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Șl DE STAT IN REGIUNEA SUCEAVA
22 mat 1966. Primul popas al 

tovarășilor Nicolae Ceaușescu, 
Gheorghe Apostol, Emil Bodnaraș, 
Iosif Banc și Virgil Trofin, care vi
zitează regiunea Suceava, este Bo
toșanii. întreg orașul a ieșit pe 
străzi. în brațele oamenilor, buchete 
de bujori și trandafiri, de iasomie, 
de maci și garofițe culese în drum 
spre Botoșani de miile de țărani 
din Buda, Tulbureni, Răchiți care 
și-au trimis solii să-i întîmpine pe 
oaspeți. De altfel Botoșanii înșiși 
sînt vestiți prin grădinile și parcu
rile sale.

Ora 9. în gară sosește trenul o- 
ficial. Urale, ropote de aplauze. La 
coborîrea din tren, oaspeții sînt sa
lutați cu căldură, în numele locui
torilor din țara de sus, de Vasile 
Potop, prim-secretar al comitetu
lui regional de partid, Emil Bobu, 
președintele sfatului popular re
gional, de alți reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
ai organizațiilor obștești, ai mase
lor de oameni ai muncii. Și, așa 
cum cere datina, bătrînul Mihai 
Bercea însoțește urarea de bun so
sit cu îndemnul către oaspeți de a 
gusta din colacul moldovenesc. Fete 
îmbrăcate în portul popular, cu 
cațaveici din blană de vulpe pe u- 
meri, oferă ploști cu vin dulce.

în piața gării, locuitorii orașului, 
adunați în număr impresionant fac 
oaspeților o nouă și puternică ma
nifestare de primire. Mașinile îna
intează apoi printr-o adevărată 
ploaie de flori, peste covorul de pe
tale multicolore așternut în drum.

Se vizitează uzinele textile. Pri
mele țesături fabricate aici în 1949 
au fost primele produse industria
le produse în orașul Botoșani. Tî- 
năra istorie a întreprinderii este 
prezentată conducătorilor de partid 
și de stat, în fața unei machete, de 
directorul Vasile Cordoș. Pornind 
de la 500 tone de fire și 3 milioane 
metri pătrați, s-a ajuns să se fa
brice în acest an 6 300 de tone și 
34,5 milioane metri pătrați de țe
sături. Oaspeții se interesează de 
stadiul lucrărilor întreprinse pen
tru dezvoltarea întreprinderii, apoi 
vizitează uzina. Explicații ample 
sînt date de Nicolae Popa, adjunct 
al ministrului industriei ușoare. 
Muncitorii, chiar cei care nu 
erau în schimbul respectiv, se 
aflau lîngă mașini, dornici să fie 
de față la acest moment de 
neuitat din viața întreprinderii 
lor și a orașului. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu adresează ce
lor prezenți calde cuvinte de sa
lut, urări de sănătate și fericire, de 
noi succese în muncă. Secretarul 
general al C.C. al P.C.R. se inte
resează de condițiile de muncă, în
treabă pe muncitori despre utila
jul modern cu care a fost înzes
trată întreprinderea și care, în 
cea mai mare parte, a fost 
realizat în țară. Lucrătorii îi 
încredințează pe conducători că 
războaiele și ringurile românești 
sînt la nivelul celor străine, 
atingînd parametri tehnico-func- 
ționali înregistrați în tehnica mon

Un cald salul de bun sosit din partea textiliștilor orașului Botoșani

dială. Oaspeții urmăresc funcționa
rea mașinilor, cercetează calitatea 
firelor și țesăturilor, apreciază e- 
forturile depuse de acest harnic 
colectiv. Urîndu-le să realizeze și 
să depășească sarcinile de plan, a- 
ducîndu-și astfel contribuția la 
asigurarea bunăstării poporului, la 
întărirea economică a patriei, tova
rășul Ceaușescu își exprimă con
vingerea că uzinele vor lucra în 
curînd cu întreaga capacitate pro
iectată pentru a spori cantitatea de 
bunuri livrate economiei.

După încheierea vizitei în uzină, 
conducătorii pornesc spre un loc 
scump poporului român — satul 
din care s-a înălțat luceafărul lite
raturii noastre, Ipoteștii lui Mihai 
Eminescu. Falnici, salcîmi încărcați 
de floare sugerează atmosfera din 
,.Sara pe deal". Teii, care străjuiesc 
de veacuri dealurile Botoșanilor, 
stau gata să inunde cu mireasma 
văzduhul senin al acestei frumoa
se zile de mai. „Fiind băiet păduri 
cutreieram..."

Iată, se deschide privirii ferme
cata vale a copilăriei poetului. Grî- 
nele verzi unduiesc dulce în vînt, 
într-o liniște eminesciană. Case 
albe, răsfirate prin poiene, grădini 
inundate de flori. Pe un obelisc 
ce domină șoseaua sînt săpate în 
marmură, cunoscutele versuri ale 
poetului: „împărați pe care lumea 
nu putea să-i mai încapă / Au ve
nit și-n țara noastră și-au cerut 
pămînt și apă / Și nu voi ca să mă 
laud, nici că voi să te-nspăimînt, I 
Cum veniră se făcură toți o apă 
și-un pămînt".

Mii de oameni din toate satele și 
comunele învecinate ies în întîm- 
pinarea conducătorilor. Mașinile o- 
presc în aclamațiile sătenilor. Un 
tînăr sol al satului, strănepot al 
marelui poet, tînărul elev ipoteș- 
tean Tănase Traian, îi întîmpină pe 
oaspeți declamînd pateticele și 
profeticele versuri, murmurate a- 
cum de toate buzele : „Ce-ți doresc 
eu ție / Dulce Românie / Țara mea 
de visuri / Țara mea de dor..."

Conducătorii vizitează sălile Mu
zeului memorial, urmărind — prin 
numeroasele documente expuse —• 
drqmul tragic al vieții și creației 
celui mai mare făuritor al limbii 
românești, pînă la deplina și stră
lucita lui afirmare, spre toate ză
rile lumii: „Porni luceafărul, creș
teau / în zări a lui aripe / Și 
căi de mii de ani treceau, / 
în tot atîtea clipe". Numeroase e- 
diții tipărite în toate limbile de 
circulație ale pămîntului, de la en
gleză și germană, pînă la arabă și 
hindu, confirmă impresionanta 
pătrundere în cultura mondială a 
nemuritoarei opere eminesciene, 
întregind această atmosferă de 
vrajă, ce te farmecă de cum pășești 
pragul casei lui Eminescu, răsună 
în surdină cunoscute și mișcătoare 
melodii inspirate de versurile poe
tului.

Dealul Haraminului, cu dulcea 
pajiște pe care cobora poetul copil, 
rîde sub soare ; oaspeții se opresc

în pridvor și-1 contemplă. Cei doi 
salcîmi, singurii martori ai vechii 
case a Eminovicilor, își scutură 
floarea... Oaspeții se opresc la mor
mintele părinților poetului, depu- 
nînd în semn de omagiu jerbe de 
flori.

în încheierea vizitei omagiale, to
varășul Nicolae Ceaușescu a spus : 
Am vizitat cu adîncă emoție casa 
unde și-a trăit copilăria marele 
poet român Mihai Eminescu. în tot 
ce a scris Eminescu, genialul nos
tru poet, clocotește dragostea de 
țară și de popor. Dorința lui, ca po
porul român să se înalțe tot mai 
sus, s-a împlinit astăzi în România 
socialistă. Cuvintele lui despre ma
rele viitor al României s-au reali
zat în epoca noastră. România are 
azi un viitor mare, clădit de între
gul popor român, care se înalță în 
lume ea și luceafărul lui Eminescu.

în cartea de aur a Ipoteștilor 
oaspeții au scris : „Aici, la Ipotești, 
de unde s-a înălțat în strălucire 
universală luceafărul geniului poe-

Mitingul de la Suceava 

tic național, cinstim cu emoție me
moria nepieritoare a celui mai iu
bit poet al neamului nostru — Mi
hai Eminescu. Visul lui de drep
tate, de libertate și înălțare a 
României, cîntat în vers de aur, se 
împlinește în strălucirea vremuri
lor noastre, cînd întregul popor, 
deplin stăpîn pe propria-i soartă, 
își construiește viața nouă — so
cialismul".

De la Ipotești, conducătorii se 
întorc din nou la Botoșani. Străzile 
orașului sînt prea strimte pentru 
alaiul bucuriei locuitorilor. Mași
nile înaintează din ce în ce mai 
greu. Un copil cu brațele încărcate 
de flori e fericit că poate primi 
sărutul și strîngerea părintească la 
piept a secretarului general al C.C. 
al partidului, căruia îi dăruiește 
buchetul său. Atît. de încet merg 
mașinile prin mulțime, încît oame
nii, mulți cu copii în brațe, le în
soțesc la pas. Oaspeții se opresc să 
viziteze teatrul ce poartă numele 
lui Eminescu, care evocă vechile 

tradiții culturale ale orașului. în 
1838, trupa lui Costache Caragiale 
a prezentat la Botoșani primele 
spectacole de teatru cult în limba 
română. Aici a jucat, de asemenea, 
trupa lui Matei Millo, și trupa lui 
Pascali — o dată cu care în cușca 
suflerului a intrat tînărul Mihai 
Eminescu. în noua clădire inaugu
rată în 1958 lucrează un harnic co
lectiv artistic, dornic să continue 
cu cinste aceste frumoase tradiții.

între timp, în marea piață a tea
trului s-au adunat zeci de mii de 
oameni care, la apariția oaspeților, 
își exprimă în mod entuziast dra
gostea și devotamentul pentru 
partidul comunist și pentru condu
cerea sa. Primul secretar al Comi
tetului orășenesc de partid, Dumi
tru Hreciuc, dă glas acestor sen
timente într-un scurt și călduros 
cuvînt. în aplauzele furtunoase ale 
asistenței ia cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care mulțu
mește locuitorilor orașului pentru 
manifestarea călduroasă la adre
sa partidului, a Comitetului său 
Central și le transmite salutul 
conducerii partidului nostru. Refe- 
rindu-se la întreprinderea vizitată, 
vorbitorul a arătat că aceasta este 
o ilustrare a politicii partidului 
nostru de industrializare socialistă 
a țării, singura cale pentru a asi
gura bunăstarea și fericirea între
gului popor. Tovarășul Ceaușescu 
a amintit că în drum a văzut co
mune frumos gospodărite, pămîn- 
turi lucrate bine, recolte care se 
prezintă bine. Aceasta arată — a 
spus vorbitorul — că și în agri
cultură, oamenii muncii din raion, 
sub conducerea organizației de 
partid, înfăptuiesc cu consecvență 
linia partidului. Am vizitat — a 
spus în continuare secretarul ge
neral al C.C. al P.C.R. — satul și 
casa unde a trăit Mihai Eminescu, 
marele poet român care va rămîne 
veșnic, prin opera sa, nu numai în 
istoria poporului român, dar și în 
istoria literaturii mondiale.

Memoria luceafărului poeziei ro
mânești trebuie să constituie pen
tru intelectualitatea din Botoșani, 
ca pentru întreaga noastră intelec
tualitate, un îndemn de a ridica și 
mai sus cultura, știința româneas
că, de a contribui cu toate puterile 
la înflorirea patriei noastre socia
liste. Mulțumind locuitorilor ora
șului Botoșani pentru primirea căl
duroasă, vorbitorul a spus : Noi ve
dem în aceasta o prețuire a poli
ticii partidului nostru, politica vi
tală a întregului popor. Noi vedem 
în aceasta, unitatea strîn .ă între 
oamenii muncii, între întregul po
por și partidul comuniștilor. Con
gresul al IX-Iea a trasat un pro
gram măreț de înflorire a patriei.

Paul ANGHEL 
Al. BRAD 
Adrian IONESCU

(Continuare în pag. a III-a)

Probleme actuale 
în construcția 

de locuințe
Ing. Vasile BUMBÂCEA

vicepreședinte al C.S.C.A.S.

Construcția de locuințe din țara 
noastră — care în perioada cinci
nalului va însuma 300 000 de 
apartamente — constituie un pro
gram însuflețitor, o latură impor
tantă a politicii partidului și gu
vernului nostru de ridicare conti
nuă a nivelului de trai al oameni
lor muncii.

în acest an, urmează să fie date 
în folosință 58 000 de apartamente, 
cu un grad sporit de confort. Re
cent, a fost aprobată construcția 
unor noi ansambluri — microraio- 
nul I din cartierul V Balta Albă 
cu 4 266 de apartamente, cartierul 
Brazda lui Novac din Craiova, 
etapa a IlI-a cu 3 738 de aparta
mente, microraionul I din cartierul 
Săsar-Baia Mare cu 3 154 de apar
tamente și altele. înfăptuirea la 
timp și în condiții superioare de 
calitate a volumului de locuințe 
planificat constituie o sarcină de 
mare răspundere pusă de partid 
în fața constructorilor, subliniată 
cu tărie și la Consfătuirea pe țară 
a lucrătorilor din construcții.

Ce concluzii se 'desprind din ac
tivitatea desfășurată în domeniul 
construcțiilor de locuințe în lunile 
care au trecut din acest an ? Ce 
probleme se cer rezolvate pentru 
urgentarea în viitor a ritmului de 
execuție a lucrărilor ?

