
Re3'°n
' •’ neva Proletari din toate țările,

Marți 11 ianuarie 1966

tineretului
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII-TINERETULUI - COMUNIST

Anul XXII, seria II, Nr. 5177 4 PAGINI — 25 BANI
I

Conferința organizați ei II. T. C
a orașului București si conferințe

_> ■

ale organizațiilor regionale ale U.T.C.

O.gamă variată de stofe pro
duse de Fabrica „Partizanul 
roșu0 din . Brașov sint apre
ciate de cumpărători. In 
fotografie : La. unul din răz
boaiele automate din secția 
de preparație a țesătoriei, 
unde se lucrează fire sinte

tice pentru^ țesături

Fotoț AGERPREEț

ÎN DEZBATERE PROIECTUL I 
I

DE STATUT AL COOPERATIVEI

AGRICOLE DE PRODUCȚIE

Pirtia de schi de la-Clă- 
bucet sosire a avut du
minică foarte muiți oas
peți : Încă din primele 
ore ale dimineții sute de 
turiști au populat drumu
rile către cabană pentru 
a asista la primul concurs 

al sezonului

La sfirșitul săptămînii tre
cute a avut Ioc conferința 
organizației U.T.C. a orașului 
București și conferințele or
ganizațiilor regionale 
U.T.C. București, Banat, 
ceava și Maramureș. Delegații 
Ia conferințe au aprobat ur
mătoarea ordine de zi.

1. Darea de seamă a comi
tetului organizației orășenești 
(regionale) al U.T.C. pe ultimii 
doi ani și Raportul comisiei de 
revizie.

2. Alegerea comitetului oră
șenesc (regional) al U.T.C., a 
comisiei de revizie și a dele- 
gaților Ia cel de al IV-Iea Con
gres al Uniunii Tineretului 
Comunist.

La lucrările conferințelor 
au participat delegați aleși de 
conferințele raionale și oră
șenești ale U.T.C. — tineri 
muncitori, ingineri, tehnicieni,

ale 
Su

lucrători din gospodăriile a- 
gricole de stat și stațiuni de 
mașini și tractoare, tineri ță
rani cooperatori, intelectuali, 
activiști ai Uniunii Tineretului 
Comunist, precum și numeroși 
invitați — membri ai birouri
lor Comitetului orășenesc 
București al P.C.R., membri ai 
birourilor comitetelor regiona
le ale P.C.R., primi secretari 
ai unor comitete raionale de 
partid, reprezentanți ai or
ganelor locale de stat, ai co
mitetelor regionale, orășenești 
ale organizațiilor de masă, 
conducători ai unor întreprin
deri, șantiere de construcție și 
instituții, oameni de știință, 
cultură și artă.

Conferințele —- caracteri
zate prin exprimarea adeziunii 
totale a tinerilor ia politica 
partidului nostru, prin hotă-

Proprietatea cooperatista
indicatorul principal
al puterii economice

D
rezbaterea proiectului de Sta
tut al cooperativei agricole 
de producție și a celorlalte 
documente elaborate pe baza 
indicațiilor Congresului ai 
IX-lea al partidului — care 
are Ioc în prezent in toate 
satele noastre — constituie 
uri prilej de analiză a acti

vității pe care au, desfășurat-o pînă acum 
cooperativele agricole de producție,, de 
stabilire a unor măsuri practice care să 
asigure punerea în valoare a rezervelor 
de care dispune agricultura noastră.

Cooperativa din VUșoara a luat ființă 
cu 15 ani în urmă. Din 1956, de la in
trarea tuturor sătenilor în cooperativă, 
suprafața de pămînt a rățnas aceeași; 
veniturile anuale au fost’ însă mereu mai 
mari. Această creștere are la bază, în 
primul rind, așa cum se arată și în pro
iectul noului statut, lucrarea în comun 
a pămîntului, care a permis folosirea pe 
stară largă a mecanizării, chimizării, a 
cuceririlor științei și tehnicii. Succesele

obținute în prezent se datoresc, de ase
menea, dezvoltării, în ultimii ani, în ritm 
susținut, a proprietății cooperativei. Am 
precizat „in ultimii ani", pentru că nu 
întotdeauna acestui capitol principal i-am 
acordat aceeași atenție. Așa, de exem
plu, din 1951, de la înființarea coopera
tivei și pînă în 1958, în opt ani de acti
vitate, fondul de bază a sporit cu mai 
puțin de 1 000 000 lei. Vecină cu noi este 
cooperativa din Cobadin, unitate căreia 
i s-a dus vestea în întreaga țară pentru 
veniturile mari pe care le realiza. O a- 
naliză atentă ne-a arătat cauzele pentru 
care noi bateam pasul pe loc. Coopera
torii s-au convins că obținerea unor ve
nituri mari impune in.primul rind dezvol
tarea averii obștești. Chibzuind bine am 
hotărît, printre altele, să creăm un pu
ternic sector zootehnic. Pină atunci a- 
cestei ramuri nu-i acordasem atenția, cu
venită. Aveam doar 200 de păsări și 20 
de porci. De la hotărîre am trecut la 
faptă, alocind fondului de acumulare 
sume mari, care in multe cazuri au de-

Foto : V. RANGA

(Continuare în pag. a II-a)

ZAHARIA GANEA 
președintele cooperativei 

agricole de producție 
V Ușoara — Dobrogea

Banat al

A ÎNCEPUT

al C.C. al

o

TELEGRAMA

ȘCOLAR Tovarășului ENVER HODJA 
Prim-secretar.al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Albania

pășit 15 la sută din valoarea producției | 
nete realizate. Cea mai mare parte a a- B 
cestor sume am investit-o in zootehnie. > 
Am cumpărat animale de producție, am I 
construit 15 grajduri, 8 maternități pen- | 
țru scroafe, 2 îngrășătorii pentru porci, 
3 puiernițe cu o capacitate de 7 500 ca
pete, 3 saivane etc. Am forat o fintînă 
de mare capacitate, în grajduri a fost 
introdusă apa și curentul electric, au 
fost cumpărate instalații și motoare sta
bile pentru tocarea nutrețurilor. Alte 
sume le-am investit în mașini și unelte 
agricole, în îngrășămite chimice, în con
struirea unor magazii și pătule. Am o- 
riefitat, deci, investițiile spre obiective 
care influențează direct producția. Efec
tele n-a trebuit să le așteptăm mult. Re-

rîrea lor de a nu-și precupeți 
nici un efort pentru înfăp
tuirea sarcinilor mari pe care 
partidul le-a pus in fața 
U.T.C. — s-au desfășurat în- 
tr-un spirit de lucru. La 
discuții au luat cuvîntul nu
meroși delegați și invitați.

Din partea comitetelor re
gionale și orășenești ale Parti
dului Comunist Român, au 
luat cuvintui în cadrul confe
rințelor U.T.C. tovarășul 
Gheorghe Necula, membru al 
C.C, al P.C.R., prim secretar 
al comitetului regional Bucu
rești ai P.C.R.; tovarășul Ion 
Cîrcei, membru al C.C. al 
P.C.R., prim secretar al Comi
tetului regional
P.C.R.; tovarășul Ion Savu. 
membru supleant 
P.C.R., secretar al Comitetului 
orășenesc București al P.C.R.; 
tovarășul Tudor Done, secre
tar ai Comitetului regional 
Suceava al P.C.R.; tovarășul 
Gheorghe Blaj, secretar al Co
mitetului regional Maramureș 
al P.C.R.

în încheierea lucrărilor con
ferinței organizației U.T.C. a 
orașului București a luat 
cuvîntul tovarășul Petru E- 
nache, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., prim secretar 
al C.C. al U.T.C., iar la confe
rințele regionale au vorbit to
varășii Gheorghe Stoica (Bucu
rești), Ion Popescu (Banat). 
Mircea Angeiescu (Suceava), 
secretari ai C.C. al U.T.C.; Ni
colae Mihalache, membru su
pleant al Biroului C.C. al 
U.T.C. (Maramureș).

Conferințele au adoptat te
legrame adresate Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Ni
colae Ceaușescu, secretar ge
neral al C.C. al P.C.R., prin 
care exprimă recunoștința si 
dragostea tineretului față de 
partid pentru minunatele con
diții de viață și muncă create, 
hotărîrea lui de a contribui, 
alături de ceilalți oameni ai 
muncii, la înfăptuirea istorice
lor obiective stabilite de cei 
de al IX-lea Congres al Parti
dului, de a întimpina a 45-a 
aniversare a partidului cu noi 
succese în muncă.

Foto: O. PLECAM

Elevii clasei a Xl-a G de la Liceul „Aurel Vlaicu" din Capitală la prima oră de curs din 
acest trimestru

UN NOU l

TRIMESTRU

După o vacanță re
confortantă, plină de 
surprize, elevii de pe 
cuprinsul întregii țări 
au reînceput ieri cursu
rile. Cel de al doilea 
trimestru, etapă im
portantă a anului șco
lar, aduce elevilor 
bucuria de a face pași 
însemnați pe drumul 
consolidării cunoștințe
lor dobîndite pînă a- 
cum, al lărgirii orizon
tului de cultură gene
rală, al pregătirii lor 
pentru viață.

Cu forțele împrospă
tate după trei săptă- 
mîni de odihnă, dozin- 
du-și judicios eforturile 
din prima zi a noului 
trimestru, desfășurând 
o activitate personală 
riguros organizată, res- 
pectînd un regim de 
muncă zilnic bine e- 
chilibrat, elevii vor urca 
ritmic treptele cunoaș
terii, adăugind la rezul
tatele bune obținute în 
primul trimestru noi 
succese la învățătură

și în activitatea obșteas
că.

Generalizmd experi
ența .bună, evitîndu-se 
neajunsurile care s-au 
manifestat în etapa 
școlară trecută prin e- 
forturile unite ale ca
drelor didactice, ale 
tuturor elevilor, se vor 
crea premisele necesa
re obținerii unor rezul
tate mai bune Ia învă
țătură și disciplină.

Concluzii prețioase 
desprind și organizații-

le U.T.C. privind îm
bunătățirea muncii de 
educare politică a ele
vilor pentru creșterea 
răspunderii lor perso
nale față , de; învățătu
ră—principala lor în
datorire — unindu-și 
în acest sens eforturile 
cu ale conducerilor șco
lilor, ale tovarășilor 
profesori.

Tuturor elevilor — 
succes în noul trimestru 
școlar!

Tovarășului HADJI LLESHI 
Președintele Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Albania

Tovarășului MEHMET SHEHU 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Albania

TIRANA

Institutul de invățămint superior centru de cercetare științifică

UN OBIECTIV ESENȚIAL

In expunerea făcută la recenta 
sesiune a Marii Adunări Națio
nale, tovarășul Nicolae Ceaușes
cu, secretar general al C.C. al 
P.C.R., a arătat că o .problemă de 
mare însemnătate, care-și cere 
soluționarea grabnică este orga
nizarea mai bună a cercetării 
științifice în învățămîntul supe
rior, subliniind necesitatea ca 
oamenii de știință care desfășoară 
o bogată și rodnică activitate, 
pentru pregătirea tinerelor gene
rații ale patriei noastre să-și a- 
duca o contribuție de seamă la 
dezvoltarea și afirmarea științei 
românești.

In domeniul cercetării geolo
gice și geografice în universitățile 
noastre există o puternică și va
loroasă tradiție ilustrată de per-

COLABORARE MULTILATERALA
sonalități de frunte ale științei 
românești ca Grigore Cobălcescu, 
Grigore Ștefănescu, Gh. Vîlsan, 
Ludovic Mrazek, Sava Atanasiu 
și alți geologi și geografi de pres
tigiu.

La noi, la Universitatea din 
București, paralel cu activitatea 
didactică de pregătire a cadrelor 
pentru învățămîntul mediu, în 
facultatea de geologie-geografie 
există preocuparea permanentă 
pentru activitatea de cercetare 
științifică în vederea promovării 
științelor geologice și a valorifi
cării bogățiilor substanțelor mi
nerale utile.

Acad. prof. MILTIADE FILIPESCU
Decan al Facultății de geologie-geografie a Universității 

București

Preocuparea cadrelor 
didactice pentru o 
activitate științifică este 
tă de cele peste 2 000 de lucrări 
științifice tipărite în publicațiile 
de specialitate din țară și 
peste hotare, rod al muncii 
cercetare depuse de cele 85 
cadre didactice de la secția
geologie, începînd de la prepara-

noastre 
intensă 
ilustra-

rie 
de 
de 
de

tor pînă la profesorul șef de ca
tedră.

