu bolțile ei 
prăbușite, prin care lumina pă
trunde direct, aurind relicvele, este 
lipită de clădirea unei chesturi de 
poliție. Ieșim.

Coborîm cu liftul în Piața Rossio, 
lîngă clădirea Teatrului Național 
care a ars acum un an. „Compan- 
hia Nacional de Teatro" intenționa 
să pună în scenă „Scrisoarea pier
dută". Erau isprăvite repetițiile, se 
tipăriseră programele. Din por
tret, Caragiale pregătise un zîmbet 
caustic spre staluri, făcînd cu o- 
chiul spre galerii. Dar loji, staluri, 
galerii au fost mistuite în flăcări și 
scîntei. Mârio Pereira (Tipătescu), 
Assis Pacheco (Pristanda), Manuel 
de Oliveira (Dandanache) și cei
lalți interpreți, sub conducerea do
tatului regizor Virgilio Macieira, 
au amînat spectacolul pînă astă 
iarnă, împrăștiind între timp, cu 
perseverență, sclipitoarele replici 
și glose caragialești. Privim clădi
rea pustie, cu amărăciune și regret. 
Pe străzi se fac pregătiri pentru 
„Ziua Națională", ceea ce înseam
nă și mai mulți polițiști. Sînt mili
tari cu carabine și baionete, care 
patrulează metodic pe Avenida da 
Libertade, în capul căreia se află 

marele „Penetenciar". Mă plimb 
într-acolo. Privind harta Lisabonei 
îmi dau seama că „instituția" se 
află în plin centru, chiar în inima 
orașului. Sumbră și sîngerîndâ ini
mă, închisă între drugi de fontă, la 
umbra arborilor Jacarandâ, care 
trimit explozii albastre spre cer. 
Lîngă gratii, cîteva femei în negru 
așteaptă „vorbitor”, supravegheate 
de oameni înarmați. In cartierul 
miliardarilor, aceiași sau alți poli
țiști în civil sînt deferenți și politi- 
coși, deschid portiera mașinilor, e- 
fectuează o pază discretă, ca de
tectivii parizieni din fața salonului 
de bijuterii al lui Cartier, din Place 
Vendome. Știu însă că și Cartier, 
și Van Cleef sînt niște bieți negus
tori de mărunțișuri, față de acești 
nababi portughezi. Diamantelr An- 
golei și Mozambicului vin aiv» cu 
sacul și pleacă de aici... cu pu’tri- 
cica 1 (Un generos a donat o măr
gică de diamant Crucii Roșii). Priza 
se justifică deci, și aici 1

Noul prieten îmi spusese, arătîn- 
du-mi „Mein Kampf" în vitrine, că 
un intelectual lisabonez adusese, 
de la Paris, în valiză, „Capitalul” 
lui Marx, Venea cu trenul. Scăpase 
de prima vamă spaniolă și se în
drepta cu cartea spre Portugalia. 
Dar gîndul la gratiile pe care Ie 
privesc și eu, de la o respectabilă 
distanță, l-a făcut totuși să ezite. A 
desfăcut cartea foaie cu foaie și a 
semănat-o într-un zbor alb, peste 
negrele sierre spaniole...

Mă gîndeam la Unamuno și Key
serling, la acest „pămînt frămîntat 
și tragic” al Portugaliei, care as
cunde un „temperament de dina
mită”.

— Cum răzbește temperamentul 
portughez ? ■ îl întrebasem pe r ml 
prieten.

— Apropiați-vă de mulțime, mer
geți în cartierele populare. Merită 
să vbdeți Corrida de la Campo 
Pequeno sau, și mai bine, să lua'' 
parte Ia sărbătoarea sfîntului An
tonio, patronul Lisabonei. Merită 
să petreceți o noapte pe străzile Li
sabonei, în acest oraș grădină, atît 
de pustiu.

Dau acum și traducerea cînte- 
cului, șoptit la ureche :
Am mers spre o grădină înflorită, 
Dar am găsit grădina încuiată ; 
Chiar și grădina se închide 
In fața celora nefericiți...
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