Din situațiile centralizate rezul
tă că în primele patru luni s-a rea
lizat doar 27,7 la sută din planul a- 
nual de locuințe. Față de perioada 
corespunzătoare a anului trecut a- 
cest procent reflectă un progres. 
Stadiul îndeplinirii planului de dare 
în folosinfă a apartamentelor — o- 
glindă a activității fiecărui șan* 
fier — este însă nesatisfăcăfor. 
Dacă în regiunea Crișana s-a pre
dat un număr de apartamente re- 
prezentînd 26,9 la sută din planul 
anual, în orașul Constanța nu s-a

ȘAHINȘmL IRANULUI
VA VIZITA TARA NOASTRĂ

Dînd urmare invitației adresate 
de către președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Chivu Stoica, în 1965, Ma

P
entru fo(i sfu- 
denfii institute
lor și facultă
ților aflafi la 
cursurile de zi, 

cel de-al doilea se
mestru din acest an 
universitar se încheie în 
seara zilei de TI mai. 
La Ministerul învă(ă- 
mînfului am fost infor
mați că sesiunea de e- 
xamene este programa
tă între 1 și 28 iunie, 
diferenfa de cîfeva zile 
existentă pînă la înce
perea perioadei de exa
mene fiind, pentru pri
ma oară în acest an, re
zervată pregătirii de 
ansamblu a studenfilor. 
La cursurile serale, se
mestrul se încheie la 
diferență de o săptămî- 
nă față de cel cores
punzător cursurilor de 
zi, adică după ultimele 
prelegeri și seminarii 
programate pentru ziua 
de vineri, 3 iunie. Și 
aici studen|ii beneficia
ză de 4 zile libere, după 
care, între 7 iunie și 5 
iulie au posibilitatea 
să-și sus(ină toate exa
menele programate. Stu
denții cursurilor fără 
frecventă încep la dafa 
de 1 iulie sesiunea de 
examene și colocvii, du
rata acesteia fiind de 
20 de zile. Timp de 
două săptămîni înaintea 
susținerii primului exa
men, în cadrul fiecărui 
institut și facultate cu 
învă(ămînt fără frecven
tă, se organizează 

cursuri de pregătire la 
care pot participa loji 
studenții.

Pe agenda sfîrșitului 
de an universitar se mai 
înscrie susținerea exa
menului de sfat, pre
văzută să se desfășoare 
între 25 iunie și 10 iu
lie pentru absolvenții 
ultimului an de studii 
de la universități, in-

CALH- 
DAR 
IWIVffi- 
SITAR

stitule pedagogice și 
de la Institutul de Știin
țe Economice „V. I. Le
nin”. Studenții ultimilor 
ani ai institutelor poli
tehnice, agronomice, 
medico-farmaceufice și 
de arte plastice urmea
ză să participe la aceas
tă uifimă confruntare 
științifică universitară în 
lunile septembrie sau

dat în folosință nici un apartament, 
iar în regiunile Mureș-Autonomă 
Maghiară, Suceava, Galați și altele 
— s-a terminat un număr foarte 
redus. Planul de dare în folosință 
a fost îndeplinit doar în proporție 
de 9,3 la sută, ceea ce dovedește că 
în acest domeniu există serioase 
rămîneri în urmă. Tocmai de aceea, 
sînt necesare, mai ales în regiuni
le amintite, măsuri hotărîte și ime
diate pentru grăbirea ritmului de 
execuție și de predare eșalonată a 
noilor locuințe. Totodată, ar trebui 
revăzut modul de calculare a fon
durilor prevăzute pentru frontul 
de lucru.

Analiza stadiului lucrărilor de 
locuințe scoate în evidență și un 
alt aspect. La sfîrșitul lunii aprilie 
nu era încă începută construcția u- 
nui număr de apartamente prevăzu
te a fi predate în acest an. Rămîneri 
în urmă există în regiunile Hune
doara și Oltenia, unde la data res
pectivă nu erau începute circa 15 
la sută din apartamentele planifi
cate. Iată de ce este necesar să se 
ia măsuri urgente pentru înce
perea tuturor blocurilor prevăzute, 
spre a se evita aglomerarea exe
cuției și dării lor în folosință în 
ultimele luni ale anului. Eforturile 
pentru realizarea planului pe 1966 
se cer concentrate îndeosebi în re
giunile cu un important volum 
de construcții de locuințe, cum ar 
fi Oltenia, Hunedoara și Galați — 
unde, după cum se știe, urmează 
să intre în funcțiune importante 
obiective industriale.

Din constatările făcute pe teren 
rezultă că în construcția de locuin
țe s-a înregistrat o îmbunătățire 
substanțială a calității execuției, 
atît în ce privește finisajele, cît și 
structurile de rezistență. O execu-

(Continuare în pag. a II-a)

iestatea Sa Imperială Mohammed 
Reza Pahlevi Aryamehr, șahinșa- 
hul Iranului, va vizita România 
între 27 mai și 3 iunie 1966.

octombrie, respectiv 
după perioada de prac
tică în producție în ve
derea elaborării proiec
tului de diplomă.

în perspectiva aces
tor evenimente, de mai 
multe zile, colectivele 
de catedre din institute 
și facultăfi, concomitent 
cu preocuparea pentru 
terminarea la timp a 
materiei prevăzute în 
acest semestru și în
cheierea lucrărilor de 
laborator, au stabilit ore 
de consultații individua
le și colective cu sfu- 
denfii, expuneri de sin
teză în cadrul cărora 
sînt relevate și a- 
dîncite temele și ca
pitolele mai impor
tante pentru asimilarea 
cunoștințelor de specia
litate. în institutele teh
nice îndeosebi, pentru 
ca elaborarea proiecte
lor de an să ușureze 
pregătirea sfudenfilor în 
vederea examenelor, 
cadrele didactice au o- 
ferif. tinerilor indicații 
suplimentare, i-au aju
tat să redacteze lucrări 
la un înalt nivel științi
fic. Aflafi în fața unora 
dintre primele lor exa
mene universitare, stu
denții din anul I au pri
mit concomitent un spri
jin metodologic pentru 
folosirea chibzuită a 
timpului de lucru și a- 
profundarea discipline
lor de studiu.

Mihai IORDANESCU
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PAGINA 2 SCINTEIA

C r o n i c a zilei

FOTBAL Calificativul etapei
nesatisfăcător

REZULTATE TEHNICE
DINAMO BUCUREȘTI—U.T.A. 0—1 (0—1). A marcat : Țîrlea 

(min. 28).
RAPID—UNIVERSITATEA CLUJ 3—2 (3—0). Au marcat : Kraus 

(min. 3), Năsturescu (min. 11),Dumitriu (min. 30) pentru Rapid ; 
Bretan (58), Marcu (min. 70) pentru Universitatea.

PETROLUL PLOIEȘTI—STEAGUL ROȘU 1—0 (1—0). A marcat 
Boc (min. 44).

ȘTIINȚA CRAIOVA—CRIȘUL 1—0 (1—0). A marcat : Eftimie 
(min. 28).

FARUL CONSTANȚA— STEAUA 1—0 (0—0). A marcat : Mano- 
lache (min. 50).

SIDERURGISTUL GALAȚI—POLITEHNICA 2—1 (1—0). Au 
marcat : Voinea (min. 7), Stătescu (min. 68) pentru Siderurgistul; 
M. Popa (min. 74) pentru Politehnica

C.S.M.S. IAȘI—DINAMO PITEȘTI se dispută

pe timișoreni pînă în minutul 
74, cînd, ca urmare a neatenției 
portarului Florea, au primit un 
gol. Meciul, în general, a plă
cut, mai ales pentru fazele 
ofensive create de ambele e- 
chipe în a doua jumătate a me
ciului. Este desigur un merit pen
tru jucători că au evoluat 
limitele sportivității.

în

CLASAMENTUL

azi.

1. Petrolul 22 15 5 2 44—15 35
2. Rapid 22 14 2 6 40—21 30
3. C.S.M.S. 21 9 5 7 28—29 23
4. Știința Craiova 22 8 7 7 20—25 23
5. Dinamo Pitești 21 9 4 8 38—33 22
6. Dinamo București 22 7 7 8 29—27 21
7. Universitatea 22 6 9 7 24—31 21
8. U.T.A. 22 6 8 8 26—34 20
9. Steaua 21 5 9 7 26—19 19

10. Steagul roșu 22 8 3 11 31—29 19
11. Farul 22 8 3 11 23—31 19
12. Politehnica 22 8 3 11 20—32 19
13. Crișul 22 5 8 9 22—31 18
14. Siderurgistul 21 5 5 11 31—45 15

Ieri, în campionaful categoriei A, 
etapa a fost incompletă ; meciul de 
la lași, dintre C.S.M.S. și Dinamo Pi
tești, s-a amînat cu 24 de ore din 
cauza sosirii cu înfîrziere — din de
plasarea făcută în Polonia — a echi
pei ieșene. Din lectura rezultatelor 
celor șase partide de duminică, re
iese o notă comună : victoriile au fost 
obținute, în toate cazurile, cu scoruri 
minime. în cinci meciuri au cîștigat 
gazdele și doar o echipă a învins 
în deplasare ; performanța aparține e- 
chipei U.T.A., care a întrecut pe Di
namo București, pe stadionul „23 Au
gust" din Capitală. De remarcat că, 
în retur, fotbaliștii arădani au realizat 
de-abia acum prima lor victorie în 
deplasare.

Corespondenții și colaboratorii noș
tri prezenți la meciurile de ieri ne-au 
relatat că jocurile nu s-au ridicat la 
un nivel tehnic acceptabil, în majori
tatea cazurilor spectatorii manifestîn- 
du-și dezaprobarea față de modul în 
care au evoluat pe teren mulți dintre 
jucătorii fruntași.

lată cîteva însemnări edificatoare 
de pe stadioanele unde s-au disputat 
partidele.

STADIONUL „PETROLUL’ DIN PLO
IEȘTI. Un singur gol, și acela 
înscris de un fundaș — acesta 
este bilanțul meciului Petro
lul—Steagul roșu. Liderii au 
dominat, însă steril, cu pase 
și șuturi imprecise. Tactica 
brașovenilor — „toți în apă
rare” — a dăunat mult cursivi
tății jocului, înfrucîf aceștia, în 
special în prima repriză, n-au 
avuf decîf intervenții destructi
ve (faulturi, degajări în afara te
renului etc). Portarul Adamache 
a fost singurul dintre oaspeți 
căruia i se cuvin laude ; el a 
avut cîteva intervenții utile, în 
momente foarte dificile pentru 
echipa sa.

TRĂGĂTORII ROMANI VICTORIOȘI 
ÎN „CUPA ȚÂRILOR LATINE

Timp de două zile s-a desfășurat 
la Lisabona competiția internațio
nală de tir „Cupa țărilor latine". 
Din nou țintașii români au dominat 
aceste întreceri, cîștigînd toate pro-

bele pe echipe. La individual 
L. Ciușcă a ocupat primul loc la 
pistol liber, M. Dumitriu a terminat 
învingător la pistol viteză, iar 
P. Șandor a cîștigat proba de armă 
liberă calibru redus 3 x 40 focuri.

DUPĂ FINALELE DE:

Energiei, precum și de reprezen
tanți ai Ministerului Comerțului și 
ai Ceremonialului de stat. Au fost 
de față Vasile Pungan, ambasado
rul României în Marea Britanie, 
precum și membri ai ambasadei.

★

Continuîndu-și turneul prin țara 
noastră, membrii Ansamblului ar
tistic al Casei armatei populare iu
goslave din Belgrad au fost dumi
nică seara oaspeții orașului Manga
lia. Spectacolul prezentat pe scena 
Casei de cultură din localitate s-a 
bucurat de un frumos succes.

(Agerpres)

Duminică dimineața, ministrul 
industriei metalurgice, Ion Mari
nescu, a plecat spre Anglia unde 
va face o vizită la invitația guver
nului britanic. La plecare, pe aero
portul Băneasa, au fost de față 
reprezentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe și alte persoane o- 
ficiale.

Erau prezenți membri ai amba
sadei Marii Britanii la București.

In aceeași zi, ministrul metalur
giei al Republicii Socialiste Româ
nia a sosit la Londra. Pe aeroport 
el a fost întîmpinat de dr. J. Bray, 
secretar parlamentar la Ministerul
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Rubrică realizată de B
Ion DUMITRIU i
Constantin ANI

Probleme actuale
Baschet

Cu toate acestea, 
privind comportarea de 
ansamblu a echipelor, 
în cele două comparti
mente ale jocului — a- 
tacul și apărarea — îm
bunătățirile 
sînt insuficiente față 
creșterea valorică 
baschetului pe plan 
ternațional. Așa, 
pildă, creșterea ritmu
lui în acțiunile de atac 
a evidențiat slaba pre
gătire tehnică indivi
duală a multor jucători 
(preluări greșite, scăpa
rea mingii, pase fără 
adresă, dublu dribling 
etc.) De asemenea, îm
bunătățirea jocului în 
apărare rămîne în con
tinuare la ordinea zilei, 
mai ales din cauza de
prinderilor greșite în e- 
xecutarea mișcărilor, a 
plasamentului etc.

Pe scurt, concluziile 
oferite de turneul final 
nu sînt de natură să 
satisfacă cerințele față 
de baschetul nostru 
masculin. La capitolul 
„ce mai e de făcut", 
însemnările specialiști
lor sînt, din păcate, 
destul de cuprinză
toare. Important este 
ca ele să constituie 
punctul de plecare în
tr-o muncă temeinică și 
de perspectivă.