In activitatea de cercetare ști
ințifică am acordat o deosebită 
atenție antrenării tinerelor cadre 
didactice din facultatea noastră 
care au prezentat de la an la an 
comunicări științifice din ce în ce 
mai interesante așa îndt putem 
spune, cu bucurie, că rezultatele

obținute pînă în prezent în cer
cetarea geologică se datoresc în 
bună parte contribuției aduse de 
ținerii cercetători de la catedrele 
facultății. Această preocupare 
pentru formarea viitorului cerce
tător s-a putut vedea și la sesi
unile de comunicări științifice 
unde 85 la sută din lucrările pre
zentate au aparținut tinerilor cer
cetători care au demonstrat de a- 
cum o personalitate științifică 
bine conturată.

Referindu-mă la activitatea de 
cercetare științifică dusă pînă 
acum în facultate, aș vrea să mă

opresc asupra problemelor cola
borării cu alte instituții științifice.

In multe cazuri temele care 
făceau obiectul cercetării științi
fice a unui colectiv de cadre di
dactice sau a unui cadru didactic 
necesitau antrenarea unor specia
liști din afara colectivului de 
geologi din facultate. Am cola
borat cu Comitetul geologic și 
cu diferite instituții de cercetări 
departamentale atît pentru alcă
tuirea hărților geologice moderne 
la diferite scări, cit și pentru sta
bilirea diferitelor metode noi de 
orizontare stratigrafică și stabili
rea structurală a subsolului țării, 
elemente de bază în explorări și 
exploatări. Deși am folosit ade
seori aceste forme de colaborare, 
trebuie să spunem totuși că mai 
avem multe de făcut în această 
direcție și noi luăm acum mă
suri pentru întărirea legăturii co
lectivelor de cercetări din făcui-

(Continuare tn pag. a lll-a)

In numele poporului român, al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat ți al 
Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România, 
"precum și în numele nostru personal, vă adresăm dv. și po
porului frate albanez felicitări cordiale cu ocazia celei de-a 
XX-a aniversări a proclamării Republicii Populare Albania.

Poporul român salută cu căldură succesele Însemnate ob
ținute de harnicul popor albanez sub conducerea Partidului 
Muncii din Albania și îi urează din toată inima noi victorii 
în opera de construire a socialismului.

Sîntem convinși că relațiile de prietenie și colaborare fră
țească dintre Republica Socialistă România și Republica 
Populară Albania se vor dezvolta continuu, în interesul po
poarelor noastre, al întăririi unității și coeziunii sistemului 
mondial socialist, al cauzei socialismului și păcii.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar General 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

CHIVU STOICA 
Președintele 

Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste 

România

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste 

România

Complex școlar la Brăila

în apropierea Uzinelor de utilaj 
greu „Progresul" din Brăila a în
ceput de curînd construcția 
complex școlar metalurgic,
construcție va avea 24 de săli de 
clasă. Școala va dispune, de ase
menea, de laboratoare, bibliotecă,

unui 
Noua

cantină, cămine și ateliere pentru 
diferite meserii. în noul an de în- 
vătămînt, școala va funcționa cu 
circa 900 de elevi.

Pînă în prezent a fost terminată 
organizarea șantierului și se lu
crează la fundația noii construcții-



Pătrundem cu greu, 
prin zăpada căzută din 
abundență, la coope
rativa agricolă de pro
ducție din comuna 
Măstăcani, raionul Bu
jor.

La conducerea coo
perativei îl găsim pe 
tînărul inginer zooteh
nist Viorel Bucur. Toc
mai își nota în agenda 
noului an cîteva din re
zultatele obținute în a- 
nul 1965 în zootehnie : 
amenajarea unui grajd 
special pentru viței cu 
boxe individuale pentru 
alăptarea artificială, de
pășirea producției de 
lapte șl lină pe cap de 
oaie, ’exultate bune la 
sectorul porcin, la tau
rine... Succese care se 
leagă direct de hărnicia 
oamenilor, dar și de ac
tivitatea tînărului ingi
ner.

Seara ne-a prins la 
cooperativă. Răspundem 
invitației tovarășului 
Bucur și poposim la el 
acasă. Ne-a atras aten
ția de la început numă
rul mare de volume ce 
formează biblioteca sa.

Dar nu numai atît. In
tr-un colț al camerei, 
pe o masă de lucru, se 
afla un bust al lui Tu
dor Vladimirescu, iar 
prin cameră remarcăm 
de asemenea, alte cîte
va sculpturi: chipul ți
nui muncitpr; un bust 
de fată, bustul lui 
George Enesou și altele.

— Pasiune de colec
ționar ?

— Nu. Pasiune de... 
sculptor. O vreme m-a 
atras desenul, pe urmă 
am descoperit frumuse
țea modelajului.

—• Pentru viitor ?
— Aș vrea să-mi în

cerc modesta-mi expe
riență redînd unele idei 
și scene din basmul 
popular românesc care 
mă atrage îndeosebi. 
Bineînțeles, dorința mea 
cea mai mare este ca 
unele din cefe mai bu
ne lucrări să le expun 
la o expoziție a artiști
lor plastici amatori.

l-am. urat tînărului 
artist amator, succes 
în pasiunea sa.

O. TUDOR Inginerul zootehnist Viorel Bucur, lucrînd în timpul liber la 
al lui Tudor Vladimirescu

finisarea uimi bust

Foto: PAUL POPA I

SP 5

Concursul inaugural al sezo
nului de schi, u invitat la start 
sportivi de pe Valea Prahovei, 
Btașov și București. Pîrtia 
bucet, recent reameîiajată, 
dovedit o excelentă gazdă 
ales că în ultimele zile în 
prejuritnile Predealului a 
din belșug, oferind concurenți- 
lor zăpadă ideală pentru schiat.

Au răspuns invitației, bineîn
țeles și spectatorii, într-un nu
măr record. Pasionați ai schiului, 
excursioniști sau oameni ai mun
cii aflați la odihnă au populat 
„tribunele" de la Clăhucet so
sire, întregind atmosfera antre
nantă a primului concurs din 
acest an.

Victoriile au fost cucerite 
după cum se știe de Ilona Mi- 
kloș, Cornel Tăbăraș (în probele 
seniorilor), Dan Cristea și Con
stanța Mazgăreami (în probele 
juniorilor).

Dacă în proba de slalom seni
ori. Tăbăraș a fost „urmărit" în
deaproape de consacrații Zangor 
și Gohn, Ilona Mikloș a venit cu 
cîteva zecimi de secundă mai 
bine decît Edith Suteu și Mihae- 
la Casapu, două speranțe care se 
afirmă cu certe posibilități. Și 
in proba masculină, cum de altfel 
era de așteptat, au evoluat „spe
ranțe". Aici însă consacrații din 
rîndul cărora n-au lipsit nici Mi
hai Bucur sau Gh. Bălan au ținut 
să dovedească că mai au încă un 
cuvînt de spus, și că drumul spre 
afirmare și consacrare chiar dacă 
pe pîrtia de slalom se coboară, 
e mai dificil decît se arată.

Pe această temă, evoluția si 
perspectivele „speranțelor" la 
schi, ni se par interesante cîte
va păreri notate pe pîrtia de 
zăpadă.

Primul interlocutor: ILONA 
MIKLOȘ.

— Ați învins și astăzi, așa 
cum ne-am obișnuit în tiltitnîi 
ani. Care să fie secretul ?

— Atletismul m-a ajutat în rea
lizarea unei oarecare longevități 
sportive. Evident, în proba de 
specialitate mă antrenez în tot 
timpul anului cu grija cuvenită 
pentru păstrarea și îmbunătăți
rea performanței. Apoi asaltul 
schimbului de azi, de mîine, n-a 
fost în ultima vreme prea „peri
culos". Există în probele femi
nine mai cu seamă, prea puține 
speranțe...

— Unde trebuie aflată expli
cația ?

— La ora actuală dispunem 
de prea puține schioare talen
tate (exceptînd pe Edith Suteu, 
Liliana Blebea, Elena Neagoe 
sau Mihaela Casapu). Este foarte 
greu să găsim alte nume 
promit... Aceasta deoarece 
există încă o bază de masă 
respunzătoare, de unde s-ar pu
tea depista talente autentice. Ti
nerii nu sînt pregătiți corespun
zător, cu deplină exigență. S-a 
încetățenit obiceiul ca la con-

Clă- 
s-a 

mai 
îm- 
nins

care
nu
co

PRACTICA NU SE POATE

FACE... PRIVIND !
zina „Grivita 
roșie", este una 
dintre cele mai 
mari uzine ale 
Capitalei, ves
tită pentru 
produsele ei, 
pentru oame
nii ei harnici, 

pentru colectivul care, de-a 
lungul a mulți ani, a crescut 

tineri 
o înaltă catifi- 

discu-

u ție — meritînd, după părerea 
noastră, o atenție specială. 
Vom lua ca exemplu atelierul 
de mecanică II.

— Practica elevilor ? 
interesează direct, ne-a 
tovarășul Eugen Dănilă, meș
ter în secție. Și e firesc, ar
gumenta tot dînsul. Băieții 
aceștia vor lucra la noi după 
absolvire. Nu sîntem noi in-

Ne 
spus

intens. Printre mașini — 20 
de elevi ai școlii profesionale. 
Ce fac ? Privesc ! De cînd ? 
„De cînd am intrat, de la 7...“, 
ne-au spus cîțiva.

Ora 10. în secție se lucrea
ză în ritm la fel de susținut. 
Ce fac băieții? Privesc... A, 
să nu greșim: mai vedem și 
cîțiva care fac altceva — 
vuiesc niște piese.

sti-

, cursuri pîrtia să fie curățată de... 
obstacole mai grele care scade 
din gradul de dificultate al pro
bei, ceea ce nu stimulează pregă
tirea, concurentilor. Schiul cere 
antrenamente dificile, ore și ore 
de muncă pe pîrtie.

CORNEL TĂBĂRAȘ

— Speranțele 
și-am 
Marin
Haidu. Dorin Munteanu, 
Brenci.
Vulpe ne-au făcut

ie astăzi — 
să numesc doar cîteva : 

Focșăneanu, Beniamin 
Virgil 

Dan Cristea. Gbeorgho 
și în acest

MIHAI BUCUR în preajma
— Pe pîrtiile de schi apar me

reu elemente talentate dar nici 
n-apucăm să le cunoaștem bine 
numele și dispar. O mare parte 
dintre aceștia învață ABC-ul 
schiului în centrele de inițiere, a 
căror rază de cuprindere, de ac
tivitate trebuie lărgită mai mult. 
Doar atît însă nu-i deajuns. în 
centrele de inițiere ei trebuie să 
beneficieze de o bună pregătire, 
ceea ce acum se face mai puțin : 
învață cum să alunece sau să 
cadă pe schiuri, mai încearcă o

4 interviuri
■ V

pe pîrtia de zăpadă
concurs promisiuni îmbucurătoa
re. Se dovedesc talentați dar nu 
știu sau nu sînt ajutați să du
bleze talentul cu munca, cu o 
muncă plină de sîrguință. Altfel 
promisiunile vor rămine simple 
promisiuni. Evident, în afirma
rea lor au nevoie in același timp 
de participarea la concursuri. 
Acum nu ne mai putem plînge 
de zăpadă. Deci, trebuie organi
zate cît mai multe concursuri, la 
care să se întreacă cîți mai mulți 
tineri schiori. Bineînțeles acesto
ra trebuie să le fie asigurate ma
teriale corespunzătoare, schi
uri și echipament de perfor
manță.

cristiană și-apoi își iau zborul, în 
drum către performanță. Așa sc 
face că la concursuri apar mulți 
tineri schiori cu deficiențe evi
dente (în ceea ce privește stăpî- 
nirea tehnicii). De aceea se im
pune, după părerea mea. conti
nuitate în pregătire, promovarea 
talentelor în secțiile de perfor
manță ale cluburilor. Este ne
voie în același timp ca în cen
trele de inițiere să activeze cei 
mai buni antrenori, care să po
sede o pregătire modernă, știin
țifică.