STADIONUL „23 AUGUST’ 
CAPITALĂ. Pînă în minutul 
cînd arădanii, porniți pe 
traafac, au deschis scorul, dina- 
moviștii bucureșieni lăsaseră o 
impresie bună. Ofensiva lor, deși 
desfășurată în ritm nu prea ra
pid, fusese insistentă și destul 
de periculoasă. N-a lipsit mult 
ca în minutul 20 să și înscrie ; 
Ene a șutat puternic în bară, iar 
Varga — la care a revenit’ min
gea — a trimis-o afară, deși se 
afla într-o poziție bună. Dar 
după ce a marcat, U.T.A. a prins 
parcă aripi, schimbînd aspectul 
jocului. A atacat continuu, 
minînd clar și șutind des. 
namo a evoluat cu teamă, 
convingere și... a pierdut.

Rapidiștii au început și ei 
ternic ; după numai cîfeva 
nute au deschis scorul care, la 
o jumătate de oră de la primul 
schimb de pase, a devenit 3—0, 
Clujenii și-au revenit după pau
ză. Ei au organizat numeroase 
atacuri, însă insuficient de clare ; 
pe poartă au șutat rar și fîrziu. 
Primul lor gol s-a datorat unui 
șut plasat al lui Bretan, pătruns 
spre centru ; cel de-al doilea — 
portarului rapidisf Răducanu, 
care, dorind să intervină „pen
tru aplauze", a scăpat mingea 
din brațe, dîndu-i ocazia lui 
Marcu s-o trimită în plasă.
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(Urmare din pag. I) tru construcțiile urbane, asigurîn- 
du-se o densitate optimă, trebuie 
să constituie un îndreptar pentru 
toate organizațiile de proiectare a 
locuințelor. După consfătuire, s-au 
îmbunătățit o serie de documen
tații care erau în curs de elabora
re, s-au Inițiat diferite studii spre 
a se vedea cum se poate asigura 
îmbunătățirea folosirii terenului 
la unele ansambluri construite. 
Este absolut necesar ca asemenea 
acțiuni să fie intensificate în 
toate regiunile.

în lumina indicațiilor conducerii 
partidului, Comitetul de Stat pen
tru Construcții, Arhitectură și 
Sistematizare a elaborat, prin In
stitutul de proiectare a construc
țiilor tip, propuneri de noi tipuri 
de apartamente, cu o mai mare 
varietate, în concordanță cu nece
sitățile diferitelor categorii de fa
milii de 1—6 persoane. Proiectanții 
și constructorii așteaptă însă din 
partea întreprinderilor să producă 
noi materiale de construcții, să 
lărgească sortimentul celor exis
tente. în scopul ridicării calității 
locuințelor, creșterii productivității 
muncii și reducerii cheltuielilor 
de exploatare după darea în fo
losință a apartamentelor.

Calitatea locuințelor și asigu
rarea unor condiții funcționale su
perioare sînt puternic influențate 
de activitatea organizațiilor de 
construcții. Trusturile de constr ic- 
ții ale sfaturilor populare regio
nale execută în acest an 88 la 
sută din volumul total de locuințe. 
Ele s-au specializat în executarea 
acestui gen de construcții, dispun 
de un fond numeros de cadre teh
nice, maiștri și muncitori calificați. 
Din aceste considerente, credem 
că sînt întrunite condiții ca trus
turile sfaturilor populare să preia 
întregul volum de construcții de 
locuințe. Menținerea a doi con
structori (Ministerul Industriei 
Construcțiilor și sfatul popular 
regional), la care s-a adăugat în 
acest an. și un al treilea (Ministe
rul Industriei Metalurgice) în a- 
celași oraș și în același ansamblu, 
cum este cazul la Galați creează 
greutăți în repartizarea volumului 
de lucrări, duce la dispersarea for
țelor și a capacităților de execuție, 
la cheltuieli suplimentare de orga
nizare a șantierelor. Existența în 
paralel a trei organizații de con
strucții în regiunea Galați nu 
este justificată de volumul total 
al locuințelor ce urmează să se 
execute. întrucît ca ordin de mă
rime. el este mai mic decît cel 
prevăzut pentru alte trusturi re
gionale. Tocmai de aceeea con
siderăm necesar ca sfaturile popu
lare ale regiunilor Galafi, Bucu
rești, Bacău, Hunedoara, să ana
lizeze posibilitățile de preluare 
a volumului de construcții de lo
cuințe care aparțin ministerelor.

amintite 
de 

a 
in- 
de

ție corespunzătoare se constată la 
blocurile recent terminate în 
Bacău. în cartierul Gheorghieni- 
Cluj, în ansamblul Berceni din 
orașul București. Sînt însă unele 
organizații de construcții care, 
prin calitatea necorespunzătoare 
a lucrărilor executate, aruncă o 
umbră asupra realizărilor de an
samblu ale constructorilor. Pe 
șantierul din Vatra Dornei, aparți- 
nînd Trustului regional de con
strucții Suceava, s-a executat un 
bloc cu 58 de apartamente pe 
fundații cu beton înghețat. După 
ce o comisie de expertiză a sta
bilit măsurile de consolidare, trus
tul a indicat, totuși, să se treacă 
la finisarea interioară și exterioa
ră a clădirii, fără să se execute, 
în totalitate, lucrările de consoli
dare. Creșterea rapidă a volumu
lui de construcții din regiunea 
Oltenia nu poate să constituie 
pentru trustul regional o justifi
care a defecțiunilor de calita
te constatate la execuția locuințe
lor de la Turnu Severin.

înfăptuirea exemplară a planului 
de construcții de locuințe este condi
ționată în mare măsură de predarea 
la timp și în întregime a documen
tațiilor tehnice. Direcțiile de siste
matizare, arhitectură și proiecta
rea construcțiilor (D.S.A.P.C.) ale 
sfaturilor populare regionale și 
Institutul „Proiect“-București s-au 
maturizat într-o perioadă relativ 
scurtă, reușind să preia aproape 
în totalitate proiectarea locuințe
lor. De Ia un volum de proiecte 
pentru 700 apartamente realizat în 
1960, D.S.A.P.C.-Oltenia, asigură în 
prezent documentații pentru 6 000 
de apartamente. Considerăm pozi
tivă măsura luată de D.S.A.P.C. 
Galați de a prelua proiectarea tu
turor construcțiilor de locuințe din 
Galați, care azi se mai execută de 
către Institutul de studii și pro
iectare pentru construcții, arhitec
tură și sistematizare (I.S.C.A.S.) din 
București. în continuare, ar trebui 
sprijinită dezvoltarea capacității 
de proiectare și la D.S.A.P.C.-urile 
din regiunile Hunedoara și Bacău, 
pentru a se asigura, în viitor, în
tocmirea proiectelor pentru toate 
localitățile din Valea Jiului, 
Hunedoara, Piatra Neamț și orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Susținem 
aceasta, întrucît proiectanții din 
regiuni cunosc mai bine specificul 
local, pot să îmbine armonios ele
mentele locale de arhitectură cu 
posibilitățile pe care tehnica mo
dernă le pune la dispoziție, pot 
urmări cu mai multă ușurință cum 
se materializează pe șantiere pro
iectele pe care le elaborează.

Ideea prețioasă, cuprinsă în cu- 
vîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, rostită la Conferința pe 
țară a lucrătorilor din construcții, 
de a se folosi rațional terenul pen

cepe fruntașe, ceea 
reflectă fidel apropie
rea lor valorică. Dintre 
celelalte participante, 
Politehnica s-a remar
cat nu numai prin în
cheierea turneului cu o 
singură înfrîngere, ci și 
printr-o bună pregătire 
tehnică șl tactică a ju
cătorilor, o parte dintre 
ei dovedind reale pers
pective.

De-a lungul întrece
rilor, ca și în timpul 
campionatului, s-a pu
tut remarca, alături de 
creșterea ritmului de 
joc, o precizie îmbu
nătățită a aruncărilor la 
coș de la semi-disfanță, 
care a determinat 
altfel renunțarea la 
femul de apărare 
zonă" și adoptarea 
lui „om la om". S-au 
îmbunătățit, de aseme
nea, procentajul recu
perărilor în atac, ur
mărirea mingii sub pa
noul propriu (de unde 
și folosirea mai frec
ventă a contraatacu
rilor). Merită subliniat 
și faptul că antrenorii 
au introdus în teren, 
cu mai mult curaj, o se
rie de jucători tineri 
falentafi. care au dat 
satisfacție.

Turneul final al cam
pionatului masculin de 
baschet, desfășurat timp 
de cinci zile în sala 
Floreasca din Capitală, 
a oferit și în acest an 
amatorilor de baschet 
întreceri atractive, pa
sionante. Formațiile bu- 
cureștene Steaua și Di
namo, deși distanțate i- 
nițial în clasament față 
de celelalte participan
te (Universitatea Cluj, 
Politehnica București, 
Rapid și Universitatea 
Timișoara), au întîmpi- 
nat din partea acestora 
o opoziție dîrză. Dova
dă înfrîngerea echipei 
Steaua în meciul cu 
Politehnica, emoțiile pe 
care aceeași Politehni
că le-a dat campioanei 
de anul trecut, Dina
mo etc.

în afară de lafura 
spectaculară, întrece
rile au prilejuit, bine
înțeles, o serie de con
cluzii pentru antrenori 
și specialiști. După cum 
se știe, Steaua a rein
trat în posesia titlului 
cedat anul trecut for
mației Dinamo. Cîștigă- 
forii n-au putut fi cu- 
noscuți, însă, decît 
după întîlnirea directă 
dintre cele două echi-

de 
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ce-

MAI" DIN CON-
La meciul Farul—

numărat

STADIONUL 
STANȚA.
Steaua faulturile s-au 
cu zecile, pasele greșite au fost 
parcă fără sfîrșif. „Un astfel de 
meci n-am mai văzut la Con
stanța” exclamau unii spec
tatori. Deosebit de semnifi
cativă este declarația arbitrului 
Octavian Comșa : „Ambele e- 
chipe, dar mai ales Steaua, au 
avut parcă drept scop să se în
treacă în indisciplină. M-a sur
prins foarte mult că, în loc să 
intervină pentru a potoli spiri
tele, antrenorii îi îndemnau pe 
jucători să nu cedeze, să ripos
teze"...

„1

Rezultate in categoria B

STADIONUL „TINERETULUI" DIN 
CRAIOVA. La început, Știința și 
Crișul au jucat încet, fatonîn- 
du-se. După ce au înscris pri
mul (și singurul) gol, craiovenii 
au renunțat aproape complet la 
luptă ; s-au retras în apărare, 
cu intenția vădită de a menține 
avantajul. Orădenii, mai ales în 
finalul partidei, au atacat peri
culos și ar fi putut egala ; întîr- 
zierile lor în fazele de finalizare 
și, uneori, intervențiile portaru
lui craiovean Papuc au făcut ca 
tabela de marcaj să rămînă ne- 
sc himbată.

STADIONUL „DUNĂREA" din GA
LAȚI. Deși fără speranțe de ră- 
mînere în A, asaltul gălățenilor 
continuă. Ieri au condus cu 2—0

SERIA I: Dinamo Bacău—Pro
gresul București 1—0 ; Oltul Rîm- 
nicu Vîlcea—Metalurgistul Bucu
rești 3—3 ; Oțelul Galați,—Progre
sul Brăila 1—1 ; Dinamo Victoria 
București—Metalul Tîrgoviște 4—1; 
Ceahlăul Piatra Neamț—Poiana 
Cîmpina 2—0 ; Știința București— 
C.F.R. Pașcani 3—1 ; C.F.R. Ro
șiori—Flacăra Moreni 1—2. Liderul 
clasamentului continuă să fie Pro
gresul București. După 21 de etape 
a totalizat 27 puncte.

SERIA a Il-a : Clujeana—Ai'ieșul 
Turda 3—1 ; A.S.A. Tg. Mureș— 
A.S. Cugir 1—0 ; Industria Sîrmei 
Cîmpia Turzii—Minerul Lupeni
1— 0 ; Vagonul Arad—C.S.M. Reșița
2— 1 ; Jiul Petrila—C.F.R. Arad
3— 0 ; Recolta Cărei— Minerul Baia
Mare 1—1 ; C.S.M. Sibiu—Gaz me
tan Mediaș 3—0. în clasament,
după 21 de etape, pe primul loc se 
află Minerul Baia Mare, la egali
tate de puncte — 
Petrila, dar cu un

30 — cu Jiul 
golaveraj mai

Pe scurt de peste hotare

din meciul Dinamo București—U.T.A. Foto : R. CostinFază

• Cu prilejul unui concurs desfășu
rat la Pekin, atletul Ni Ci-cin a reali
zat la săritura în înălțime 2,26 m (cea 
mai bună performantă mondială a se
zonului], Rezultatul este inferior cu 2 cm 
recordului mondial oficial deținut de 
Valeri Brumei (U.R.S.S.).

• Rezultate din turneul internațional 
de fotbal pentru juniori-U.E.F.A.: Ceho
slovacia — Anglia 3—2; U.R.S.S. — 
Turcia 3—1; Iugoslavia — Portugalia 
2—1.

CASSIUS CLAY 
DIN NOU ÎNVINGĂTOR

Pe stadionul Arsenal din Londra, 
45 000 de spectatori au urmărit meciul 
pentru titlul mondial de box la cate
goria grea dintre negrul american 
Cassius Clay și englezul Henry Cooper. 
A cîșttgat Clay, prin abandon dictat 
de arbitru, pentru rănire, în repriza a

CORESPONDENȚĂ DIN MOSCOVA

prof. Mihai NEDEF 
maestru emerit 
al sportului

Box
De sîmbătă seara, 

amatorii sportului cu 
mănuși au intrat în 
posesia listei ou cei 
10 campioni ai țării : 
C. Ciucă, N. Gîju, C. 
Buzuliuc, V. Antoniu, 
M. Dumitrescu, C. 
Ghiță, I. Covaci, Gh. 
Chivăr, I. Monea și 
V. Mariuțan. Privită 
în linii mari, reuniu
nea finală a campio
natelor nu a cores
puns decît parțial, 
doar mefeiurile Ciu
că—Nica, Gîju—Puiu 
și Dumitrescu—Miha
lic confirmînd aștep
tările spectatorilor și 
ale specialiștilor. 
Titlul de cel mai bun 
boxer al campionate
lor a fost decernat 
„cocoșului" N. Gîju, 
care prin tehnica sa 
a confirmat că pose
dă o valoare interna
țională. Gîju a apli
cat o tactică adecva
tă în fața vechiului 
internațional Puiu Ni- 
colaie, recunoscut 
pentru combativitatea 
și mai ales pentru 
duritatea loviturilor. 
Foarte bine s-a pre
zentat la această edi
ție a campionatelgr 
M. Dumitrescu, care a 
intrat pentru prima

posesia titlu- 
campion al 

la categoria 
„ușoară". Dumitrescu 
a boxat remarcabil 
din rundul doi, învin- 
gîndu-1 într-un meci 
de „contre" pe fostul 
campion, I. Mihalic. 
Meciul celor doi dina- 
moviști a constituit o 
bună propagandă 
pentru sportul cu mă
nuși. La adevărata 
valoare s-a prezen
tat campionul „muș
telor", C. Ciucă. El a 
avut un adversar ho- 
tărît • în 
tînărului 
I. Nica, o 
revelație.

Campionul 
ciilor", Gh. 
în mare 
de luptă, 
iat rapid 
cu I. Manole, care nu 
a confirmat partici
parea sa la finala 
unui campionat repu
blican. Meciurile Ho- 
doșan—Ghiță și Co
vaci—Stumpf au fost 
de un nivel scăzut.

O adevărată risipă 
de energie s-a făcut 
în partidele 
liuc—Crudu și 
nea—Trandafir, 
liuc, posesorul

oară în 
lui de 
țării

persoana 
dinamovist 
adevărată

„mijlo- 
Chivăr, 

dispoziție 
a înche- 
socotelile

Buzu- 
Mo-

Buzu- 
unei

condiții fizice supe
rioare, a terminat 
mai bine. Monea, de
parte de forma sa, a 
avut multe probleme 
cu Trandafir. Dina- 
movistul a primit de
cizia cu 5—0, însă o 
parte dintre specta
tori i-a declinat victo
ria. Aceasta se dato- 
rește numai scăpări
lor directorului de 
ring Orban, care nu 
a sesizat că Tranda
fir l-a lovit cu capul 
pe Monea. în schimb 
Orban s-a grăbit să-l 
numere pe Monea 
care în fond... alune
case.

Finalele campiona
telor se puteau bucu
ra de un și mai mare 
succes de asistență, 
dacă federația lua 
măsurile corespunză
toare. Anunțînd că în 
caz de timp nefavo
rabil gala se va des
fășura în sala Expo
ziției, forul de specia
litate nu s-a ținut de 
promisiune. Cu o oră 
înaintea începerii 
reuniunii ploua, și, în 
mod normal, conform 
anunțului, federația 
avea datoria de a 
muta reuniunea în 
sala „Expoziției". In
duși în eroare, sute 
de amatori de sport 
s-au deplasat la sală 
așteptînd zadarnic.., 
începerea galei.
Andrei PAVELESCU

„Cursa Păcii

Duelul Petrosian-Spasski continuă
Despre cea de a șasea săptă- 

mînă a meciului pentru titlul 
mondial de șah, din păcate nu 
putem oferi cititorilor vești îm
bucurătoare. Sincer vorbind, 
duelul Petrosian—Spasski a fost 
plictisitor, anost. în luna aprilie, 
cînd „ploua" cu remize, încer
cam să dăm vina pe... starea 
timpului. Acum însă, cînd e pe 
sfîrșite minunata lună mai, am 
putea face același lucru spunînd 
că principalul vinovat de mono
tonia disputei este căldura ?

La a 14-a partidă au asistat nu
meroși spectatori, în speranța că 
după două remize vor putea 
vedea un „gol”. Dar n-a fost 
așa, numărul remizelor ajungînd 
la o duzină. în sală era prezent 
și puternicul „trio" al învinșilor 
lui Spasski : P. Keres, E. Gheller 
și M. Tal. Ultimul spunea : 
cu’ să mai înțeleagă I 
Spasski a cîștigat la mine

„Dra- 
Dacă 

trei

partide, de ce nu poate cîștiga 
două la Petrosian ?’.

Pe cererea lui Spasski de a-i 
ceda coroana de lauri, Petrosian 
scrie o rezoluție severă : „nu se 
aprobă”. El face acest lucru în
cet, dar sigur, fiecare jumătate 
de punct fiind un pas înainte.

Astăzi, cînd au rămas în urmă 
mai bine de două treimi din 
meci, Petrosian are titlul apărat 
în măsură de aproximativ 70 la 
sută, scorul fiindu-i favorabil cu 
9—8. Ce se va întîmpla cu res
tul de 30 la sută ? Răspunsul de
finitiv îl vor da următoarele două 
săptămîni.

Petrosian poate spune, nu fără 
temei : „Mai sînt campion, tro
nul meu nu se clatină încă". La 
rîndul său, Spasski poate răs
punde : „Și eu mai sînt preten
dent. încă nu mi s-a dovedit că 
sînt mai slab”. Amîndoi au 
dreptate, în felul lor. Duelul este 
în toi. Mai prost stau lucrurile

însă- cu duelul artistic, creator, 
de absența căruia amatorii de 
șah sînt dezamăgiți. Din păcate, 
capodoperele artei șahistice, 
despre care campionul mondial 
spunea — la festivitatea de des
chidere a meciului — că sînt aș
teptate de lumea șahisfă, nu și-au 
făcut apariția.

Cum se va termina, totuși, a- 
cest duel ? în caz că Spasski mai 
suferă o înfrîngere, lupta poate 
fi considerată Încheiaîă. Dacă, 
dimpotrivă, el cîștigă un punct, 
meciul „abia începe”.

Coroana de lauri a și fost co
mandată. Admiratorii lui Petro
sian sînt siguri că ea va sta pe 
umerii acestuia. Cealaltă tabără 
consideră că pentru Spasski n-a 
apus soarele, înfrucîf mai sînt de 
jucat șapte partide. Deci, duelul 
continuă...

Salo FLOHR,
mare maestru internațional

„Cursa Păcii" se apropie de sfîr- 
șit; pînă la terminarea întrecerii 
mai sînt trei etape. Ieri, pe un 
circuit de 93 km în localita
tea Wismar, s-a desfășurat eta
pa a XII-a. Victoria a revenit 
italianului Albonetti, în 2 ore 9 
min. 36 sec. în același timp cu în
vingătorul au sosit încă cinci aler
gători. La 12 secunde, un alt grup, 
condus de Appier (R.D.G.). Dar ci
cliștii noștri ?

Aseară, într-un scurt interviu luat 
prin telefon, antrenorul echipei ro
mâne, E. Golgoți, ne-a declarat : 
„Cicliștii noștri se mențin pe ace
leași locuri în clasamentul indivi
dual (cel mai bun loc îl are Arde- 
leanu — locul 21, la 10 minute de 
lider, francezul Guyot), nemaiavînd 
nici o șansă de a-și îmbunătăți 
situația. Plutonul sosește de fiecare 
dată compact. încercările de eva
dare sînt în general puține și fără 
rezultat; sîntem mulțumiți dacă ai 
noștri nu pierd legătura cu pluto
nul și sosesc împreună la capătul 
etapei"

Comentariile sînt de prisos...

• Teatrul de stat de operetă : LO
GODNICUL DIN LUNĂ — 19,30.
• Teatrul de Comedie : CAPUL DE 
RĂȚOI — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” 
(sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : 
NU SÎNT TURNUL EIFFEL — 19,30.
• Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : AU FOST ODATĂ... DOUĂ 
ORFELINE — 20.
• Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în sala 
Studio a Teatrului Național ,,!. L. 
Caragiale") : ULISE ȘI COINCIDEN
ȚELE — 19,30.
C Teatrul „Barbu Delavrancea” : VI
FORUL — 20.
• Teatrul Mic : INCIDENT LA 
VICHY — 20.
• Studioul Institutului de artă tea
trală și cinematografică „I. L. Cara
giale" : CIDUL — 20.

• NOAPTEA IGUANEI : Patria, Lu
ceafărul, Grădina „Doina", Flamura.
A SOȚIE FIDELĂ : Republica, Bucu
rești, Grădina „Progresul", (la toate 
completarea Pescari amatori), Grivita, 
Expoziția (Piața Scînteii), (la ambele 
completarea Culori în pictură), Mo
dern, Arenele Libertății (la ambele 
completarea Orizont științific nr. 2).
• ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA 
TINE : Capitol (și la grădină), Pati
noarul „23 August", Bucegi (și la 
grădină), Gloria, Arta.
• GENTLEMANUL DIN COCODY — 
cinemascop ■ Festival (și la grădină), 
Feroviar, Excelsior (la toate comple
tarea Vizita în Republica Socialistă 
România a președintelui Iosip Broz 
Tito), Tornis (și la grădină), Melodia, 
Stadionul Dinamo (la toate completa
rea 1 Mal 1966).
• OAMENI ȘI FIARE : Cinemateca
— 9,30; 12,30.
• SEMNALE DEASUPRA ORAȘULUI
— cinemascop s Victoria (completare

Al VUI-lea Congres al U.T.C.), Aurora 
(completare Cînd iarna triumfă ; ru
lează și la grădină).
• VIZITA — cinemascop : Central, 
Giulești.
• HAIDUCII — cinemascop : Lumina, 
Floreasca.
• WINNETOU : Union.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina
— 10.
• PARCAREA INTERZISĂ : Doina 
(completare Două săptămîni în 
Yemen), Unirea (completare Katiușa ; 
rulează și ia grădină).
• ADEVĂRATA FAȚĂ A FASCIS- 
MULUI : Timpuri Noi.
• LUMINA VERDE — cinemascop : 
înfrățirea între popoare (completare 
Doi).
• BARCAGIUL — cinemascop : Dacia 
(completare Energia).
• VIATA ÎNCEPE LA ORA 8 SEARA: 
Buzești (completare Verificați-vă 
ceasul ; rulează și la grădină).
• FINALA BUCLUCAȘĂ : Crîngași 
(completare Vîrste).
• OPERAȚIUNEA „I" : Flacăra (com
pletare Vreau să știu tot nr. 41), 
Pacea (completare 1 Mai 1966).
• HAI, FRANȚA 1 : Miorița (comple
tare Orizont științific nr. 2).
• TRAGEȚI ÎN STANISLAS I : Munca 
(completare Mic roman).
• A FOST CÎND VA HOȚ — cine
mascop) : Popular (completare Răși
nari).
• WINNETOU — cinemascop (seria 
a Tl-a) : Moșilor (completare 1 Mai 
1966 ; rulează și la grădină).
• ÎN PUSTIUL PATAGONIEI : Cos 
mos (completare Orașul care iubește).
• VISCOLUL — cinemascop : Viito
rul (completare Culori în pictură).
• DESENE SECRETE : Colentina
(completare Geologii).
• AVENTURA : Volga, Lira (și la 
grădină),
• ATENTATUL — cinemascop : Ra
hova (și la grădină),
• LA PORȚILE PĂMÎNTULUI — ci
nemascop : Progresul (completare Un 
bloc neobișnuit).
• FIF1 ÎNARIPATUL : Drumul Sării 
(completare Mic roman).
0 NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR — ci
nemascop (ambele serii) : Ferentari 
(completare Șoplrle).
0 ONORABILUL STANISLAS, AGENT 
SECRET : Grădina „Colentina".
0 CÎNTÎND ÎN PLOAIE : Grădina 
„Progresul-Parc".
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VIZITA CONDUCĂTORILOR DE PARTID 
Șl DE STAT IN REGIUNEA SUCEAVA

(Urmare din pag. I)

Am început să-l înfăptuim cu re
zultate bune în întreaga țară. Așa 
cum a raportat aici primul secre
tar, și dv. aveți rezultate bune în 
muncă. Avem toate condițiile ca 
programul dezvoltării țării să fie 
nu numai realizat, dar și de
pășit. Avem un popor minu
nat — a spus vorbitorul — care, 
stăpîn pe soarta sa, este hotărît să 
muncească pentru a face țara tot 
mai bogată, pentru a duce un trai 
tot mai îmbelșugat. în încheiere to
varășul Ceaușescu a urat locuitori
lor orașului noi succese în muncă, 
multă fericire tuturor.

...Vizita în orașul Botoșani a luat 
Sfîrșit. Drumul spre Dumbrăveni, 
unde se află o cooperativă agricolă 
bogată, cu gospodari vestiți, duce 
prin locuri de o rară frumusețe. 
Sînt meleagurile Moldovei de Sus 
care au inspirat pagini nemuritoare 
din România pitorească a lui Vla- 
huță. Trăindu-și viața nouă, țăra
nii păstrează cu sfințenie portul, 
legendele și bunele obiceiuri de 
demult...

Pe aceste văi se găsesc monu
mente care evocă pagini din trecu
tul neamului nostru — biserici du
rate de Alexandrii cel Bun, de 
Ștefan cel Mare, de Petru Rareș. 
Aceste imagini reînvie în fața 
noastră în decorul vieții de azi 
ce freamătă și aici tot atît de 
viguros ca pe întregul cuprins al 
țării. Realitățile noi se descoperă la 
tot pasul — în arhitectura caselor, 
a școlilor și căminelor culturale, 
dar mai ales în înfățișarea oame
nilor care au ieșit să-i întîmpine, 
cu mic cu mare, pe oaspeții lor 
iubiți. La Hundum, la Băișa, la 
Vlădeni, la Huțani, urări izvorîte 
din inimă, din dragostea nețărmu
rită pentru partid, sînt adresate cu 
simplitate conducătorilor. Privind 
acești oameni, ne reamintim de-o 
vorbă din bătrîni care spune că, 
dacă vei fi ostenit, nu pregeta să-ți 
întorni pașii spre pămînturile su
cevene, căci mare va fi răsplata 
trudei.