DR. BOȚEA VLADIMIR, vi
cepreședinte al Federației 
mâne de schi.

serii numeroase de 
muncitori cu 
care. Vizitînd secțiile, 
tind cu conducătorii tehnici, 
cu cadrele organizației U.T.C., 
constați și astăzi aceeași pre
ocupare pentru schimbul cel 
mai tînăr, viitorii muncitori, 
care, acum, se pregătesc pe 
băncile școlii profesionale. ÎJ- 
zina patronează școala .și 
putea da multe exemple 
dovedesc grija cu care 
înconjurați elevii-ucenici.

Vizita în unele ateliere 
pus însă și unele semne de 
întrebare privind procesul de 
pregătire a viitorilor munci
tori ai „Griviței roșii", unele 
dintre ele — și îndeosebi cele 
legate de practica în produc-

Ștafeta meseriei
pe mîini bune

s-ar 
care 
sini

nea

vină bine

nimic de
Bă-

teresați ca ei să 
pregătiți ?

Vorbe frumoase, 
zis. Și foarte adevărate, 
reții vor lucra, intr-adevăr,
aici după absolvire, unii vor 
fi, poate, muncitori chiar în 
atelierul pe care îl conduce 
tovarășul meșter. Să vedem 
însă cum se desfășoară... prac
tic — practica.

Ora 9. In secție se lucrează

Ora 14: constatările noas
tre se încheie cu întrebarea : 
„ce fel de practică e 
ta ?“. Nici pînă acum băieții 
n-au făcut aproape 
Desigur, ne-am zis, 
voie și de un timp 
elevul trebuie să fie atent, să. 
privească și să observe cum 
lucrează muncitorii cu expe
riență. Dar întreaga zi de 
practică să se reducă la atît ?

aceas-

nimic, 
este ne- 
în care

rwy
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PE SCURT

actualului se
zon, forul de specialitate, comi- 

; sia regională de schi Brașov s-a
1 preocupat cu atenție de lărgirea

caracterului de masă al schiului. 
‘ Centrele de inițiere și pregătire 
‘ de la Fundata, Rîșnov, Săcele, 
1 Predeal și Brașov vor cuprinde 

fiecare 40-50 de copii de unde 
vor fi selecționați cei mai buni. 

1 Aici au fost repartizați antre-
1 nori competenți, participanți la
> un curs care a avut ca principal 

scop unificarea metodicii de 
1 predare la antrenamente.

în acest sezon vom organiza 
mai multe concursuri pentru co
pii, care vor fi urmărite îndea
proape de antrenori de 
litate. De asemenea vor pârtie 
pa, în același scop — depistarea 
elementelor talentate - 
cursurile etapei la1 
dei de iarnă. O altă acțiune care 
credem că se va bucura de 
succes : sîmbătă și duminică, aici 
la Predeal sau pe pîrtiile din ju- 

[ rul Brașovului vom organiza con-
, cursuri pentru turiștii veniți prin

O.N.T. să-și

• In cadrul „Cupei campio
nilor europeni" la tenis de 
masă (feminin) la Ljubljana, e- 
chipa Spartak Fraga a învins 
cu scorul de 5—2 pe Olimpia 
Ljubljana. Iată rezultatele înre
gistrate : 
Zrimec 2—0; Marta Luzzova — 
Kralj 2—0; Jarka Karlikova — 
Pire 1—2 Luzzova —- Zrimec 
2—0 ; Jitka Karlikova — Pire 
2—1 ; Jarka Karlikova —- Kralj 
0—2 ; Luzzova — Pire 2—0.

II căutăm din nou pe tova
rășul Dănilă, căutăm să stăm 
de vorbă și cu alți muncitori. 
Tovarășul Dănilă 
data aceasta, mai 
vorbe:

— Întîmpinăm 
ne-a spus dînsul. La noi se 
lucrează în acord, muncitorii 
nu ating productivitatea ce
rută dacă-i lasă pe elevi să 
facă școală pe mașinile lor.

Am mai aflat de la tovară
șul meșter și altceva: elevii 
trebuie să facă, săptăminal, 
18 ore de practică pe mașini. 
Conducerea atelierului a sta
bilit însă (pe baza cărei nor
me ? și cu ce aprobare ?) ca 
ei să lucreze doar... 6 ore — 
cite două la sfîrșitul fiecărei 
zile de muncă.

— Nu putem altfel, spunea 
meșterul.

— Ba putem, ne-a oferit un 
alt răspuns strungarul Cor
nel Frățilă din atelierul me
canică IV, care l-a pregătit 
pe elevul Ion Sisu în așa fel 
incit, pe mașina lui, viitorul 
muncitor își poate efectua 
toate orele prevăzute de pro
grama de învățămînt.

— Secretul ?
— Simplu. M-am ocupat de 

el să învețe meserie, să exe
cute operațiile ca și mine, în 
același ritm. Am reușit. Cu 
strădanie, ce-i drept, dar îl 
las să facă planul, și-l face.

Iată, deci, că soluții — și 
încă foarte practice — există. 
Ele vizează, în special, răs
punderea tuturor muncitori
lor cu experiență pentru pre
gătirea practică a elevilor 
școlilor profesionale. Alți to
varăși ne-au oferit și alte so
luții, ne-au mai relatat și 
unele greutăți, toate de luat 
în seamă.

întrebarea care se pune 
este însă de' ce conducerea 
uzinei, conducerea școlii, con
ducerile secțiilor, meșterii, 
organizația U.T.C. nu anali
zează în toate amănuntele 
problemele practice ale prac
ticii viitorilor muncitori ? 
Fiindcă, e limpede pentru ori
cine, practica nu se poate 
face privind!

este, de 
realist în

greutăți,

Jitka Karlikova

• Turneul international 
tenis de masă de Ia Sofia 
lost dominat de echipele R. 
Cehoslovace, învingătoare 
competițiile rezervate juniori
lor și seniorilor. La juniori, e- 
chipa română a ocupat locul 
doi iar la seniori locul trei. 
Proba de simplu masculin a re
venit cehoslovacului Kudrenak, 
care în finală l-a învins cu 
3—1 pe coechipierul său Kunc.

sfîrșitulpetreacă 
săptămînii în aer liber.

★
Concursul se sfîrșise 

Pe pista Clăbucetului 
acum amatorii. Mulți dintre ei, 
cu puțin înainte erau simpli 
spectatori. Acest prim concurs 
ar putea fi socotit de bun augur 
mai ales că ne-a oferit atîtea 
păreri interesante despre „spe
ranțele" schiului. Și va fi de bun 
augur dacă evoluția acestora va 
confirma un drum ascendent și 
nu va rămine o simplă speranță.

.VASILE RANGA

demult, 
evoluau

• Celebrul fotbalist portu
ghez Eusebio a fost accidentat 
in rifeciul de campionat Benfica 
Academica Coimbra, desfășurat 
duminică. Rănit la cap în urma 
unei ciocniri, el a părăsit te
renul de foc fiind internai la 
spital. Medicii au declarat ca 
Eusebio nu se va mai puica 
antrena timp de două săptămîni.

I. BOBEA

ai puterii economice
(Urmare din pag. 1)

Primul concurs atletic de sală

ti fază din meciul feminin de handbal dintre Știința București- 
Liceul nr. 4 Timișoara, disputat duminică în sala Floreasca

Proprietatea 
cooperatistă -

indicatorul principal

ABSENȚE NEMOTIVATE
• După cum se știe, viitoa

rea ediție a campionatelor eu
ropene de box amator se va 
desfășura în anul 1967. Federa
ția de specialitate din R. F. 
Germană a anunțat A.I.B.A. 
(Asociația Internațională de 
Box Amator) că orașul Koln își 
va depune candidatura zilele 
acestea pentru organizarea 
campionatelor. In cazul că 
A.I.B.A. va accepta această 
candidatură atunci campionatele 
vor fi găzduite în Palatul spor
turilor din Koln între 2 și 10 
mai 1967.

START

Val-

Secvență din filmul cursei

de slalom special (bărba(i)

Foto : VASILE RANGA

• Turneul international mas
culin de handbal de la Rostock 
a fost ciștigat de echipa ora
șului București. Au urmat în 
clasament Empor Rostock, H.G. 
Copenhaga, Lokomotiv Dresda 
și Oppsal Oslo, lată rezultatele 
înregistrate în ultima zi : Bucu
rești — H.G. Copenhaga 15—9 
(5—5); Empor Rostock — Bucu
rești 12—10

• Federația chiliana de fot
bal ă selecționat un lot de 25 
de jucători în vederea turneului 
final al campionatului mondial 
din Anglia. Din lot fac parte, 
printre alții, Donoso, Contreras, 
Campos, Sanchez, Rojas, 
des, Landa și Arancibia.

• In urma unul referendum 
al ziariștilor din R. F. Germa
nă, titlul de cel mai bun sportiv 
al anului 1965 din această tară 
a fost atribuit înotătorului Joa
chim Klein în vîrstă de 23 ani. 
Urmează în clasament ciclistul 
Rudy Altig și schiorul Georg 
Thoma. La feminin, cea mai 
bună sportivă a fost desemnată 
Helga Hoffman (atletism).

Duminică dimineața, 
sala Floreasca II a 
găzduit primul con
curs atletic a! noului 
an, rezervat alleților 
seniori. Cu toate că 
organizatorii acestui 
concurs, tovarășii din 
comisia orășeneasca 
de atletism au anunțat 
din timp (cu o lună 
înainte) regulamentul 
și caracterul concursu
lui, la startul probelor 
s-au prezentai putini 
concurenți. Dintre clu
buri ăa lost prezente 
cu loturi mai mari 
doar Dinamo, Metalul 
și Rapid. Secția bucu- 
reșteană cu cel mai 
multi atleți, Știința, a 
fost absentă. Cei cîțiva 
atleți studenti veniți 
din proprie inițiativă 
nu au putut concura 
deoarece nu a avut 
cine să-i înscrie ; nu 
a fost prezent nici un 
antrenor al clubului. 
De asemenea, la o cer
cetare mai atentă a 
foilor de concurs, se 
poate constata cu u- 
știrință și faptul că 
mai mult de trei sfer
turi din participant! au 
fost juniori. Desigur, 
prezența juniorilor la 
start este un lucru îm
bucurător, aceasta asi- 
gurînd obținerea per

tormanțelor viitoare. 
Totuși există un feno
men care dăinuie de 
mulți ani în atletismul 
nostru : un număr 
mare de copii și juni
ori sînt angrenați în 
activitatea atletică din 
care însă rămîn putini, 
foarte puțini la 
vlrsla senioratului. O 
mulțime de atleți tineri 
buni, s-au pierdut pe 
drum. Este suficient 
să amintim cîteva nu
me : Smaranda Perenă* 
reanu, Măria 
Mircea Axente, 
Diaconu. Mai 
putem arăta și
secții de atletism care 
și-au făcut un renume 
în „creșterea' juniori
lor cate apoi se pierd, 
fără să continue acti
vitatea 
vîrsta 
Progresul
centrul atletic din Ro
man, Voința Bucu
rești ele. In felul aces
ta se irosesc inutil 
forfe-, energie, materia
le investite în pregăti
rea celor care apoi a- 
bandonează activitatea 
atletică tocmai atunci 
cînd se așteaptă rezul
tate deosebite de la 
ei.

Una din cauzele care 
au determinat această

Mihai, 
Anton 
mult, 

cîteva

atletică la 
senioratului : 

București,

situație este orientarea 
forurilor de specialita
te din ultimii ani, de 
a sprijini în exclusivi
tate munca eu junio
rii. De asemenea, în 
secjiile unor cluburi 
și școli sportive de e- 
levi se urmărește a- 
desea obținerea rezul
tatelor imediate, for- 
țînd pregătirea juniori
lor.

Mai trebuie consem
nat, de asemenea, fap
tul că în București în 
a doua jumătate a 
anului 1965 nu au fost 
(fecit două concursuri 
rezervate atleților se
niori ceea ■ ce este 
inadmisibil de puțin.