Popas la Dumbrăveni — stră
veche așezare din podișul Sucevei, 
pomenită și în hrisoavele domnito
rului Alexandru cel Bun. După tra
diție, bătrînul satului, Andrei 
Gheorghe, îi poftește pe oaspeți să 
guste din pîinea cooperatorilor, iar 
tinere țărănci îi îmbie să închine 
din ploștile cu vin.

Conducătorii de partid și de stat 
mulțumesc gazdelor pentru ospita
litate, string prietenește mîinile 
celor din jur. în fața unei mese în
cărcate cu bucate, rod al ogoarelor 
cooperatorilor, oaspeții sînt in
formați despre dezvoltarea coope
rativei și despre perspectivele ei. 
La invitația președintelui, Sandu 
Constantin, conducătorii vizitează 
eîteva sectoare de producție. La 
grajdurile de vaci și juninci, tova
răș1’ Nicolae Ceaușescu și Emil 
Bodnaraș se interesează de prețul 
construcțiilor zootehnice și de posi
bilitățile mecanizării muncii în 
această ramură, de baza furajeră și 
de producțiile de lapte obținute, 
dau prețioase îndrumări. Vizitînd 
sera și solarele cooperativei, care 
adăpostesc sub sticlă și folii de po
lietilenă cîmpuri de legume, con
ducătorii apreciază munca chibzui
tă a cooperatorilor.

La sfîrșitul vizitei, în parcul co
munei, oaspeții sînt întîmpinați cu 
urale de mii de oameni. Ziua de as
tăzi, spune președintele cooperati
vei, cînd în mijlocul nostru se află 
conducători ai partidului și statu
lui în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, va rămîne neștearsă în 
amintirea locuitorilor din Dumbră
veni și din comunele vecine. Noi cu 
toții știm ce mult datorăm îndru
mării înțelepte a partidului și aju
torului primit din partea statului 
în făurirea vieții noi.

Salutînd, în numele C.C. al P.C.R., 
pe țăranii cooperatori din Dumbră
veni și din alte sate ale ra
ionului Botoșani, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus printre ațele: în 
drum, am văzut cîmpurile dv. și 
ale altor cooperative agricole, grîul, 
porumbul, sfecla de zahăr și cele
lalte culturi. Se vede că lucrați 
bine. Sînt frumoase. O impresie 
deosebită ne-a produs cultura le
gumicolă. Apreciind rezultatele 
muncii lor, secretarul general al 
C.C. al P.C.R. i-a felicitat călduros 
pe țărani. Vorbitorul s-a referit la 
realizările obținute în agricultura 
țării noastre și la perspectivele pe 
care i Ie deschid Directivele celui 
de-al IX-lea Congres al partidu
lui și măsurile stabilite de congre
sul național al țărănimii coopera
tiste. Tovarășul Ceaușescu a adre
sat celor prezenți urări de sănă
tate, fericire și noi succese în 
muncă.

...Călătoria conducătorilor conti
nuă. Drumul duce către străvechea 
cetate de scaun a Moldovei.

E ora amiezii. Centrul orașului 
Suceava și străzile din jur sînt nă
pădite de o mare de oameni. Dom
nește atmosfera marilor zile festi
ve. Peste 15 000 de suceveni și lo
cuitori din comunele învecinate aș
teaptă, îmbrăcați în haine de săr
bătoare. Mulți au pe umeri bun
dele care fac faima milenarei arte 
populare bucovinene.

Din piața 23 August o priveliște 
impresionantă se deschide în fața 
ochilor — pe dealurile înverzite se 
profilează, dantelate, ruinele cetă
ții de scaun a lui Ștefan cel Mare. 
De jur împrejur — construcțiile a- 
nilor socialismului, blocurile paste
lat colorate în care trăiesc locui
torii Sucevei contemporane, con
structori harnici ai socialismului 
pe aceste străvechi meleaguri ro
mânești. Numai în perioada șese- 
nalului s-au ridicat 5 000 de apar

tamente. Suceava veche și cea nouă 
sînt legate indisolubil prin firul 
trainic al vredniciei și vitejiei ge
nerațiilor Țării de Sus.

Sosirea conducătorilor este în- 
tîmpinată de un adevărat torent 
de urale. Minute în șir nu conte
nește freamătul ovațiilor. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți 
conducători răspund cu căldură sa
lutului entuziast al mulțimii.

Tovarășul Vasile Potop, prim- 
secretar al Comitetului regional de 
partid, adresează oaspeților tradi
ționala urare : Bine ați venit pe 
meleagurile Sucevei. Populația re
giunii noastre, ca și întregul popor, 
vă înconjoară cu dragoste și 
nețărmurită încredere, semn al 
prețuirii și recunoștinței pentru

O emoționantă manifestare a sentimentelor de dragoste pentru conducătorii 
partidului și statului

grija cu care conduceți destinele 
poporului nostru spre un viitor lu
minos. înfățișarea de azi a orașului 
și regiunii Suceava reflectă grăitor 
înțelepciunea politicii partidului de 
dezvoltare economică și social-cul- 
turală a tuturor regiunilor patriei.

Pe unde străbăteau altădată ves- 
tiții călăreți ai lui Alexandru cel 
Bun, plăieșii lui Ștefan cel Mare, 
s-au construit și se construiesc u- 
zine și fabrici moderne, lăcașuri de 
cultură și sănătate, înflorește agri
cultura, se statornicește o viață 
mereu mai bună și civilizată pen
tru oamenii muncii. In perioada 
planului șesenal pentru dezvoltarea 
regiunii s-au investit aproape 6 mi
liarde Iei. în prezent producția in
dustrială a regiunii este de 12 ori 
mai mare decît în 1948. Mecaniza
rea pe scară tot mai largă a lucră
rilor agricole, folosirea unor canti
tăți sporite de îngrășăminte chi
mice, aplicarea regulilor agrozoo
tehnice au permis unităților agri
cole socialiste să sporească produc
țiile de cereale și plante tehnice, 
să dezvolte creșterea animalelor, să 
se întărească din punct de vedere 
economic și organizatoric. O im
portantă dezvoltare a cunoscut și 
viața social-culturală. Bogata rețea 
de școli, unități sanitare, așezămin
te culturale asigură condiții tot 
mai bune de educație, ocrotire a 
sănătății și culturalizare a maselor. 
Arătînd că la temelia tuturor aces
tor înfăptuiri stă politica înțeleap
tă a partidului, animată de cel mai 
înalt patriotism, vorbitorul a ex
primat conducerii partidului pro
funda recunoștință a oamenilor 
muncii pentru grija ce o poartă 
dezvoltării multilaterale a regiunii 
Suceava, asigurînd că muncitorii, 
țăranii și intelectualii din regiune, 
în frunte cu comuniștii, își vor con
sacra întreaga energie și putere de 
muncă înfăptuirii mărețelor obiec
tive stabilite de Congresul al 
IX-lea al P.C.R.

Primit cu vii și îndelungi aplau
ze, a luat apoi cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care a spus: Este 
pentru mine și pentru ceilalți tova
răși din conducerea partidului și 
statului nostru o deosebită bucurie 
de a ne întîlni cu locuitorii minuna
tului și străvechiului oraș Suceava, 
fosta cetate de scaun a lui Ștefan 
cel Mare. Vă rog să-mi dați voie să 
transmit tuturor locuitorilor orașu
lui Suceava și regiunii Suceava un 
salut călduros din partea Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român.

Știu că bucovinenii sînt oameni 
foarte primitori și foarte calzi, dar 
întîlnirile pe care le-am avut pînă 
acum cu oamenii muncii din regiu
nea dv., cu dumneavoastră, locui
torii orașului Suceava, ne-au între
cut așteptările. în aceste manifes
tări calde noi vedem prețuirea po
liticii marxist-leniniste a partidu
lui nostru care, în întreaga sa ac
tivitate, pune mai presus de orice 
servirea cu credință a poporului 
român. Poporul nostru a trebuit să 
ducă multe lupte de-a lungul seco
lelor pentru existența sa, pentru 
crearea statului național român, a' 
națiunii române. Bucovinenii, su
cevenii au fost printre aceia care, 
în decursul secolelor, au adus o 
contribuție de preț la această luptă 
în care, un rol strălucit a avut ma
rele voevod Ștefan cel Mare. A tre
buit să învingem multe greutăți; 
poporul nostru a știut însă să-și 
unească forțele și să învingă toate 
furtunile, pentru a ajunge la înflo

rirea de azi. Anii socialismului, 
deși puțini, numai douăzeci, au în
semnat, am putea spune, o adevă
rată renaștere a națiunii noastre, 
a statului nostru, a poporului ro
mân. Multe înfăptuiri s-au obținut 
în acest răstimp în dezvoltarea in
dustriei, agriculturii, științei, cul
turii, în creșterea bunăstării ma
selor. Toate acestea sînt rodul 
muncii talentatului și eroicului 
nostru popor care a înfăptuit și în
făptuiește cu hotărîre politica 
partidului comunist, expresie a in
tereselor vitale ale tuturor celor ce 
muncesc. O ilustrare a marilor 
noastre realizări este și ceea ce s-a 
înfăptuit în orașul dv., în regiunea 
Suceava. întreprinderile noi, mo
derne, orașul aproape renăscut, sa

tele înfloritoare, activitatea cultu
rală vie și, mai mult decît toate, 
viața plină, fericită a poporului 
sînt rezultatele politicii partidului 
nostru. Tocmai datorită ridicării 
întregului nostru popor la o viață 
nouă de bunăstare materială și cul
turală am putut realiza marile 
noastre succese de pînă acum. 
Aceasta constituie totodată garan
ția că programul elaborat de cel 
de-al IX-lea Congres, de ridicare a 
țării pe noi culmi de progres și ci
vilizație, va fi nu numai realizat, 
dar și depășit.

Rezultatele obținute în primele 
patru luni, în întreaga țară ca și în 
regiunea dv., demonstrează că po
porul nostru a pășit cu elan la în
făptuirea planului cincinal. în 1970 
țara noastră va fi de aproape o 
dată și jumătate ori mai bogată, 
poporul nostru va trăi mai bine, 
satele, orașele vor cunoaște o nouă 
înflorire, ne vom apropia cu încă 
o etapă de desăvîrșirea societății 
socialiste, de crearea condițiilor 
pentru trecerea la construirea co
munismului.

în continuare tovarășul Ceaușescu 
a spus: Am înfăptuit multe. 
Desigur, nu totul a mers așa 
cum ar fi trebuit, construcția 
socialismului nu s-a desfășurat pe 
un drum neted. De altfel, în întrea
ga istorie a poporului nostru, 
puțini au fost anii în care să fi 
putut merge înainte fără greutăți. 
Ceea ce caracterizează însă întrea
ga perioadă de după 23 August 
1944 este că, în ciuda tuturor greu
tăților, poporul nostru a mers an 
de an, lună de lună, zi de zi, mereu 
înainte. Am ajuns la un nivel ri
dicat de dezvoltare. Ne-am creat 
condițiile pentru a putea merge cu 
pași mai repezi înainte. Fără îndo
ială, tovarăși, că cincinalul următor 
nu va fi ușor. Realizarea lui, înfăp
tuirea planului de industrializare, de 
dezvoltare a agriculturii, de ridica
re a științei și culturii cer din par
tea noastră, a tuturor, eforturi, 
muncă încordată. Dar noi sîntem 
convinși că nu va exista nici o 
greutate, nici o piedică pe care să 
nu o putem învinge, că vom înde
plini programul Congresului al 
IX-lea al partidului, aprobat de în
tregul nostru popor.

în cadrul acestui program, și re
giunii Suceava îi revin sarcini 
mari. Se vor dezvolta industria, 
agricultura, știința, cultura, se vor 
construi noi locuințe, se va îmbu
nătăți nivelul de viață al locuito
rilor Sucevei, o dată cu al între
gului popor. Vă revin îndatoriri 
mari, vor trebui depuse eforturi, 
dar noi știm că sucevenii nu vor 
rămîne mai prejos decît locuitorii 
altor regiuni ale țării, ba mai mult, 
cred că se vor strădui să ocupe un 
loc printre fruntași, și vă dorim din 
inimă să-l obțineți.

Succesele pe care le dobîndim în 
construcția socialismului întăresc 
patria noastră, întăresc capacitatea 
ei de apărare și aduc, în același 
timp, o contribuție la întărirea co
munității țărilor socialiste din care 
face parte țara noastră, a sistemu
lui socialist, care exercită astăzi o 
influență din ce în ce mai mare 
asupra dezvoltării vieții contempo
rane, arătînd întregii omeniri calea 
pe care trebuie să meargă pentru 
a-și clădi un viitor fericit. Succe
sele noastre vor întări națiunea 
română — națiune liberă și suve
rană în cadrul familiei națiunilor 
socialiste, al marii familii a națiu

nilor lumii. împreună, toate, vor a- 
sigura ca omenirea să se ridice pe 
noi culmi de progres și civilizație. 
Avem toate condițiile, tovarăși, ca 
tara noastră, națiunea noastră să-și 
poată aduce o contribuție și mai 
mare la progresul general al ome
nirii.