Din concursul de 
sală de duminică am 
reținut pertormanțele... 
junioarei Ruxandra 
Marinescu, ciștigăloa- 
rea probei de 50 m 
plat cu 6,8 sec., evolu
ția promițătoare a lui 
Alexandru Tudorașca 
ta aceeași probă cu 
5,9 sec. precum și re
cordul 
13,69 m 
greutății 
Elena Elic, campioana 
probei la junioare.

personal de 
la aruncarea 
obținut de

SILVIU
DUMITRESCU

IN RAIONUL TECUCI

Campionatul republican (8-6).
Spartachiada de iarnă, la... vară?

de hochei
sfîrșit turneul in
ele baschet de la

Duminică, la Mier
curea Ciuc, s-au înche
iat întrecerile turului 
trei al campionatului 
republican de hochei 
pe gheață. în ultima 
zi Tîrnava Odorhei a 
întrecut pe Știința 
Cluj cu 9—3 (1—1 ; 
1—1 ; 7—1), iar Dina
mo București a dispus 
de Știința București 
cu scorul de 7—4 
(2—2; 1—2; 4—0). 
Meciul Steaua Bucu
rești—Voința Miercu
rea Ciuc s-a încheiat

cu o nouă victorie a 
hocheiștilor bucureș- 
teni cu scorul de 4—2 
(3—1 ; 0—0 ; 1—1).

în clasamentul ge
neral conduce Steaua 
București 
puncte, 
Voința
Ciuc cu 23 de punc
te, Dinamo București 
cu 20 de puncte, Tîr
nava Odorhei cu 11 
puncte, 
rești cu 
Știința 
puncte

cu 28 de 
urmată de

Miercurea

Turul patru și ul
timul al competiției 
se va desfășura la 
patinoarul artificial 
„23 August" din 
București între 25 și 
31 ianuarie.

de 
a

Știința Bttcu-
8 puncte și
Cluj cu 0

★

Reprezentativa 
hochei pe gheață 
țării noastre va sus
ține la sfîrșitul lunii 
februarie la București 
o dublă întîlnire cu 
selecționata Finlandei.

• A luat 
ternațional 
Bialystok (R. P. Polonă) rezer
vat echipelor de junioare ale 
României, Ungariei și Poloniei. 
La întreceri a participat în 
afară de concurs și echipa de 
tinerel a Poloniei. Competiția 
a fost cîștigată de selecționata 
Poloniei, care în jocul decisiv 
a învins formația Ungariei cu 
scorul de 52—35.

Echipa României s-a clasat 
pe locul doi. In ziua a doua a 
turneului baschetbalistele ro
mânce au pierdut la Polonia cu 
scorul de 46—50, iar în ultima 
zi au învins echipa de tineret 
a Poloniei cu 57—51.

Activitatea sportivă de ma
să din orașul Tecuci cuprinde 
un număr de 76 de asociații 
cu peste 22 000 de membri. în 
anul trecut la startul întrece
rilor sportive cum au fost : 
Spartachiada de iarnă, crosul 
„Să întîmpinăm 1 Mai", Spar
tachiada de vară, Cupa Agri
culturii, campionatele asocia
țiilor etc. ,au participat un 
mare număr de tineri. Aproa
pe 1 000 dintre aceștia au de
venit purtători ai insignei de 
..Polisportiv". Așadar, un ca
lendar sportiv bogat. Dar ce 
fac acum tinerii din raionul 
Tecuci ?

în comuna Nicorești locu
iesc sute de tineri. Acum, în 
zilele iernii, și ale primei 
etape în actuala ediție a Spar-

tachiadei de iarnă a tineretu
lui, activitatea sportivă a fost 
ca și vița de vie... îngropată. 
Există aci în comună și cămin 
cultural și club. Dar nicăieri 
n-ai să găsești măcar un șah. 
Concursuri sportive nu se or
ganizează.

Situația aceasta nu este nu
mai la Nicorești. Asemănător 
se prezintă lucrurile și în co- 

■ munele Drăgănești, Umbră- 
rești, Matca și în alte comune 
din acest raion.

La Nicorești, secretarul co
mitetului comunal U.T.C., in
ginerul Neculai Bodui, este 
plecat sîmbătă și duminică la. 
Focșani, adică tocmai în zilele 
cînd se pot organiza mai bine 
acțiuni sportive.

— N-am putut organiza ni-

mic în comună, ne spunea și 
tovarășul Nicolae Postolache, 
șeful secției sport de la Comi
tetul regional U.T.C.
sînt amatori de 
sportive diar cine să organi
zeze și cu ce ? Nici măcar un 
șah nu există. Cele care mai 
există sînt descompletate.

Tn altă comună, la Pripo
nești, . singura activitate spor
tivă desfășurată pînă acum a 
constituit-o un concurs de șah 
la care au participat doar 8 
tineri. Atît și nimic mai mult.

în unele comune cum ar fi 
Movileni, Ciorăști, Cudalbi și 
altele, bazele sportive în loc 
să fie amenajate au fost des
ființate. De asemenea din su
ma de 40 000 lei alocată pen
tru amenajarea Stadionului

Tinerii 
întreceri

tineretului din Tecuci nu s-a 
cheltuit nici măcar un leu, 
fapt care a făcut ca suma să 
fie repartizată altor raioane. 
Consiliul raional U.C.F.S. Te
cuci s-a preocupat necores
punzător de organizarea acti
vităților sportive de masă, în 
deplină înțelegere din păcate, 
cu comitetul raional U.T.C. 
(prim secretar tov. Pașcău 
Ion).

Nu se poate spune că în or
ganizarea activităților sporti
ve de masă nu există o expe
riență bună în raionul Tecuci. 
Ceea ce lipsește este preocu
parea pentru organizarea 
desfășurarea deocamdată

Și 
a 

etapei I a Spartachiadei de 
iarnă.

T. OANCEA

coltele au sporit simțitor de la 
an la an, din sectorul zootehnic 
am obținut cantități mereu mai 
mari de lapte și carne.

Investind sume însemnate 
pentru chimizarea agriculturii, 
pentru cumpărarea de semințe 
de mare valoare, am reușit să 
sporim producția pe unitatea de 
suprafață, astfel că, in condițiile 
pierderii unei însemnate 
din recoltă, datorită unei 
dine fără precedent prin 
rile noastre, am realizat 
in 1965 o producție medie (cal
culată la întreaga suprafață în- 
sămințată) de 3315 kg griu și 
4 100 kg porumb boabe la hec
tar. Efectele acestei pagube au 
fost reduse și de veniturile rea
lizate în sectorul zootehnic. In
vestițiile făcute pentru dezvol
tarea acestui sector s-au dove
dit deosebit de rentabile. Ca 
urmare a valorificării către stat 
a unor însemnate cantități de 
lapte, carne, lină și ouă, zoo
tehnia a contribuit in 1965 cu 
peste 2 000 000 lei la venitul 
total realizat de cooperativă.

Acest exemplu și încă multe 
altele, demonstrează că dezvol
tarea proprietății cooperativei 
este temelia trainică a creșterii 
puterii economice a unității 
noastre, a bunăstării membrilor 
ei. In condițiile naturale de 
care am amintit am reușit să 
ridicăm In 1965 valoarea zilei- 
muncă la 45 Iei.

Pentru anul acesta șl pentru 
cei care vor urma avem pla
nuri mai mari Ne-am propus 
să continuăm modernizarea 
sectorului zootehnic, în primul 
rind. Vom introduce apa la ies
le, vom instala utilaje pentru 
mecanizarea mulsului și a eva
cuării gunoiului. Ne gindim la 
construirea unei bucătării de 
prepararea hranei necesare în- 
grășătoriei de porci, pe care o 
vom dezvolta.

Ne-am convins că a aloca 
fondului de acumulări 18—25 la 
sută din valoarea producției 
nete realizată, nu înseamnă to
tul. Important este ca aceste 
sume să fie investite în primul 
rind în mijloace care influen
țează direct producția. De aceea 
cred că este bine ca la capito
lul respectiv din proiectul de 
statut să se specifice, această 
obligativitate.

părți 
grin- 
locu- 

totuși

&

La Constanța:

Noi utilaje 
de dragaj

La Constanța au sosit luni 
primele două șalande marine 
autopropulsate (nave auxiliare 
folosite la dragaje) construite la 
Tr. Severin. Ele au o capacitate 
de 500 mc. fiecare, motoare pu
ternice și instalații modeme de 
navigație pentru transportarea și 
evacuarea în largul mării a ma
terialului rezultat la lucrările de 
dragare ce se vor efectua pentru 
extinderea și sistematizarea por
tului.



Unirea Principatelor—o pagină luminoasă din istoria patriei

c înd la 24 ianua
rie 1859 se pro
clama la Bucu
rești Unirea 
Principatelor sub 
un domn român, 
se încheia un 
prim mare capi
tol al unității

naționale. Actul istoric de la 24
ianuarie 1859 dădea curs unei
vechi aspirații întreținută de-a 
lungul anilor de poporul român 
și de cărturărimea născută din 
mijlocul său. Ea era susținută 
de conștiința asemănărilor ro
mânilor din provinciile istorice și 
de conștiința originii lor comu
ne. Ideea unității naționale e de 
altfel proclamată pe temeiul ori- 
ginei comune. Primele atitudini 
ni le procură cronicarii și mai 
întîi cei din Moldova, care în
trețineau legături economice și 
culturale cu Polonia unde boierii 
își trimiteau fiii la carte și unde 
școala se bizuia pe cultura la
tină. Limba latină procura tineri
lor moldoveni materialul nece
sar fundamentării unei opinii 
privitoare la unitatea prin ori
gine comună a popoiului român. 
Grigore Ureche scrie în Leto
pisețul Țării Moldovei de cînd 
s-au descălecat țara, punînd la 
contribuție izvoare istorice ro
mâne și străine: „ce și cărți strei
ne au cercat, ce să putem afla 
adevărul, ca să nu mă aflu scrii- 
toriu de cuvinte deșarte, ce de 
dreptate". Ideea obiectivitătii 
științifice nu-i era străină cro
nicarului moldovean care face 
apel de cîte ori poate Ia docu
mentația autorizată a timpului. 
Cunoașterea limbii latine i-a for
tificat credința în latinitatea nea
mului. Cronicarul știe că de la 
Râm (Roma) ne tragem. „Rumâ
nii, zice el, cît se află locuitori 
(...) la Ardeal și la Maramureș de 
la. un loc sântu cu moldovenii și 
cu toții de la Râm se trag". Mare-

le cronicar are o perspectivă 
superioară depășind separațiu- 
nile geografice și statale. Gri
gore Ureche avea certitudi
nea unității poporului român din 
cele trei provincii și face din ea 
axul istoriei sale. Miron Costin, 
care va relua firul părăsit al cro
nicii lui Grigore Ureche într-un 
alt Letopiseț al Moldovei, dă o

fixarea originii poporului ro
mân. „Eu voi da samă de ale 
meale cite scriu", spune cronica
rul atrăgînd indirect atenția asu
pra condiției obiectivități! indis
pensabile istoricului. Biruit-au 
gîndul să mă apuc de această 
trudă să scot lumii la vedeare fe-

la năvălirea hunilor. Spiritul său 
critic față de izvoare face din el 
primul istoric român marcant. 
Studiul începuturilor poporului 
român îl conduce spre problema 
continuității elementului roman 
în Dacia, aducînd argumente 
valabile și astăzi pentru conți-

împărțit în Moldova, Munteneas
ca și Ardealul din descălecatul 
ei de la Traian împăratul Râmu- 
lui: Așișderea pentru numirile 
care au avut odată și carele 
acum și pentru românii care de 
atuncea într-însa așezîndu-se în- 
tr-aceeași și pînă acum neconte
nit lăcuiesc". Scrierea este pole
mică și documentează încă o

PREMERGĂTORI

AI UNIRII
primă fundamentare științifică, 
la nivelul informațiilor posibile 
atunci, asupra originii poporului 
român. El scrie celebra „De 
neamul moldovenilor din ce 
țară au ieșit strămoșii lor“, scrie
re polemică ce are drept scop 
risipirea unor bazne minci
noase ca aceea a umilului com
pilator bisericesc SimiOn Dască
lul, bazne, ce circulau în 
pocă. Cartea lui 
tin, 
rie, 
ționa 
ginii 
moldovenilor izvora 
timentul de demnitate națio
nală a Istoricului moldovean, 
scandalizat de unele erori în
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lul neamului din ce izvor și se
minție sînt locuitorii țării noas
tre, (...) că toți un neam și odată 
descălecați sînt..." Miron Costin 
se ocupă de istoria romană, de 
Dacia Traiană, de originea nu
melui Moldovei și Munteniei, de 
numele de român. Costin depă
șește stadiul listelor de cuvinte 
comparate și întreprinde pen
tru a da bază științifică ideii 
unității românilor din provin
cii o lucrare de istorie bine 
concepută, fundamentală 
șirul de lucrări ce-i 
ma. Letopisețul său 
o istorie exclusivă a
vei; cronicarul se ocupă pe larg 
de acel „vestit intre domni" Mi
hai, primul domn român care a 
îndrăznit, deși au gîndit-o mai 
mulți, încercarea de a constitui 
un stat centralizat român prin 
unirea celor trei provincii.