Cercurile imperialiste continuă să 
amenințe pacea, se dedau la agre
siuni, atentează la suveranitatea și 
independenta unor popoare. Există 
însă astăzi în lume forțe capabile 
să împiedice realizarea planurilor 
lor agresive și în primele rînduri 
se află țările socialiste, mișcarea 
comunistă, toate forțele antiimpe- 
rialiste. Trebuie să ne aducem din 
plin contribuția la întărirea conti
nuă a unității țărilor socialiste, a 
mișcării comuniste, a tuturor for
țelor antiimperialiste pentru a con
tribui la apărarea păcii în lume, a- 
sigurînd totodată poporului nostru 
posibilitatea de a-și construi în 
pace viața sa nouă. Sîntem siguri 
că forțele progresiste ale lu
mii contemporane vor reuși să îm
piedice pe imperialiști să dezlăn
țuie un nou război, vor asigura pa
cea, dacă vor acționa unite.

In continuare tovarășul Ceaușescu 
a spus: Poporul român și-a luat 
soarta în propriile mîini. Sub con
ducerea partidului își făurește o 
viață îmbelșugată și fericită. A- 
vem tot ce ne trebuie.

Garanția mersului înainte este 
unitatea poporului în jurul parti
dului și guvernului. Manifestarea 
dv., de azi, a maselor largi de ce
tățeni cu care ne-am întîlnit zilele 
acestea sînt o dovadă a încrederii 
de nestrămutat a poporului nostru 
în partid, în cauza socialismului și 
păcii. Aceasta ne dă nouă, celor că
rora partidul și poporul ne-au în
credințat munci de răspundere, 
convingerea că politica pe care Co
mitetul Central al partidului a e- 
laborat-o corespunde întru totul 
intereselor poporului. Trebuie să 
veghem în permanență la înfăptui
rea acestei politici, să nu precupe
țim jiimic pentru a servi cu cre
dință poporul din rîndul căruia am 
ieșit, în mijlocul căruia trăim. în 
mijlocul său, și împreună cu el, 
vom ridica patria noastră spre cul
mile societății socialiste și comu
niste.

în încheiere, tovarășul Ceaușescu 
a urat locuitorilor Sucevei, în nu
mele Comitetului Central al parti
dului, noi succese în activitate, o 
viață cît mai îmbelșugată și fe
ricită.

După încheierea mitingului din 
piața centrală a orașului, oaspeții 
s-au îndreptat spre sediul Comite
tului regional de partid unde a a- 
vut loc o scurtă întîlnire cu mem
brii Biroului Comitetului regional. 
Trecînd prin mulțime, conducătorii 
de partid și de stat sînt îndelung 
aclamați. Copiii se desprind din 
mîinile părinților lor și le oferă 
flori. Au loc scene impresionante, 
care exprimă nețărmurita dragoste 
a oamenilor muncii față de partid 
și de conducătorii săi.

In cursul după-amiezii conducă
torii de partid și de stat au vizitat 
Mînăstirea Putna. în drum, în co
muna Vicovul de Jos, coloana de 
mașini a întîlnit în cale o nuntă 
țărănească. în -frunte erau mirii — 
Vasile Zubasi, muncitor la o între
prindere forestieră, și Stela Calan- 
cea, țărancă cooperatoare — în
conjurați de socri și nuni, de nun
tași. Nunta se oprește acla- 
mîndu-i pe oaspeți. Tovarășul 
Ceaușescu urează tinerei familii 
multă fericire în viață. Să ne scrieți 
cînd veți avea primul copil — le 
spune la despărțire tovarășul 
Ceaușescu.

Apar culmi înveșmîntate de pă
duri de brad. Mîndrele plaiuri su
cevene rîd în soarele blind care lu
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minează peisajul molcom și dulce 
al Țării de sus. Aceste locuri unde 
trăiesc oameni de munte, harnici 
și pricepuți gospodari, adăpostesc 
străvechi așezări românești, monu
mente istorice și de artă a căror 
faimă a trecut hotarele țării. De la 
Vicov, coloana de mașini se în
dreaptă spre Putna, așezată ca în- 
tr-o cetate, între obcini. Dragostea 
pe care oamenii acestor locuri o 
nutresc față de patria socialistă, 
față de Partidul Comunist Român, 
își găsește o vie și entuziastă 
expresie în primirea făcută condu
cătorilor de partid și de stat. înveș- 
mîntați în portul păstrat din stră
moși, cu brațele pline de flori, mii 
de oameni din Putna și din comu
nele învecinate dau prezenței 
oaspeților caracterul unei mari săr
bători.

Conducătorii de partid și de stat 
sînt întîmpinați cu cîntece, cu urale 
și ovații. După ce primul secretar 
al Comitetului raional de partid 
Rădăuți, Păun Bratu, urează oaspe
ților bun venit, președintele sfatu
lui popular comunal, Dumitru Cre- 
țeanu, le oferă pîine și sare. 
Oaspeții răspund aclamațiilor care 
nu mai contenesc, umplînd văile 
munților de tumultul miilor de 
glasuri.

Din comuna Putna, străbătînd un 
drum străjuit de brazi, oaspeții se 
îndreaptă spre vestita ctitorie a lui 
Ștefan cel Mare, de la a cărei înte
meiere se împlinesc în vara aceasta 
500 de ani. Această aniversare va 
fi sărbătorită atît pe plan național 
cît și ne plan mondial, sub egida 
UNESCO.

Paginile cronicilor învie parcă în 
aceste monumente care mărturisesc 
de veacuri’ rădăcinile adînci ale 
spiritualității românești. Lîngă 
Putna e biserica de lemn din vre
mea lui Dragoș Vodă cu trecutul ei 
de legendă. Peste apa Putnei se află 
peștera sihastrului Daniel, cel 
amintit de cronicari și evocat de 
Bolintineanu.

Tot drumul pînă la mînăstire e 
străjuit de oameni îmbrăcați în 
port național. Țăranii îi salută cu 
căldură pe conducători. In poarta 
mînăstirii, clădită de marele voe
vod al Moldovei, oaspeții sînt în
tîmpinați de Iustin Moisescu, Mi
tropolitul Moldovei și Sucevei. Ei 
sînt conduși spre lespedea de mar
mură, împodobită cu flori de acan- 
tă și ramuri de stejar, unde își 
află mormîntul, potrivit voin
ței sale, Ștefan cel Mare. Oas
peții admiră vechiul monument, 
elementele stilului arhitectonic ce 
a înflorit în Moldova secolului al 
XV-lea, și se opresc la mormîntul 
marelui înaintaș — neînfricat luptă
tor pentru apărarea gliei străbune. 
Se vizitează apoi muzeul din in
cinta mînăstirii, care și-a cîștigat 
o binemeritată faimă datorită te
zaurului său artistic alcătuit din 
broderii, țesături, manuscrise, ar
gintărie. Conducătorii de partid și 
de stat admiră vechea artă a îm
podobirii manuscriselor, privesc cu 
interes celebrul portret a lui Ște
fan cel Mare, broderiile de o ex
cepțională valoare care vădesc vir
tuțile artistice ale vechilor crea
tori de artă români, remarcabilele 
opere de orfevrerie, făurite de 
meșterii noștrii din veacurile tre
cute în centrele de cultură moldo
venești.

Desigur, multe dintre operele crea
te pe atunci s-au pierdut în vre- 
muiala aspră. Cele păstrate sînt 
însă destule pentru a îndreptăți 
prin frumusețea lor, prin valoarea 
lor inestimabilă, aprecierea că mu
zeul din Putna este unul dintre 
cele mai bogate și reprezentative 
muzee de artă feudală românească. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat grija cu care sînt păstrate 
aceste comori ale trecutului nostru.

In cartea de aur a muzeului 
conducătorii de partid și de stat au 
scris : „Cu adîncă emoție am vizi
tat Mînăstirea Putna unde se află 
lăcașul de veci al celui ce a fost 
gloria Moldovei, scut de apărare 
al gliei străbune — Ștefan cel 
Mare, erou legendar, a cărui luptă 
și activitate închinate libertății și 
neatîrnării patriei și poporului, îm
preună cu a altor mari domnitori 
ai țării, stă la baza făuririi Româ
niei.

Aceste locuri evocatoare care 
mărturisesc vechimea tradițiilor 
noastre de luptă, de cultură și ci
vilizație sînt o adevărată școală de 
patriotism și încredere în forța po
porului, care, stăpîn deplin pe soar
ta sa, continuă astăzi glorioasele 
tradiții ale înaintașilor, construin- 
du-și o patrie nouă, înfloritoare, 
socialistă.

împlinirea a 500 de ani de la zi
direa acestei mînăstiri este un nou 
prilej de a cinsti minunatele tradi
ții patriotice ale poporului român'1.

După vizitarea muzeului, înalții 
oaspeți străbat incinta mînăstirii, 
unde, în partea apuseană, între zi
duri tari de piatră sură, se înalță 
„Turnul tezaurului11 clădit în tim
pul lui Ștefan cel Mare și consi
derat drept un model al arhitectu
rii feudale românești din veacul al 
XV-lea. Apoi, într-o veche sală, 
conducătorii privesc cu atenție pre
țioase documente care atestă ecoul 
adînc pe care istoria și legenda 
acestor locuri le-au avut în sufle
tul poporului nostru.

Tradițiile de cultură românească 
ale Putnei, împletite cu amintirea 
vitejiei marelui său ctitor, au dat 
locului valoare de simbol al luptei 
pentru neatîrnare și unitate națio
nală. Acest înțeles i l-au atribuit 
Eminescu și Slavici, Ciprian Po- 
rumbescu și alți români patrioți 
care au luat parte în 1871 la ser
bările de la Putna, menite să cin
stească memoria lui Ștefan cel 
Mare. Se află încă aici steagurile 
purtate atunci de tinerii români, 
urna de argint plină cu pămînt din 
toate colțurile României, scrisoarea 
lui Mihai Eminescu.

Dînd o înaltă apreciere valorilor 
artistice și istorice ale acestor vechi 
monumente, care oglindesc pagini 
glorioase din trecutul Moldovei, to
varășul Nicolae Ceaușescu a amin
tit că în vara aceasta vom sărbă
tori 500 de ani de la întemeierea 
mînăstirii. „Va fi un moment — a 
spus el — de cinstire a lui Ștefan 
cel Mare și a vitejilor care alături 
de el au luptat pentru apărarea 
Moldovei. Să cinstim memoria ma
relui voievod și ceea ce a făcut el 
pentru înflorirea poporului român, 
muncind mai bine, făcînd ca po
porul nostru să se ridice în rîndul 
națiunilor lumii, dacă nu prin nu
măr, prin contribuția adusă la pa
trimoniul culturii universale11.

După vizita la mînăstire, oaspe
ții coboară spre comuna Putna și 
se opresc la o cabană turistică 
unde se află amenajată o expoziție 
de artă populară. Străvechi motive 
folclorice încrustate în ceramică 
neagră de Marginea-Rădăuți, ii și 
catrințe cu chinga tricoloră, frumo
sul port bucovinean — toate în- 
cîntă ochiul și încălzesc inima. 
Lăzi de zestre și perne, scoarțe și 
grindare dezvăluie vizitatorilor po
doabe de culoare, sensibilitatea 
artei noastre populare.

— Femeile de pe aici sînt ade
vărate artiste, au mîini de aur, 
spune tovarășul Gheorghe Apostol, 
apreciind măiestria cu care sînt lu
crate obiectele expuse. Elementele 
folclorice și documentele istorice 
atestă vechimea și marea capaci
tate creatoare a populației de pe 
aceste meleaguri.

Oaspeții participă apoj la un 
spectacol folcloric prezentat de a- 
proape 1 000 artiști amatori din sa
tele și orașele regiunii și de an
samblul de cîntece și dansuri „Ci
prian Porumbescu11 din Suceava. 
In mărețul decor al codrilor de 
brazi, chemarea buciumelor are re
zonanța vechilor legende. Pe scenă 
își dau întîlnire jocuri de pe va
lea Bistriței și a Șiretului, cîntece 
de pe Rarău, din Vîcov și din Cîm- 
pulung. Răsună sub bolta înserării 
viersul fluierului și al tilincii. 
Jocurile bătrînești de o neașteptată 
vigoare și vitalitate impresionează 
întreaga asistență. Ne aflăm la iz
voarele sufletului românesc, expri
mat în modele nepieritoare de artă 
populară.

In vreme ce corurile reunite in
terpretează un cîntec închinat par
tidului, grandiosul decor natural 
prinde viață. Din codrii de brazi 
coboară sute de călăreți îmbrăcați 
în frumosul port bucovinean, pur- 
tînd în mîini torțe aprinse, ca în
tr-o imagine ruptă din balade.

La sfîrșitul acestui feeric spec
tacol, luînd cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a mulțumit 
pentru minunatul program ar
tistic prezentat, subliniind că bo
găția folclorului adus pe scenă 
de artiștii populari reprezintă o 
mare bogăție a acestei părți a 
României, a Sucevei, a bucovine
nilor. în continuare tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus : Vizio- 
nînd acest program pe meleagu
rile pe unde cu sute de ani în 
urmă Ștefan cel Mare a condus 
oștile spre bătălii și spre biruin
țe, ne amintim de luptele pe care 
poporul nostru a trebuit să le 
ducă pentru a-și apăra ființa, 
pentru a forma națiunea română, 
statul național român. Luptele 
strămoșilor noștri au fost conti
nuate și ridicate pe un plan su
perior de lupta clasei muncitoare 
și a țărănimii, cele două clase 
înfrățite care au transformat țara, 
au făurit viața la care visau stră
moșii noștri mai luminați. Viito
rul țării pe care Eminescu l-a 
cîntat atît de frumos, viitorul pe 
care el l-a prevăzut- se înfăp
tuiește astăzi prin munca poporu
lui condus de Partidul Comunist.

Vizitînd Suceava am ținut să 
poposim și la Putna, mînăstirea 
clădită de Ștefan cel Mare. Am 
ținut să aducem omagiul nostru 
acestui mare voievod al Moldovei 
și aș putea spune, al tuturor ro
mânilor. Cinstind memoria lui 
Ștefan cel Mare, a lui Mircea, a 
lui Mihai Viteazu, a voievozilor 
care au luptat pentru neatîrnarea 
țării noastre și au contribuit ca 
mai tîrziu să se poată închega na
țiunea română, ne înzecim efor
turile pentru a îndeplini progra
mul Congresului al IX-lea al 
partidului de dezvoltare multila
terală a patriei. Numai dezvoltînd 
industria, agricultura, știința, cul
tura, vom reuși să facem patria 
noastră puternică, înfloritoare. 
Considerăm că nu există îndatori
re mai sfîntă pentru un comunist 
decît aceea de a-și închina viața 
cauzei poporului, cauzei construc
ției socialismului, înfloririi patriei 
noastre, cauzei păcii și socialismu
lui în lume. în încheiere, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a urat celor 
prezenți noi succese în activitatea 
lor, fericire și sănătate. Cuvînta- 
rea secretarului general al C.C. al 
P.C.R. a fost subliniată în repetate 
rînduri cu puternice aplauze și 
ovații pentru partid, pentru con
ducerea sa încercată. într-o at
mosferă de puternic entuziasm ia 
sfîrșit întîlnirea conducătorilor de 
partid și de stat cu artiștii popu
lari bucovineni, cu locuitorii 
Putnei și ai satelor învecinate.

Vizita în regiunea Suceava con
tinuă.
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francez la nota vest-germană MASURI IN SERIE ÎMPO
In cursul serii de duminică agenția France Presse a făcut cunoscut 

cuprinsul memorandumului francez cu privire la staționarea trupelor fran
ceze peste Rin, adresat guvernului de la Bonn la 18 mai — ca răspuns 
la nota acestuia din 3 mai.

TRIVA BRUXELLES-ULUI

Rezumînd nota vest-germană, zia
rul „Le Figaro" a subliniat că R.F.G., 
contesta în special posibilitatea, 
pentru Franța, de a invoca acor
durile din 1954 și, în consecință, a 
menținerii trupelor franceze în Ger
mania federală în virtutea statutului 
care a reglementat pînă acum pre
zența lor. Guvernul de la Bonn su
gera negocierea unui nou statut ju
ridic. El punea în același timp pro
blema comandamentului trupelor 
franceze din Germania în caz de 
ostilități.

în memorandumul său, guvernul 
francez arată că, chiar dacă nu ex- 

, elude posibilitatea menținerii unora 
dintre forțele sale pe teritoriul 

, R.F.G., nu intenționează să facă a- 
cest lucru în cazul în care guver
nul de la Bonn nu dorește. Franța 
este gata să-și retragă forțele de pe 
teritoriul Germaniei occidentale. Da- 

■ torită faptului că nota amintită a 
R.F.G. nu exprima poziția țării în 
această problemă, memorandumul 
francez subliniază că evacuarea se 
poate face în termen de un an, eșa
lonat, între 1 iulie 1966 și 1 iulie 
1967, urmînd ca măsurile practice 
să fie discutate, eventual, între cele 
două guverne. în cazul în care gu
vernul vest-german dorește menți
nerea forțelor franceze pe teritoriul 
său, Franța este gata să examineze 
problemele care se pun și anume : 
discutarea de către cele două gu
verne a condițiilor practice de sta
ționare a forțelor franceze și elabo
rarea, între Comandamentul inter
aliat și Comandamentul francez, a 
unui acord de colaborare care să 
prevadă misiunile forțelor franceze. 
Guvernul francez subliniază, în cî- 
teva rînduri, că aceste probleme

trebuie abordate cu claritate și că 
el este gata să le examineze cu gu
vernul vest-german, în modul cu
venit.

Comentând memorandumul, agen
ția France Presse subliniază : guver
nul francez cere guvernului Republi
cii federale să spună clar și fără 
nici un echivoc dacă dorește menține
rea forțelor franceze ; gi 
vest-german a omis să f< 
ceasta în nota sa din 3 mai.

uvernul

LEOPOLDVILLE 22 (Ager
pres).— Guvernul Congoului 
a interzis avioanelor aparți- 
nînd unor societăți de aviație 
străine să aterizeze pe oricare 
aeroport al Congoului în afară 
de cel de la Leopoldville. In 
viitor, toate transporturile ae
riene din țară vor fi realizate 
de societatea „Air Congo". 
După cum transmit corespon
denții de presă din Leopold
ville, această hotărîre este în
dreptată în primul rînd împo
triva societății belgiene „Sa- 
bena".

BUDAPESTA 22 — Corespon
dentul Agerpres, A. Pop, transmi
te : Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, împreună cu so
ția, care, la invitația lui Peter Ja
nos, ministrul afacerilor externe al 
R. P. Ungare, a făcut o vizită de 
două zile în R. P. Ungară, a plecat 
duminică seara spre patrie.

La gara Nyugati din Budapesta,

Corneliu Mănescu a fost condus de 
Peter Jănos, ministrul afacerilor 
externe al R. P. Ungare, Erdelyi 
Kăroly, locțiitor al ministrului afa
cerilor externe al R. P. Ungare, de 
reprezentanți ai Ministerului de 
Externe. Au fost de față Mihail Ro- 
șianu, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Budapesta, pre
cum și colaboratori ai ambasadei 
române.

NICOSIA 22 (Agerpres). — La 
Nicosia a sosit o delegație guver
namentală turcă, care a inițiat du
minică o serie de întrevederi cu 
conducătorii ciprioți turci și cu re
prezentanții diplomatici ai Turciei 
la Nicosia. în capitala Ciprului se 
consideră că această vizită are o 
semnificație deosebită, deoarece ea 
are loc în preajma convorbirilor de 
la Atena și Ankara, la nivelul am
basadorilor, în legătură cu situația 
din insulă. Toate aceste întrevederi 
au ca scop să pregătească tratati
vele greco-turce la nivel ministe
rial, ce se vor desfășura la Atena 
în luna iunie.

LA ZIDUL
FEDERAȚILOR»
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pădure de catarge... Greva marinarilor englezi imobilizase în por-O
turi sîmbătă seara 555 de nave. La sfîrșitul celei de a șasea zile de grevă, 
duminică s-a anunțat că se întrezărește o timidă rază de speranță 
pentru aplanarea conflictului între greviști și armatori. Secretarul 
general al Sindicatului marinarilor a declarat că speră ca, la mijlocul 

săptămînii viitoare, să se ia măsuri pentru a se ieși din impas.

EVENIMENTELE DIN VIETNAMUL DE SUD

Un mit destrămat
S-au spulberat iluziile nutrite de 

generalul Ky și de protectorii săi a- 
mericani în legătură cu rezolvarea 
crizei politice a regimului de la Sai
gon. După două luni de ezitare, ge
neralul s-a hotărîf să treacă la ataca
rea budiștilor și a trupelor revoltate 
împotriva autorității sale. Avioane și 
tancuri încearcă să anihileze opoziția 
din orașul Da Nang, centrul rezisten
ței anti-guvernamenfale, provocînd 
un mare număr de victime în rîn- 
durile populației civile.

De mulți ani, intervenționiștii ame
ricani încearcă să-și ralieze păturile 
budiste, în efortul de a făuri un pilon 
de sprijin multiplelor guverne care 
s-au perindat la Saigon. Sentimentele 
patriotice care animă largi pături ale 
populației sud-vietnameze, indiferent 
de apartenența religioasă, au depășit 
însă aceste intenții. Budișfii au de
venit una dintre cele mai influente 
forțe politice de opoziție din terito
riile încă neeliberate. Canalizînd în 
fapt larga mișcare de nemulțumire și 
protest din aceste regiuni, liderii bu- 
diști cer demisia imediată a 
tului american.

Un moment important în 
săptămîni a fost faptul că 
din Hue și Da Nang s-au alăturat o- 
poziției. Ele nu mai participă la lupte 
împotriva forțelor patriotice, acordînd 
prioritate luptei împotriva guvernu
lui. Numeroase unități militare sînt re
trase, ca nesigure, din regiunile unde 
se desfășoară lupte. Efectivele ame
ricane, lipsite nu numai de orice 
sprijin din partea populației, dar în 
unele regiuni și din partea armatei 
saigoneze, se află singure față în 
față cu armata de eliberare. Sînt sem
nificative știrile care arată că pierde
rile din rîndurile trupelor americane 
au întrecut, pentru a doua săptămînă 
la rînd, pe cele din rîndurile armatei 
saigoneze. Evenimentele arată că 
„statul sud-vietnamez legitim și de
mocratic", pe care americanii pretind 
că-l prc-tejează, nici nu există, de 
fapt.

Dar a existat el vreodată ? Un sfat 
sud-vietnamez n-a existat niciodată I 
A existat o zonă geografică, care 
urma să se unifice, acum zece ani, in 
urma unor alegeri generale libere, 
cu zona de nord a Vietnamului, în
fr-un sfat unitar. Ceea ce s-a numit 
„Republica Vietnam", în frunte cu 
clica lui Ngo Dinh Diem, și apoi cu

proteja-

ultimele 
trupele

SAIGON

Dupâ 23 de veacuri Manifestul P. C
din Salvador

ORAȘUL DISPĂRUT"

A FOST REGĂSIT
O importantă des

coperire arheologică 
este anunțată de a- 
genția France Presse. 
Esle vorba de desco
perirea anticului oraș 
grec Heliki, distrus de 
un cutremur 
înghițit de 
mării în anul

Misterul 
dispărut" i-a 
pat timp îndelungat 
pe arheologi și au 
fost emise nenumărate 
ipoleze în legătură cu 
dispariția sa. Construit 
în antichitate în nor
dul Peioponezului, 
Heliki era un oraș 
mare și prosper cu
noscut prin monumen
tele sale. El înființase 
numeroase colonii,

și apoi 
valurile 

373 î.e.n. 
„orașului 
preocu-

aceea, 
este

co- 
pre- 

pe 
îna-

printre care și Sibaris 
în Italia. Despre dis
pariția orașului au scris 
mai mulți autori antici 
printre care și Arisfo- 
tel ; el a evocat, 
meta, „semn 
cursor", apărută 
cer cu cîteva zile 
intea cataclismului.

în zilele noastre, la 
peste 2 300 ani după 
dezastru, cercetările au 
fost reluate cu toate 
mijloacele puse la dis
poziție de știința mo
dernă. „Redescoperi
rea" orașului Heliki, 
dincolo de controver
sele științifice, pune 
încă dificile probleme 
financiare : echipa
mentul și lucrările ne
cesare sînt extrem de

costisitoare. De 
guvernul grec 
dispus să pună aceste 
cercetări sub egida 
UNESCO. Pe de altă 
parte, universități a- 
mericane sînt gata să 
participe la efort, iar 
în Italia institutul geo- 
fizic „Fondazione Le- 
rici" a trimis specia
liști la fața locului 
pentru un studiu pre
liminar. Toate aceste 
eforturi permit să se 
spere că, după 20 de 
veacuri, vestigiile a- 
cestui oraș, despre 
care Homer spunea că 
era „celebru pentru 
frumusețile sale" vor 
vedea din nou lumina 
zilei.

SAN SALVADOR 22 (Agerpres). 
— Partidul Comunist din Salvador 
a dat publicității un manifest în 
care face apel la unirea forțelor 

.clasei muncitoare din această țara. 
„O mișcare muncitorească unită 
constituie o forță de neînvins care 
poate duce la democratizarea țării 
și la alungarea forțelor reacționare 
de la conducere" se spune în mani
fest. „Clasa muncitoare din Salva
dor, subliniază manifestul, trebuie 
să se situeze în fruntea poporului 
pentru instaurarea unui guvern re
voluționar democratic și antiimpe
rialist care să aducă la îndeplinire 
transformările sociale ce se impun 
în întreaga țară.

ai Comunei, care 
tn acea zi au lost 
comunarzi, iar in 
aveau să fie În

mii

reia azi
problema rhodesiană

Cu prilejul celei de-a 95-a ani
versări a Comunei din Paris, du
minică a avut loc la zidul federa
ților tradiționala defilare, cu parti
ciparea a mii de parizieni și locui
tori din suburbiile capitalei. în 
primele rînduri ale coloanelor se 
aflau membri ai C.C. al P.C.F., tn 
frunte cu Waldeck Rochet, urmați 
de senatori și deputați cu eșarfă 
tricoloră, membri ai organizațiilor 
din Paris și din suburbii ale parti
dului comunist, membri ai organi
zațiilor sindicale, studenți. tn fața 
acestui zid cădeau, la 28 mai 1871, 
ultimii apărători 
trăise 72 de zile, 
executați 174 de 
zilele următoare
grămădiți in gropile comune 
de impușcați de pe ultimele bari
cade ale Comunei. Iată de ce, ci
mitirul Pere Lachaise, și mai cu 
seamă zidul istoric, ce poartă azi 
doar o simplă inscripție amintind 
de nașterea și moartea Comunei, 
au rămas, pentru poporul Parisu
lui, un loc de pelerinaj tradițional.

Numeroși combatanți români au 
luptat alături de cei ai altor țări 
pe baricadele Comunei din Part':, 
opărind primul stat al muncito. - 
lor. Printre aceștia se ailau 
stantin Cantacuzino, Dimitrie 
brescu, loan Cernătescu, dr. 
stantin Haralambie, Giorbc, 
mandantul fortului de la Issy, și 
alții.