în secolul al XVIII-lea proble
ma unității poporului român e 
preluată de oameni cu o mai so
lidă formație științifică. Primul 
dintre ei, munteanul Constantin 
Cantacuzino, scrie o Istorie a Ță
rii Românești, operă proiectată 
monumental, dar netemiinată. El 
începe de la daci și ajunge pînă

I

(Urmare din pag. I)

M IR A

Grigore Alexandrescu
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Vasile Alecsandri

Fraților, nădejde buna ! Fiți cu toți in veselie 1 
Cerul însuși ocrotește scumpa noastră Românie ! 
Azi e ziua -de-nviere a românului popor 
Care singur își urzește dulce, mîndru viitor.

UNIONISTĂ

Mihaî Eminescu

Uzinele „Semănătoarea" din 

Capitală. Se verifică un lot 

de dispozitive pentru recol

tarea florii soarelui

15 MAI 1848 )

Priviți cerul cum se-ntinde ca o mare -nseninată : 
Priviți soarele ce-aruncă o lumină-nflăcărată : 
Priviți văile-nflorite, codrii, munții înverziți !
Cerul, soarele, pământul astăzi sînt împodobiți : 
Căci ii ziua mult dorită, căci e ziua mult măreață. 
Unde falnig.se ridică. România îndrăzneață !

Fraților, nădejde bună ! Azi sub cerul fără nori 
Libertatea, România se-ntîlnesc pe cîmp de flori 
Și-nsoțesc în fata lunei a lor vecinică -nfrățire, 
După-o luptă dureroasă și fatală despărțire.

Fraților, nădejde bună ! Viitorul ce urziți 
Va fi vrednic de trecutul a strămoșilor slăviți ! 
Bărbăția și unirea între voi de-ac.um domnească. 
Și strigați în libertate : România să trăiască 1

*) Data la care a începui Adunarea Națională de la Blaj.

Prin nouri sparți, prin umbra a oamenilor cari 
Frămîntă lumea'ntreagă în visele lor mari, 
Eu văd o stîncă albă, o stîneă de argint 
Lucind prin veacuri negre, prin moarte mări lucind. 
Lucind peste morminte cu fața ci senină 
Si văd că-n lumea asta fui umbra-i de lumină ; 
Acea stîncă sublimă ce stă cu capu-n cer 
E-unîrea României... E visul meu de fier 
Ce l-am visat o viață făr-să-1 pot ridica.
Azi sufletu-mi înceată, se stinge viața mea. 
Dar las o moștenire ce-am scris-o cu-al meu singe. 
Las românimii toate grozavul frumos vis 
Ca-n fruntea ei senină etern să stee scris 1 
Ridic cupa de aur în sînta pomenire 
Celui ce priceput-a înalta Iui menire 1

Cînd citim în vechea carte a istoriei străbune 
Virtuți mari, ilustre fapte ale nației române, 
Care inimă stă rece ? care suflet nemișcat ?
Cine n-are dor să vază țara sa în fericire, 
Cu legi bune, cu legi drepte, în tărie și-n unire, 
Cultivînd artele păcii pe-al său pămînt bogat ?

Fiii voștri vor ascunde a lor frunte în țărînă, 
Dacă voi acum veți pierde marea cauză română, 
Prin meschine interese ce-n mici inimi. locuiesc: 
Timpul trece, omul piere, dar a patriei iubire 
E averea cea mai rară, cea mai scumpă moștenire, 
Ce de la părinți de merit, nobili fiii o primesc.

tatea noastră cu sectoarele de 
activițaț,g,practică.

Dar din experiența de pînă a- 
cum pot spune că în domeniul 
geologic s-a făcut pînă în pre
zent prea puțin apel din partea 
întreprinderilor de specialitate la 
serviciile pe care cercetătorii din 
facultatea noastră le-ar fi putut 
aduce. Am să dau un exemplu: 
Ministerul Petrolului a solicitat 
acum cîțiva ani Ministerului în
vățământului să ceară Universi
tății bucureștene să introducă în 
plan o temă de micropaleontolo- 
gie. Facultatea de geologie-geo- 
grafie a introdus această temă și 
a anunțat rectoratul să treacă la 
încheierea contractelor de cola
borare. Invitat să răspundă la 
această formalitate, Ministerul 
Petrolului nu a mai dat curs so
licitării pe care inițial o făcuse.

Legătura mai strînsă între co
lectivele de cercetători ale facul
tății și institutele și întreprinde
rile de specialitate trebuie făcută 
ținîndu-se cont de posibilitatea 
finalizării cercetărilor și introdu
cerea în producție a rezultatelor 
obținute.

Cu ocazia lucrărilor privind 
sistemul hidroenergetic al Porților 
de Fier, Academia Republicii 
Socialiste România a inițiat un 
studiu vast al regiunii de pe teri
toriul românesc ce va fi acoperit 
de apele lacului de acumulare în 
vederea întocmirii unei monogra
fii complexe. S-a făcut apel, prin 
Ministerul Invățămîntului, la ca
drele didactice ale facultății noa
stre și astfel din, cele 13 colective 
care lucrează în această direcție 
fac parte numeroși specialiști și 
din facultateâ noastră. Este un 
exemplu de modul cum facultă
țile, prin cercetătorii lor, pot co
labora la realizarea unor lucrări 
de mare valoare științifică.

nuitatea poporului român la nor
dul Dunării. în ciuda titlului lu
crării, stolnicul Constantin Canta- 
cuzino e preocupat de întreg te
ritoriu românesc. „Insă rumâni 
înțeleg nu numai aceștia de aici 
ce și din Ardeal, care încă și mai 
neaoși sînt și moldovenii și toți 
cîți și într-altă parte se află și au 
această limbă". La stolnicul Can- 
tacuzino ideea unității naționale 
capătă o și mai temeinică bază 
științifică. Istoria sa caută să 
absoarbă tot ce s-a scris în
tema de care se ocupă, avînd 
puncte de, plecare în ,Grigore 

, Ureche și M. Costin. . Dimitrie 
Cantemir este celălalt mare eru
dit care fixează într-un studiu 
datele cardinale ale latinității 
românilor din cele trei provin
cii. Lucrarea caracterizantă pen
tru autor în acest domeniu e 
Hronicul vechimii a româno- 
moldo-vlahilor. La Dimitrie Can
temir este foarte limpede inten
ția de a scrie despre românii de 
pretutindeni, adică de a nu face 
doar istoria unei provincii. Titlul 
dezvoltat al istoriei sale este ur
mătorul : Hronicon a toată Țara 
românească carea

dată originea comună a români
lor, unitatea lor istorică, 
torii de formație 
afirmat, susținut 
conștiința unității 
mân, cu mijloace 
alții cu o informație amplă, 
feriți de marea eroare a lipsei de 
obiectivitate. Ei pun punct scrie
rilor compilatorii și aduc în sce
nă aparatura științifică.

O altă echipă de oameni de 
știință va prelua sarcinile 
care și le asumaseră înaintașii. E 
vorba de componenții Școlii Ar
delene care în condițiile istorice 
speciale ale românilor din Ardeal, 
lipsiți de drepturi politice, au 
căutat să demonstreze istoricește 

-justificarea pretențiilor lor la 
dreptul de națiune. Ei 
îndreptat 
domeniul 
lingvisticii 
istoriei 
lucrările lor s-au bucurat de 
o mare audiție 
cestei mișcări a 
aparține și Fetru 
polemic, limpede 
cărui Istorie pentru începutul 
românilor in Dacia sintetiza pă
trunzător toate argumentele de

Scrii- 
medievală au 

și întreținut 
poporului ro- 

puține unii,

cu precădere 
istoriei limbii, 
comparate; și 

propriu-zise. Cîteva

pe

s-au 
spre 

al 
al 

din

în epocă) A- 
școlii ardelene 
Maiori spirit 
și organizat, a

pînă atunci ale continuității ro
mânești pe teritoriul dac, fără a 
cunoaște cărțile predecesorilor. 
Conștiința 
român făcu 
delene, mai 
Maior, un 
te. Aceste 
ce vor urma pregătesc 
ritele pentru ideologia care va 
contribui hotărîtor la climatul de 
idei favorabil Unirii. O însemna
tă contribuție a adus ge
nerația pașoptistă formată din 
oameni de cultură, istorici și 
literați remarcabili care căutau 
să cunoască tot ceea ce produ
sese spiritul românesc pînă la ei, 
reeditând texte vechi ori înte
meind reviste cu titluri sugesti
ve : Magazin istoric pentru Da
cia, Dacia Literară sau inițiind 
culegeri de anale istorice națio
nale. Toate proclamațiile revolu
ționarilor pașoptiști, toate mani
festele lor politice prevăd prin
tre dezideratele de prim rang 
Unirea Principatelor. Unul din
tre cei 
șoptiști,
să vadă realizat visul generației 
sale, unirea națională, 
Bălcescu, a fost și unul 
cei
Unirii, 
sitatea 
mânești, 
grafie lui Mihai 
nînd cărții 
Istoria 
Vodă

unității poporului 
prin scrierile ar- 
cu seamă 
mare pas 
lucrări și

ale lui 
înain- 
altele 

spi-

mai de seamă pa- 
care nu a mai putut

Nicolae 
dintre 

mai înfocați partizani ai 
Pentru a ilustra nece- 
Unirii provinciilor ro- 

el închină o mono- 
i Viteazu pu- 

un titlu lămuritor : 
Românilor sub Minai 
Viteazu. Dedicîndu-se 

unui domn care realizează tem
porar unirea celor trei provincii 
românești, Nicolae Bălcescu înțe
legea să scrie, nu o istorie a 
Munteniei, a Moldovei sau Ar
dealului, ci o istorie a Români
lor aflători în cele trei provincii. 
Cu aceste nume Ureche, Costin, 
C. Cantacuzino, D. Cantemir, 
Micu, Șincai, Maior, N. Bălcescu, 
se scrie primul mare capitol pre
gătitor al literaturii Unirii. Ge
nerația pașoptistă, unionistă va 
crea o bogată literatură a cărei 
adresă specială va fi Unirea 
Principatelor.

Vedere din cartierul de locuinfe Ploiești-Nord

O noua mașina
de șlefuit

Cinematografe

BACĂU (de la coresponden
tul nostru)

Anul 1966 a găsit întreprinde
rea mecanică din Roman deplin 
pregătită : fluxul tehnologic pen
tru intrarea în fabricație de serie 
a unei noi mașini-unelte desti
nată industriei prelucrării lemnu
lui. Este vorba despre mașina 
de serie al întreprinderii mecanice 
tact de jos, utilaj destinat liniilor 
tehnologice de fabricarea mobilei 
din combinatele de industriali
zare a lemnului. Mașina a cărei 
producție de serie a început zi
lele acestea, poate șlefui 1 600 
metri pătrați de panouri într-o oră 
dar comenzile se efectuează prin 
dispozitive electro-hidraulice. Nu
mărul tipurilor de mașini-unelte 
aflate în acest an în producție 
de serie al întreprinderii mecanice 
din Roman se ridică la 16, ur- 
mînd ca el să ajungă pînă în tri
mestrul IV la 18.

multilaterală

M. UNGHEANU
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la București (orele 
11,30; 13,45;

Feroviar (orele
16,30;

Facultatea primește cu intedes 
colaborarea. In acest scop propu
nem institutelor departamentale 
și întreprinderilor să facă apel la 
colaborarea noastră în cercetările 
geologice cu scopuri aplicative, 
pe linia determinărilor mineralo
gice paleontologice, micropaleon- 
tologice, fapt care ar folosi atît 
întreprinderilor cit și facultății.

Un fapt pe care țin să-l re
marc este acela că de la preocu
pările clasice de mineralogie, pe- 
trografie, geologie, în activitatea 
didactică și științifică s-au reali
zat diferențieri și specializări în 
cele mai moderne ramuri cum 
sînt: geochimia, micropaleonto- 
logia, petro grafia sedimentară, 
sedimențologia, geologia combus
tibililor minerali, hidrologie etc. 
Această preocupare de diversifi
care nu a fost însă susținută în
totdeauna de o dotare corespun
zătoare și aparataj, care trebuie, 
după părerea mea, remediată în
tr-un viitor apropiat.