La apelul „prietenilor Comunei", 
al organizațiilor P.C.F. și al miș
cării tineretului comunist, miile de 
oameni ai muncii francezi au de
filat astăzi prin fața zidului fede
raților, sub lozincile unirii forțe
lor democratice pe baza unui pro
gram comun și pentru unitate șl, 
mai cu seamă, Împotriva agresiunii 
Statelor Unite in Vietnam, pentru 
pace.

Con- 
Do-

Con- 
co-

succesorii săi, este o creație ameri
cană. Regimul de la Saigon n-a avut 
niciodată o bază juridică, el a fost 
implantat fără consultarea populației 
și a guvernat și guvernează prin te
roare. Pe vremea lui Diem acest re
gim reprezenta numai minoritatea ma
rilor moșieri, a burgheziei compradore 
și a militarilor, deveniți și ei unelte 
ale americanilor. îngusta bază socială 
a lui Diem s-a reliefat evident cînd, 
la puțin timp după izbucnirea răz
boiului de eliberare, controlul său s-a 
restrîns vertiginos asupra unei mici 
părți a teritoriului sud-vietnamez.

Dar după înlăturarea lui Diem, 
pînă și această îngustă bază socială 
s-a destrămat. „De atunci — scrie re
vista vest-germană „Der Stern" — 
nu poate fi vorba despre un stat 
sud-vietnamez care funcționează, de 
bine, de rău, și cu atît mai puțin de 
un sfaf care funcționează pe baze 
juridice”. Regimul a dăinuit sub for
ma unei succesiuni efe lovituri mili
tare, generate de contradicțiile din
tre diversele grupuri ale moșierilor,

COMENTARIU
burgheziei corupte și armatei. în 
această cascadă de puciuri, auto
ritățile americane au pescuit cînd 
un general, cînd altul, pentru 
a se opri în cele din lirmă asuDra 
generalului Ky, un parvenit fără 
adepți, dar care, în ochii Washing
tonului, are meriful de a fi cel mai 
loial intereselor S.U.A. El nu repre
zintă nici măcar armata, cu excepția 
poate a unor unități ale măruntei 
aviații sud-vietnameze, pe care a 
comandaf-o. Este grăitor faptul că 
mulți dintre generalii trimiși de Ky la 
Hue și Da Nang pentru a potoli 
„spiritele" rebele s-au alăturat, unul 
după altul, opoziției.

Evenimentele actuale arată clar că, 
pentru a se menține la putere, lui 
Ky nu i-au mai rămas alte mijloace 
decît represiunea împotriva popu
lației și a armatei de care pretinde 
că e sprijinit. Prin aceasta, însă, Kv 

și protectorii săi au intrat înfr-un și 
mai profund impas politic. „Oricare 
ar fi deznodămînful celui de-al doi
lea război civil care a izbucnit acum 
în Vietnam, scrie publicația londone
ză „Observer", americanii nu pot 
decît să piardă... Orice s-ar întîm-

pla, pare probabil că americanii vor 
li obligați să se angajeze și mai 
mult, iar argumentul potrivit căruia 
ei se află în Vietnamul de sud nu
mai pentru a-i susține pe vietnamezi, 
va fi și mai greu de apărat. Situa
ția este tragică".

Cine guvernează de fapt în Vietna
mul de sud ? Pe vaste teritorii, înglo- 
bînd patru-cincimi din suprafață, ade
vărata autoritate o exercită Frontul 
Național de Eliberare. El este repre
zentantul autentic și exponentul aspi
rațiilor fundamentale ale poporului 
din Vietnamul de sud. în localitățile 
încă neeliberate puterea se află, prac
tic, în mîinile americanilor și nu ale 
regimului fantomă de la Saigon.

în ample demonstrații, care se des
fășoară în toate orașele sud-vietna
meze, inclusiv la Saigon, muncitorii, 
țăranii, studenții, micii comercianți, tot 
mai mulți ofițeri și ostași, cele mai 
largi pături ale populației, cer înlătu
rarea generalului Ky. Americanii nu 
dau 
tinuînd 
de la 
că 
formitate cu cerințele populației, i-ar 
pofti să plece, să-i lase pe vietnamezi 
să-și rezolve singuri problemele.

Nu pentru interesele poporului se 
află intervenționiștii americani în Viet
namul de sud. Ei au avut nevoie de 
fabricarea teoriei sprijinirii „statului 
sud-vietnamez", a „guvernului legal 
de la Saigon” ca „suport juridic” pen
tru a camufla, în fața poporului ame
rican și a opiniei publice mondiale, 
adevăratele scopuri ale agresiunii lor 
împotriva poporului vietnamez. în 
Vietnamul de sud, ca și în alte părți 
ale lumii, ei nu-și precupețesc efor
turile și mijloacele pentru a susține cu 
forța armelor regimuri putrede, arhi- 
reacționare, urîte și respinse de pro
priile popoare, în scopul de a frîna 
mersul înainte al istoriei, de a stăvili 
lupta pentru libertate și progres so
cial. Așa cum întotdeauna în cursul 
istoriei forțele reacționare au fost, în 
cele din urmă, înfrînfe de vînful 
înnoitor al luptei popoarelor pentru 
libertate, nu încape îndoială că și 
de data aceasta victoria va aparține 
cauzei drepte a poporului vietnamez.

Al. CAMPEANU

sub controlul patrioților
TUNIS 22 (Agerpres). — 

„Forțele patriotice controlează 
peste o cincime din teritoriul 
țării", a declarat, într-un inter
viu publicat de ziarul tunisian 
„L'Action", președintele Fron
tului de Eliberare din Mozam- 
bic, Eduardo Mondlane. Ar
mata noastră, a arătat el, nu
mără în prezent peste 5 000 de 
soldați instrulți, capabili să fo
losească arme automate. Cu 
toate că forțele inamice portu
gheze dislocate în Mozambic 
depășesc cifra de 50 000, pa- 
trioții dau lovituri din ce în ce 
mai grele dușmanului.

Transformarea Africii de Sud, 
de către regimul lui Verwoerd, 
într-o uriașă temniță cu zeci de 
mii de deținuți politici este în
fierată de opinia publică inter
națională. Sub titlul „Construind 
pentru viitor...", ziarul „The 
Guardian" a publicat acest de
sen după recentele condamnări 

grele pronunțate la Pretoria

NEW YORK 22 (Agerpres). — 
După întreruperea de vineri, Con
siliul de Securitate al O.N.U. își 
reia luni după-amiază dezbaterile 
privind problema rhodesiană. în 
cursul dimineții sînt proiectate însă 
întîlniri separate între delegații a- 
fricani și alți delegați, în vederea 
găsirii unei soluții de compromis.

Proiectul de rezoluție propus de de
legațiile africane, prin care se cere a- 
doptarea de către Consiliul de Secu
ritate a unor măsuri energice împotriva 
regimului lui Ian Smith, inclusiv folo
sirea forței, are, potrivit agenției Reu
ter, puține șanse de a fi adoptat, în- 
trucît Marea Britanie se opune.

Al. GHEORGHIU

CORESPONDENȚĂ 

DIN ATENA

MARATONUL

un

con- 
junta

curs acestui deziderat, 
să sprijine în van 

Saigon, pentru că se tem 
guvern alcătuit în con-

MM

PE MERIDIANE DIFERITE
• Rupînd cordoanele polițienești, 

zeci de tineri și tinere au încercat să 
împiedice desfășurarea paradei mili
tare de la New York, care a avut loc 
sîmbătă, cu prilejul zilei forțelor ar
mate americane. Tinerii strigau „în
cetați războiul din Vietnam!", „Reche
mați pe băieți acasă!". Polițiștii au 
operat numeroase arestări (imaginea 
din stingă).
• De cinci zile consecutiv, la Sai

gon au loc puternice demonstrații anti
guvernamentale. Duminică peste 2 000 
de manifestanți au cerut din nou în
lăturarea guvernului Ky. Puternice uni
tăți ale poliției militare au folosit 
grenade cu gaze lacrimogene. Mani- 
festanții au ripostat aruneînd cu pie
tre în polițiști (imaginea din dreapta).

ga TOKIO. Delegația japoneză care va participa la cea de-a 
■" 9-a reuniune centrală de la Paris a Comitetului con
sultativ pentru industrie și comerț, a adoptat hotărîrea de 
a cere includerea R. P. Chineze, R. D. Vietnam, R. P. D. Co
reene și Republicii Cuba in programul țărilor occidentale 
de dezvoltare a relațiilor comerciale.

M CAIRO. Pentru prima dată de cînd Siria a rupt relațiile 
" cu Republica Arabă Unită, in anul 1961, vor avea loc 
la Cairo convorbiri economice între cele două țări. O dele
gație siriană, care a sosit la Cairo duminică dimineața, va 
începe luni convorbirile cu oficialitățile egiptene, in vederea 
întăririi colaborării economice și a dezvoltării schimburilor 
bilaterale. Delegația siriană este condusă de Haydar Ghay- 
bah, subsecretar de stat la Ministerul Economiei.

M TEHERAN. A luat sfîrșit reu- 
. niunea miniștrilor de externe 
ai Iranului, Turciei și Pakistanu
lui în cadrul Consiliului regional 
de colaborare și dezvoltare. S-a 
hotărit convocarea, în luna vii
toare, a unei reuniuni a experți- 
lor celor trei țări pentru a discu
ta problemele colaborării in ex
plorarea și exploatarea petrolului 
din nordul Iranului. Șahul Mo
hammed Reza Pahlevi a avut o 
convorbire cu miniștrii de exter
ne ai Turciei și Pakistanului.

PĂCII
tncă din noaptea de sîmbătă 

spre duminică zeci de mii de oa
meni veniți din toate orașele și 
insulele Greciei s-au îndreptat 
spre istorica localitate Maraton 
spre a lua parte la cel de-al pa
trulea marș-Maraton al păcii, cea 
mai mare acțiune anuală 
zanilor păcii din Grecia.

Duminică dimineață, la 
coloana demonstranților 
la drum spre Atena, după ce ma
rea actriță de tragedie 
Papatanasiu a 
Maratonului" 
Muncitori și 
știință, artiști, 
tori, bătrini
mame cu copii in landouri, oameni 
de cele mai diferite convingeri 
politice, au mărșăluit braț la braț, 
animați de idealul menținerii păcii 
in lume.

Coloana, care se întindea pe a- 
proape 10 km, a poposit in diferite 
localități de pe traseul celor 42 
km, unde s-au organizat serbări 
cimpenești, in cadrul cărora nu
meroși artiști au recitat poezii ale 
poeților greci și străini dedicate 
păcii. „Marșul Maraton — ne-a 
declarat scriitorul Melis Nicolaidis, 
președintele comitetului de pregă
tire a marșului — este cea mai 
înaltă expresie a mișcării grecești 
pentru pace. Alături de partizanii 
păcii din Grecia au pășit astăzi 
numeroși reprezentanți ai organi
zațiilor paciiiste din Statele Unite, 
Anglia, Franța, Italia, Belgia, Sue
dia și din numeroase alte țări ale 
lumii”.

Pancarte cu lozinci scrise în di
ferite culori exprimau revendică
rile acestei mase uriașe de oameni: 
„Trăiască prietenia interbalcani- 
că", „Jos agresiunea Statelor U- 
nite împotriva poporului vietna
mez”, „Să Înceteze bombardarea 
orașelor și satelor nord-vietname- 
ze“, „Trăiască prietenia și pacea 
Intre popoarele lumii”. „Afară cu 
N.A.T.O. din insulele grecești și 
din Cipru”.

La asfințitul soarelui, primele 
rinduri ale coloanei au intrat pe 
străzile capitalei. Marșul a luai 
sfîrșit printr-un impunător miting 
care a avut loc la Atena.

a parti-

ora 5,45, 
a pornit

Aspasia 
rostit poezia „Odă 
de Ianis Ritsos. 
țărani, oameni de 
funcționari, scrii- 

și tineri, femei și

CONSTITUANTA" MOARTĂ ÎNAINTE DE NAȘTERE
de guvern pentru redactarea unei 
legi electorale în vederea „alegeri
lor generale" a hotărît „cu majo
ritate de voturi" ca Adunarea Na
țională constituantă să nu aibă nici 
o influență asupra activității gu
vernului.

Astfel, acest organism nu se va 
putea pronunța asupra moțiunilor 
de cenzură, de încredere sau ne
încredere în guvern, cît timp nu 
va fi promulgată o Constituție.

JJ
SAIGON 22 (Agerpres). — In

tr-o declarație făcută sîmbătă, șe
ful juntei militare saigoneze, ge
neralul Ky, a afirmat că guvernul 
său „își va ține promisiunea ini
țială" în legătură cu organizarea 
alegerilor pentru o Adunare Națio
nală constituantă pînă la 15 sep
tembrie. Corespondentul din Sai
gon al agenției France Presse 
transmite, totodată, că în ședința 
sa de sîmbătă, Comitetul desemnat

n| MADRID. Autoritățile fran- 
™ chiste au deferit justiției pe 
cei opt studenți arestați la 6 mai 
în timpul demonstrațiilor studen
țești de la Madrid și Barcelona, 
pentru libertatea de a se orga
niza.

M DALLAS. Tribunalul local se ' 
” va întruni la 13 iunie pentru 
a reexamina „afacerea Jack Ruby" 
și pentru a stabili dacă asasinul 
lui Lee Harvey Oswald „se bucu
ră de toate facultățile mintale".

C. ALEXANDROAIE
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