Traducînd în fapte recentele 
hotărîri de partid privind dez
voltarea cercetării științifice, noi 
vom acorda mai multă atenție 
orientării întregii noastre activi
tăți spre sectoarele de mare im
portanță ale economiei patriei. 
O serie de teme științifice vor fi 
astfel axate pe studiul diferitelor 
asociații de minereuri, studiul 
petrografic și geochimic al dife
ritelor provincii ale țării etc.

Înființarea Consiliului Național 
al Cercetării Științifice, organ ce 
va coordona cercetarea științi
fică pe plan național, este 
de natură să impulsioneze, să 
stimuleze întreaga muncă de 
cercetare la care sîntern chemați 
cu toții, vîrstnici și tineri, să ne 
aducem contribuția prin lucrări 
de înaltă ținută științifică, con
tribuind și în acest fel la obține
rea unor succese și mai mari în 
opera de desăvîrșire a construc
ției socialiste în patria noastră.

j . r

Pregătiri pentru examene la Institutul ogronomic „N. Bălcescu" din Capitală. Studenți din 
grupa 1 408, aritil IV — Facultatea de agricultură, intr-unui din laboratoarele facultății.

Foto: AGERPRES

INFORMAȚII
Cu ocazia celei de-a XX-a 

aniversări a proclamării Re
publicii Populare Albania, mi
nistrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, a trimis o 
'telegramă de felicitare mi
nistrului afacerilor externe al 
R. P. Albania, Behar Shtylla.

★
Continuîndu-și călătoria în 

tara noastră, delegația C.C. al

Uniunii Tineretului Comunist 
Dimitrovist (U.T.C.D.) din 
R. P. Bulgaria, condusă de to
varășa Ani Spanceva, secretar 
al C.C. al U.T.C.D., a vizitat 
muzeele Doftana și Peleș, ora
șul Brașov, uzinele și centrul 
școlar „Steagul Roșu“, precum 
și Poiana Brașov.

De asemenea, oaspeții au 
fost primiți la Comitetul re
gional al U.T.C. Brașov.

vaîn continuare delegația 
vizita regiunea Bacău.

★
Dirijorul francez Andre Thi- 

riet a condus luni seara un 
concert al Filarmonicii de stat 
„Gheorghe Dima“ din Brașov. 
Programul a cuprins „Simfo
nia a 4-a“ de Bruckner, „Vî- 
nătorul blestemat" de Franck 

și „Rodeo“ de Copland.
(Agerpres)

cinematografic

F ilmele pentru și 
despre tineret 
continuă să ră- 
mînă evenimen
te rare pe ecrâ% 
nele noastre. Cu 
apariția în pro 
gramele cine 
matografelor ,: 

filmului „Sașa", satisfacția ri< 
este dublă prin faptul, că. aceas
tă producție a studiourilor iugo
slave constituie și o reușită 
Prezentat în premieră în cadrul 
galei filmului din R.S.F. Iugo
slavia de către autor, regizorul 
Radenko Ostojici, filmul a...fost 
întîmpinat cu multă căldură de 
spectatori. Subiectul este voit 
simplu și nu iese cu nimic din 
obișnuita tematică a filmelor de 
rezistență și cu partizani. Regizo
rul și-a dorit — și a realizat — 
uri film în care atmosfera tine
rească și optimismul robust să se 
constituie într-o a doua temă.

Eroii filmului sînt elevii unei

a
ie.

Un reușit film pentru tineret
clase de liceu. Marea lor majo
ritate este devotată cauzei luptei 
pentru eliberare. Opinie separată 
iac numai trei elevi, prieteni 
nedespărtiți, Pe care îi atrag în 
primul, rînd aspectele frivole ale 
vieții. Întîmplarea îi aduce însă 

.coi trei mușchetari" ai năz-P ... ■.
drăvăniilor- în centrul unor eve
nimente care le solicită o altă 
atitudine. „Găsind pe stradă un 
tînăr partizan rănit, ei îl adăpos
tesc și-1 îngrijesc pînă ce acesta 
,sc însănătoșește.

Prezența tînărului partizan 
face ca, treptat, în sufletele ce
lor trei indiferenți să se opereze 
modificări ce duc la o conștiință 
nouă : cea a luptătorului anga
jat-; Dar, noua lor situație nu. 
poate fi divulgată nimănui, nici 
chiar aprinșilor și imprudenților 
lor colegi simpatizanți ai luptei 
partizanilor. De aici, situații 

• complicate în care cei trei sînt 
suspectați de colegi etc. Filmul

este străbătut de romantism și 
nu întîmplător i-am asemuit pe 
cei trei eroilor lui Dumas. Ei 
descoperă la un moment dat că 
tînărul pe care l-au îngrijit este 
chiar neînfricatul partizan Sașa, 
un personaj aproape legendar, 
răzbunător al crimelor săvîrșite 
de fasciști. Cînd Sașa va fi prins 
de poliția fascistă cei trei vor 
duce mai departe opera începu
tă de Sașa.

Regizorul Ostojici ne cucereș
te prin simplitatea, naturalețea 
și umorul cu care știe să poves
tească despre tineri. Cadrul în 
care se desfășoară evenimentele 
este oarecum modificat de regi
zor conform dorinței sale de a 
realiza o povestire cinematogra
fică avînd toate virtuțile lecturi
lor romantice, atît de îndrăgite 
de adolescenți. Cei trei prieteni, 
de fapt eroii filmului, sînt urmă
riți cu pricepere în evoluția care 
devine credibilă pe de-a-ntregul. 
De mai puțină grijă din partea

regiei s-au bucurat colegii lor de 
clasă care apar uniformizați, fără 
reliefuri distincte, plutind într-o 
oarecare monotonie dramaturgică. 
Regizorul Radenko Ostojici își 
propusese să-i readucă pe aceștia 
pe primul pian într-un al doilea 
film, care să povestească eveni
mentele ce au urmat înrolării în 
detașamentul de partizani al cla
sei, dar pînă să se elaboreze 
scenariul, adolescenții interpreți 
au crescut, iar proiectul 
din păcate nerealizat.

Filmul lui Radenko 
a primit anul acesta la 
Iul național al fimului
de la Pola trei distincții : pentru 
cel mai bun debut, pentru sce
nariu și pentru regie. îi consem
năm cu atenție numele pentru 
că, fără îndoială, îl vom mai 
întîlni pe genericul altor filme 
reușite.

a rămas

Ostojici
Festiva- 
iugoslav

ATANASIE TOMA

DUMINICĂ LA ORA 6
rulează la Patria (orele T0; : 
12,15 ; 14,15 ; 16,30 ; 1&45 ; . 
21), Gloria (orele 10: 12: 14; ' 
16; 18; 20).

TREI SURORI — cinemascop * 
rulează la Republica (orele 
9, 11,30; 14;' 16,15; 18,45;
21).

CATIFEAUA NEAGRĂ — ci
nemascop—

In completare Vezi rîndune- 
lele se duc rulează la Lu
ceafărul (orele 9,30; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Ciu
lești (orele 16; 18,15; 20,30; 
— In completare — Sesi
unea Marii Adunări Națio
nale — decembrie 19651, 
Tomis (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30 —
în completare — Surorile 
Press).

TRAGEȚI 
rulează 
9,15; .
18,45; 21) ; 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45), Aurora (orele 10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30),
Excelsior (orele 10; 12; 14; 
16,15; 18,30; 20,45).

ULTIMUL MILIARDAR 
rulează Ia Capitol 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 
21).

FEMEIA IN HALAT 
rulează la Festival 
9; 11; 13; 15; 17; 19 
Grivița 
16; 18,15;
(orele 10; 12; 14; 16; 18,15: 

. . . 20,301. . . ■
AMINTIRI DIN COPILĂRIE 

In completare Plante acva
tice — rulează la Lumina 
(orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,30), Moșilor (orele 15; 
17; 19: 21 — în completare 
— Pionie'ria nr. 6/1965), 
Lira (orele 15; 17; 19; 21 — 
în completare — Păpușarii).

(orele 
18,45;

(orele 
; 21), 

(orele 10; 12;“14;
20,30), Melodia

în completare — Meciul de 
fotbal România — Portuga
lia — rulează la Victoria 

10; 12; 14; 16,15;
lia — 
(orele 
18,30; 20,30), Flamura (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16: 18,15;
20.30) .

DUMINICĂ LA NEW YORK 
rulează Ia Central (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45).

TATĂL SOLDATULUI
In completare — De la pes
cari adunate — rulează la 
Unic (orele 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Miorița (orele 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30 
— în completare — Meciul 
de fotbal — România — 
Portugalia), Modern (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21 — în completare — Se
siunea Marii Adunări Na
ționale — decembrie 1965).

UNCHIUL MEU
rulează la Doina 
11,15; 13,45; 16,15; 
21,15 — Program 
copii — ora 10).

A ÎNCEPUT CU O LUPĂ — 
CĂDERE LIBERĂ — MARI
NARII SOVIETICI ÎN DANE
MARCA — PUCUL — O 
GRĂDINĂ A ARTEI

rulează la Timpuri Noi (o- 
rele 10—21 în continuare).

CAMERA ALBĂ
In completare — Sesiunea 
Marii Adunări Naționale ■>— 
decembrie 1965 — rulează 
la înfrățirea între popoara 
(orele 10; 15,45; 18; 20,1.5), 
Floreasca (orele 9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45).

ÎNDRĂZNEȚUL PARDAIL- 
LAN — cinemascop

în completare — Două cre
ioane — rulează la Dacia 
(orele 9,30—14 în continua
re, 16,15; 18,30; 20,45).

CREDEȚI-MĂ, OAMENI ' 
rulează la Buzești (orele 15; 
17,30; 20).

DE-AȘ FI... HARAP ALB
In completare — Universuri 
picturale — rulează la Crîn- 
gași (orele 16; 18; 20), Co- 
troceni (orele 15; 17; 19; 
21).

BOCCELUȚA
In completare! — Universuri 
picturale — rulează la Cos
mos (orele 16; 18; 20 — în 
completare — Poveste des
pre ceasuri).

MUNCILE LUI HERCULE
rulează la Bucegi (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) , Drumul Sării (orele 
11; 15,30; 17,45; 20).

COMPANIA LUI MAX 
LINDER

în completare — Cei mai 
tineri din Europa — rulează 
la Unirea (orele 16; 18,15; 
20,30), Popular (orele 10,30; 
16; 18,15; 20,30).

FATA LUI BUBE
rulează la Flacăra 
15,30; 17,45; 20), 
(orele 15,30; 18; 20,30).

COPII ÎNDRĂZNEȚI
în completare — Creionul 
pierdut — rulează la Vitan 
(orele 16; 18,15; 20,30).

(orele 
18:45; 

pentru

ÎN

(orele 
Viitorul

falnig.se


Conferința 

organizațiilor

studentestiA

din Europa

L uni a început la Hel
sinki a Vil-a Confe
rință a organizațiilor 

studențești din Europa. La 
conferință participă repre
zentanți ai numeroase orga
nizații studențești din țările 
europene, precum și obser
vatori din partea Uniunii 
Internaționale a Studenților 
și ai Conferinței Internațio
nale a Studenților. Din țara 
noastră, participă o delegație 
condusă de Irimie Nicolae, 
membru al Comitetului E- 
xecutiv al U.A.S.R., pre
ședintele Consiliului U.A.S.R. 
din centrul universitar 
București.

Pe ordinea de zi a confe
rinței figurează probleme 
legate de rolul tineretului 
pentru îmbunătățirea clima
tului politic în Europa, de 
participarea studenților la 
administrarea universităților 
și de participarea uniunilor 
studențești la activitatea so
cială a studenților.

hot r*
Conferința tricontinentală

După întreruperea de o zi da
torată încetării din viață a lui 
A. T. M. Moustafa — unul din 
membrii delegației pakistaneze 
— lucrările conferinței de solida
ritate a popoarelor din Asia, 
Africa și America Latină au 
continuat în comisii și subcomi
sii. La lucrările acestor comisii și 
subcomisii, care se desfășoară cu 
ușile închise, sînt discutate pro
blemele concrete de pe ordinea 
de zi și se pregătesc rezoluțiile 
conferinței. Comisia politică a 
discutat două proiecte de îezo- 
luții — una privind Ciprul, iar 
alta privind Laosul.

Lucrările în comisii vor dura 
pînă marți seara. Pentru miercuri 
este prevăzută o ședință plena
ră în care vor fi prezentate pro
iectele de rezoluții pregătite în 
comisii.

Lucrările conferinței de soli
daritate a popoarelor din Asia, 
Africa și America Latină se vor 
încheia joi seara cu un miting 
care va avea

ță a Revoluției, Jose Marti, din 
Havana.

★
Duminică seara Ia Stadionul 

„Pedro Marrero" din Havana a 
avut loc — în cinstea partici- 
panților la conferință — un 
mare spectacol sportiv și artistic 
intitulat „Solidaritate". Și-au 
dat concursul peste 8 000 de 
tineri elevi și studenți, membri 
ai forțelor armate și ai miliției 
populare. Au asistat primul mi
nistru Fidel Castro și alți mem
bri ai guvernului cuban, repre
zentanți ai organizațiilor politice 
și obștești, precum și partici- 
panți la lucrările conferinței de 
solidaritate a popoarelor din A- 
sia, Africa și America Latină, 
mii de cetățeni din capitala Cu
bei. Asistența a aplaudat cu căl
dură execuțiile artistice de an
sambluri simbolizînd momente 
din lupta pentru libertate a po
poarelor din Asia, Africa și A- 
merica Latină, din munca liberă 
pe care o desfășoară poporul 
cuban.

Spectacolul s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de mare - însufle-

în numele oamenilor muncii 
din Hanoi a luat cuvînlul Trăit 
Duy Tung, președintele Comi
tetului administrativ al orașu
lui. • EL a relevat legăturile de 
prietenie care leagă poporul 
vietnamez și poporul sovietic.

In numele oamenilor muncii 
din capitala R. D. Vietnam, el 
a mulțumit poporului sovietic 
pentru ajutorul acordat Viet
namului, în lupta lui împotriva 
agresiunii S.U.A. și și-a expri
mat convingerea că vizita de
legației sovietice „va contribui 
la întărirea în continuare a 
prieteniei de luptă și a colabo
rării frățești intre cele două 
țări, împotriva dușmanului co
mun — imperialismul ameri
can".

In cuvînlul de răspuns, A. 
Șelepin : a subliniat hotărîrea

încordare la Santo Domingo
Greva generală anun

țată de Confederația 
muncitorească „Foupsa 
Cesitrado“ și alte 60 
de organizații sindica
le din Republica Do
minicană, a fost de
clanșată luni, afectind 
o serie de întreprin
deri și servicii' publice. 
Potrivit observatorilor 
din capitală, se așteap
tă: ca greva să ia o 
mare extindere. Servi
ciile de transporturi 
publice, deși nu au 
fost afectate de grevă, 
și-au redus activitatea. 
Greviștii au ridicat ba
riere în fata autobu
zelor și automobilelor. 
Principalele revendi
cări formulate de gre
viști sînt pedepsirea 
persoanelor care se. fac 
răspunzătoare pentru 
asasinatele comise lu
na trecută în timpul 
incidentelor de la San
tiago, menținerea ofife-

rilor constituționaliști 
în țară și evacuarea 
forțelor interamericane 
din Republica Domini
cană. Pe străzile orașu
lui Santo Domingo au 
avut loc demonstrații 
soldate cu ciocniri. Un 
tînăr demonstrant a 
fost ucis de către for
țele interamericane, ca
re au intervenit împo
triva demonstranților, 
deschizînd focul de 
mitraliere.

Intre timp, relatează 
agenția U.P 1., liderii 
militari dominicani au 
luat din nou poziție 
împotriva hotărîrii pre
ședintelui guvernului 
provizoriu, Garda Go
doy, de a trimite peste 
graniță un grup de ofi
țeri aparținînd for
țelor constituționalis- 
te și grupului de ex- 
tremă-dreaptă din ar
mată.

Pe scurt

lpc în marea pia-

După cum transmite agenția TASS, Ia Hanoi a 
avut Ioc un miting al reprezentanților opiniei pu
blice din capitala R.D. Vietnam, cu prilejul vizitei 
delegației sovietice, conduse de A. Șelepin, mem
bru al Prezidiului, secretar al C.C. al P.C.U.S.

La miting au luat parte Fam Van Dong, membru 
al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ca 
muncesc din Vietnam, prim-ministru al R.D. Viet
nam, Le Duan, membru al Biroului Politic, prim- 
secretar al C.C. al Partidului celor ce muncesc, Le 
Duc Tho, secretar al C.C., și alte persoane oficiale.

poporului sovietic de a acorda 
și in viitor ajutor multilateral 
R. D. Vietnam pentru respinge
rea agresiunii americane.

„Războiul din Vietnam nu 
va aduce imperialiștilor S.U.A. 
o victorie militară, ci va adin
ei și mai mult, izolarea lor po
litică pe arena internațională. 
Uniunea Sovietică acordă și va 
acorda poporului vietnamez a- 
jutorul și sprijinul său multila
teral pentru Întărirea capacită
ții de apărare a R.D. Vietnam. 
Guvernul și întregul popor so
vietic au sprijinit și sprijină 
cererile drepte formulate de 
guvernul R.D.V. la 8 aprilie 
1965 și de Frontul Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud 
— la 22 martie 1965“ a spus în 
încheiere vorbitorul.

Semnarea planului
de colaborare culturală

româno-polonă
Intre 6 și 10 ianua

rie a.c., la Varșovia au 
avut loc tratative pen
tru încheierea Planului 
de colaborare cultura
lă și științifică 
Republica

între 
Republica Socialistă 
România și Republica 
Populară Polonă pe 
anii 1966—1967.

Planul de colaborare 
culturală și științifică 
pe anii 1966—1967 pre
vede continuarea cola
borării în domeniile 
științei, învățămîntului, 
culturii și artei, radiou
lui și televiziunii, - în 
domeniul tipăriturilor

deși între uniunile 
creație. De asemenea, 
se vor efectua schim
buri de colective artis
tice și vizite recipro
ce de oameni de știin
ță și cultură.

Din partea română. 
Planul a fost semnat de 
către Gheorghe Dia- 
conescu, 
Republicii 
România
iar din partea polonă, 
de către Kazimierz Ru- 
sinek, adjunct al mi
nistrului culturii și ar
telor al Republicii 
Populare Polone.

ambasadorul 
Socialiste 

la Varșovia,

• LA SOFIA a sosit ministrul industriei construc
țiilor de mașini, Mihai Marinescu, însoțit de un grup 
de experți, care va face o vizită în Bulgaria, Ia in
vitația lui Mari Ivanov, președintele Comitetului 
pentru construcții de mașini de pe lîngă Consiliul 
de Miniștri al R.P. Bulgaria. La gara din Sofia, oas
peții români au fost întîmpinați de M. Ivanov, pre
ședintele Comitetului pentru construcții de mașini, 
Peniu Kirațov și Pantiu Karapantev. vicepreședinți 
ai acestui comitet, reprezentanți ai conducerii unor 
ministere economice.

A fost de față loan Beldean, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România în R. P. Bulgaria, și mem
bri ai ambasadei.

• 1N ORAȘUL belgian Malines s-a deschis o ex
poziție ele artă populară românească. Materialele 
expuse au igst trimise de 1RRCS.

La deschidere au participat Antoine Spinoy, prim- 
vicepreșediiitc al Consiliului de Miniștri al Belgiei, 
Desire van Daele, primarul orașului Malines, nume
roși reprezentanți ai Ministerului Educației națio
nale șt editurii, precum și ai municipalității, ziariști 

de asemenea, 
Socialiste Ro-

REPUBLICA DOMINICANĂ. Militari din trupele O:S.A. su
praveghind cetățenii care circulă pe una din străzile dinSarrto 

Domingo

încheierea convorbirilor
indo - pakistaneze

si un numeros public. A participat, 
ion Oancea, ambasadorul Republicii 
mânia la Bruxelles.

• ÎN CADRUL Aranjamentului de
turale dintre Republica Socialistă ____
S.U.A., la Chicago s-a deschis expoziția de tapiserie 
românească.

schimburi cul- 
România și

• LA 9 IANUARIE a avut loc la Opera de stat clin 
Berlin un spectacol cu opera „Aida" de Verdi, cu 
participarea cîntâreței române, Elena Cernei. Re- 
ferindu-se la aceasta, agenția A.D.N. spune : „Ar
tista, care a interpretat rolul lui Amneris în limba 
italiană, s-a dovedit a ii o excelentă interpretă a 
muzicii lui Verdi. Publicul a răsplătit-o cu aplauze 
îndelungate".

• PREȘEDINTELE Ciprului, Makarios, a sosit 
Juni Ia Atena în drum spre capitala Nigeriei, La
gos, unde va lua parte la Conferința țărilor Com
monweal thului.

• AGENȚIA United Press International relatează 
că între trupele irakiene și detașamentele kurde, 
conduse de Barzani, au avut loc lupte înverșuna
te. Detașamentele lui Barzani au ocupat localitatea 
Pirhvin de lingă frontiera cu Iranul, pe care avia
ția irakiană a supus-o unui intens bombardament. Po
trivit agenției menționate, kurzii au ucis în regiu
nea localității Noudcheh, la 15 kilometri de frontie
ra ca Iranul, 23 de soldați guvernamentali și au 
rănit alți 24.

Guvernul iranian a concentrat la frontieră cea 
mai mare parte a diviziei a 19-a blindate, pentru a 
preîntîmpina o extindere a operațiunilor pe terito
riul acestei tari.

• AGENȚIA P.A.P. anunță că la 10 ianuarie s-au 
încheiat tratativele între reprezentanții guvernului 
R.P. Polone și ai delegației economice guvernamen
tale a R.D. Vietnam, condusă de Le Thanh Nghi, 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, membru 
al Biroului Politic al Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam. A fost încheiat un acord de credite 
și un acord privind schimbul de mărfuri și plăți pe 
anul 1966.

In aceeași zi, Le Thanh Nghi a fost primit de 
W. Gomulka, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.

Pe scurt

\ Aniversarea proclamării R. P. Albania
I
I
Il
I
I

Astăzi poporul albanez sărbătorește un eveni
ment de seamă din istoria sa : cu 20 de ani în. 
urmă, la 11 ianuarie 1946, Adunarea Constitu
antă, care a luat ființă în urma alegerilor din 
luna decembrie 1945, a proclamat țara Republică 
Populară.

In următorii ani, oamenii muncii din Albania 
populară, sub conducerea Partidului' Muncii, au 
obținut succese importante pe călea construirii 
socialismului. Este cunoscut faptul că în condițiile 
vechiului regim economia Albaniei a fost menți
nută în adîncă înapoiere, iar,poporului>i-au‘fost 
hărăzite numai lipsuri și suferințe.

In anii regimului democrat-popular,, țara a cu
noscut transformări de seamă. Au fost ridicate 
obiective industriale, s-au creat noi ramuri econo
mice cum ar fi: industria extractivă, energetică,

înfăptuită colectivizarea agriculturii. Prefaceri în
noitoare au avut loc și în domeniile vieții sociale 
și culturale. Analfabetismul a fost lichidat, s-au 
înființat numeroase școli de toate gradele, au fost 
alocate importante fonduri pentru construcțiile do 
locuințe. La orașe și sate au fost ridicate așeză
minte cultural-sociale.

Oamenii muncii din Republica Socialistă Româ
nia se bucură sincer de realizările obținute prin 
munca sa de poporul albanez. Intre popoarele 
noastre există o veche prietenie care s-a dezvoltat 
în anii puterii populare, în interesul ambelor țăsi, 
al cauzei socialismului și păcii.

Cu prilejul celei de a 20-a aniversări a procla
mării Republicii Populare Albania, poporul român, 
tineretul, transmit poporului albanez și tinerei sale 
generații un cald salut și urări de noi succese 
în construirea socialismului, în făurirea unei țări 
prospere.

R. P. ALBANIA. Noi locuințe construite la Tirana

i 
i 
i 
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In anul școlar 1965—1966, 
in R.P. Albania institu
țiile de învățămînt de 

toate categoriile sînt frecven
tate de aproximativ 460 000 de 
elevi și studenți, la o popu
lație de 1800 000 locuitori. 
Anul acesta s-a aplicat pentru 
prima dată invățămintul obli
gatoriu general de opt ani. 
Recent a lost adoptată hotărî
rea cu privire Ia durata invă- 
țămîntului secundar de 12 ani. 
Invățămintul din R. P. Albania

a intrat în cel de-al treilea an 
de Ia reorganizarea sa, punin- 
du-se accentul pe legătura din
tre pregătirea teoretică și prac
tica în producție.

In anul 1965 au fost ob
ținute în R. P. Albania 
rezultate deosebite în 

diferite domenii de cercetare 
științifică. Printre acestea se 
numără studiile cu privire la 
flora albaneză, la minereuri- 
le utile, cu privire la exploa-

tarea energetică a apelor și 
electrificarea țării. A apărut 
volumul doi al Istoriei Alba
niei, iar în curînd va apare 
volumul trei al Istoriei lite
raturii albaneze.

In domeniul agriculturii au 
fost efectuate numeroase ex
perimentări, s-a studiat con
tribuția îngrășămintelor mi
nerale la diverse culturi, s-au 
efectuat studii legate de îm
bunătățirea sectorului zooteh
nic și altele.

Dubna: Sesiunea Comitetului 
reprezentanților țârilor membre

o DUPĂ cum anunță agenția TASS, Ia 10 ianua
rie s-a deschis la Dubna sesiunea Comitetului re
prezentanților împuterniciți ai guvernelor statelor 
membre ale Institutului unificat de cercetări _> nu
cleare.

Lucrările 
prezidiu în
zesnik (Cehoslovacia), Wilhelm Billig (Polonia) 
acad. Șerban Țițeica (România).

neputinței
sesiunii comitetului sînt conduse de un 
care au fost aleși acad. Jaroslav Ko- 

și

în declarația comună - semnată de 
Ayub Khan și Lal Bahadur Shas- 
tri. se arată că părțile își expri
mă- , ,hoi ârîrca fermă de a restabi
li relațiile normale și pașnice în
tre cele două țări și de a contribui 
Ia stabilirea înțelegerii reciproce 
și a relațiilor prietenești între po
poarele lor". Părțile și-au reafir
mat obligația ca, în conformitate 
cu Carta O.N.U., să nu recurgă la 
forță și să rezolve litigiile dintre 
ele prin mijloace pașnice. Tocmai 
ținînd seama de aceasta, se arată 
în declarație, a fost discutată pro
blema teritoriilor Jammu; și Caș- 
mir, iar fiecare parte și-a expus 
poziția respectivă.

întregul personal militar al ce
lor două țări să fie retras nu mai 
tîrziu. de 25 februarie 1966 pe po
zițiile ocupate înainte de 5 august 
1965.

Relațiile dintre India și Pakistan 
se vor baza pe principiul neames
tecului reciproc în treburile inter
ne, menționează declarația.

Președintele Pakistanului și pri
mul ministru al Indiei au căzut de 
acord să fie reluată activitatea 
normală a misiunilor diplomatice

ale celor1 două țări.- India și’.Paki- 
stanul au consimțit să examineze 
măsurile în vederea reluării re
lațiilor economice și comerciale, a 
comunicațiilor și schimburilor <:ul- 
turâle-și să dea indicații autorită
ților respective în vederea repa
trierii prizonierilor de război.

Președintele Pakistanului și.pre
mierul Indiei au căzut de acord 
să continue înțîlnirile la cel mai 
înalt nivel, precum și la alte ni
veluri, ,în problemele care privesc 
direct cele două țări. Ambele 
părți au constatat că este necesa
ră crearea unor organe . comune 
indo-pakistaneze care să prezinte 
guvernelor lor rapoarte în vederea 

. adoptării de .hotărîri,privind-mă
surile ce trebuie luate,în conti
nuare.

Primul ministru-al Indiei și . pre
ședintele Pakistanului și-au ex
primat recunoștința față de guver- 

,rrul sovietic și față de președinte
le Consiliului de Miniștri - al 
U.R.Ș.S. pentru rolul constructiv 
în organizarea acestei întîlniri ca
re „a dus. la rezultate reciproc sa
tisfăcătoare" .

„Modestie"

E vazionismul fiscal practicat de. cercuri financiare 
și industriale italiene a luat o asemenea amploare 
îneît și în paginile unor organe de presă deobicei 
discrete la atari fenomene, âu âpătut unele aluzii 
și referiri. în fond, este vorba de faptul ■ că "în 
Italia — așa cum semnalează ziarele italiene x— 
continuă să se aplice un sistem de impozite care 
lovește mai ales în clasele mai puțin înstărite, dar 
ale căror venituri sînt ușor controlabile, lăsîndu-i 

neatinși pe marii speculanți și, în genere, permițînd un evazionism 
în ' masă din partea celor bogați și fbarte bogății

Bogății — relevă „IL GIORNO“ —- fac tot ce le stă în putință 
pentru a-și ascunde veniturile reale și a plăti cît mai puține im
pozite, trecînd greutatea principală asupra celor mai puțin avuți. 
„Citind declarațiile fiscale ale marilor bancheri sau industriași-— 
scrie cu. vădite nuanțe ironice cotidianul milanez — ne vine greu 
să înțelegem cum a ajuns Italia să aibă o atît de importantă flotă 
de luxoase yachturi personale, cum de constituie ea o foarte im
portantă piață de desfacere pentru blănuri scumpe, pentru anti
chități prețioase etc.“.

Așadar, cînd e vorba de plata impozitelor, foarte mul ți dintre 
marii industriași italieni devin dintr-odată neașteptat de bogați 
în .modestie și săraci în mijloace v materiale. E un gen de mo
deste care, indirect, lovește în păturile ce dispun de venituri cu 
adevărat modeste.

eneralul Rene Bar
rientos și-a anun
țat candidatura la 
fotoliul prezidenți
al din Ia Paz. Pa
ralel cu această 
hotărîre, Oficiul 
național de infor- 
nații bolivian a 

anunțat că el șba prezentat 
demisia din funcția de copreșe
dinte al juntei militare. Aceste 
noi elemente aduc în actualita
te pe scena politică din Boli
via întrebarea care a fost pusă 
de nenumărate ori și a cărei 
rezolvare a fost mereu amîna- 
tă: cînd vor avea Ioc alegeri
le prezidențiale?

Barrientos, șeful juntei mili
tare care a înfăptuit lovitura 
de stat din 3 noiembrie 1964. 
.prin care a răsturnat pe pre
ședintele Victor Paz EsterissO- 
ro, a promis de' mai multe ori 
organizarea alegerilor. Tot de 
atîtea ori au fost găsite motive 
„legale" pentru amînarea lor. 
Astfel, în lunile care au trecut 
de la instaurarea juntei au fost 
descoperite mai multe complo
turi care urmăreau scopuri 
„subversive", prilejuri de a o- 
pera arestări în rinul celor care 
se pronunțau pentru revenirea 
la o viață politică normală. 
Confruntarea din primăvara a- 
riului trecut, care a avut loc 
în regiunea minieră Catavi-Sie- 
glo Viente, a fost una din oca
ziile cele mai potrivite pentru 
junta de a trece Ia represalii 
împotriva liderilor progresiști.

rientos și-a depus candidatura, 
refuzînd să demisioneze din 
postul său. Crearea copreședin- 
tiei i-a oferit condiții pentru 
demisionare. Acum, Barrientos 
are și o organizație creată de 
el, care-i sprijină candidatura. 
Este vorba de Frontul revolu
ționar din Bolivia, partid cu ă- 
jutorul căruia el speră să. fie 
lansată o vastă campanie elec
torală, care să-i permită alege
rea ca președinte. Deocamda
tă, nici o altă organizație nu 
și-a anunțat adeziunea pentru 
susținerea lui Barrientos. Din 
contră, generalul Candia a de
clarat „că forțele armate nu 
vor sprijini nici un candidat la 
alegerile din 3 iulie". Obser
vatorii sînt în dilemă. Să în
semne această declarație o de
barasare de celălalt copre
ședinte, sau constituie un ba
lon de încercare pentru alți 
eventuali candidați ?

Unii sînt tentați să creadă 
că demisia lui Barrientos a 

k fost impusă . de forțele armate, 
constituind uri episod al luptei 

în acest mod, Barrientos pu- pentru putere dintre membrii 
tea să-și pregătească mai Ț'n 
voie drumul spre palatul pre
zidențial, alegînd o cale apro
piată prevederilor > constituției. 
După cum prevede constituția 
Boli viei, o persoană care deți
ne o funcție de stat și intențio
nează să-și depună candidatu
ra pentru alegerile prezidenția
le trebuie să-și prezinte demi
sia cu șase luni .înainte de 
aceasta. De mai multe ori, Bar-

Valul. demonstrațiilor, al gre
velor declanșate ca urmare a 
măsurilor antidemocratice ale 
autorităților a produs îngrijo
rare juntei.

în fața acuzațiilor de dicta- 
„ale- 

cu 
în 

ales 
un

tură, Barrientos a propus 
gerea" unui copreședinte 
care să împartă puterea 
mod egal. Numai că cel 
în1 acest post a.fost tot 
membru de frunte al juntei: 
generalul Alfredo Ovando Can- 
dia.

Ziaristul american James Picke- 
rell urmărește războiul din Viet
nam de doi ani și jumătate. Recent, 
el a părăsit Saigonui aducind cu 
dînsul o serie de documente foto
grafice apreciate ca „atroce11 de re
vista franceză „Le Nouvel Observa- 
teurPickerel! a fost întrebat cum 
a putut lua asemenea fotografii. El 
a răspuns : „Nimic mai ușor..." Sui
ta documentelor asupra torturilor 
la care sînt supuși patrioții sud-viet- 
namezi a fost publicată de „Le 
Nouvel Observateur care a însotî- 
t-o de următoarea relatare a zia
ristului american s

Bolivia

de încercare?
.juntei.

Cert este însă că problemele 
acute care răscolesc : viața po
litică boliviana și care au dus 
econbmia într-o stare jalnică 
nu vor putea, fi:, rezolvate decît 
atunci cînd vor fi luate în con
siderare . revendicările majore 
ale păturilor largi ale popu
lației.

EM. HUCÂR

IOAN TIMOFTE

R.A.U. irizarea articolelor de olărit pe malurile Nilului
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I
ngenunchiat în fața unui vas mare 

la 
să-și 
din 
de 

sub 
nici 
ve-

plin cu apă, cu mîinile legate 
spate, vietnamezul încearcă . 
recapete suflul. El fusese scos 
vasul unde a fost ținut timp 
peste 30 de secunde cu capul 
apă. In privirile sale nu era 
sfidare și nici ură. Acestea vor 
ni mai tîrziu, dacă el va supravie

țui. Era incapabil să răspundă la întrebările puse 
de călăii săi. Unul dintre militari l-a luat de braț 
și l-a ridicat pentru a-l face să ajungă din nou cu 
pieptul în dreptul marginii vasului. Omul a în
cercat cu disperare să se mențină în afara apei 
mișeîndu-și coatele și întoreînd capul, dar rezis
tența sa a fost scurtă. Un alt soldat l-a ridicat de 
picioare în timp ce primul i-a pus piciorul pe 
ceafă pentru a-l băga sub apă. Omul se zbătea 
în toate sensurile, dar soldații îl țineau bine.

Pe măsură ce secundele treceau și oxigenul în
cepea să-i lipsească, mișcările vietnamezului de
veneau tot mai puțin violente, apoi au încetat. 
Am avut dintr-o dată impresia că acest om va 
muri în fața mea, dar el nu a avut acest noroc. 
Soldații l-au scos din vas și l-au lăsat să recadă 
la pămînt, complet epuizat. Citeva minute mai 
tîrziu ei au început operațiile. Am simțit a- 
tunci o îndoială oribilă: poate toate acestea nu 
erau decît un spectacol oferit mie pentru ca să 
pot face fotografii bune. M-am îndepărtat de 
scenă. Tortura însă continua.

Cu trei săptămîni mai înainte, unitatea guver
namentală căzuse într-o ambuscadă ucigătoare în 
apropierea satului în care ne găseam. Ea reve
nise pentru a se răzbuna. De data aceasta sol
dații intraseră în sat fără să tragă un singur foc 
și nu au găsit decît cîțiva bătrîni, femei și co
pii. Apoi, cercetînd împrejurimile, ei au desco
perit patru bărbați ascunși într-un tufiș. Guver
namentalii au vrut să știe unde și-au ascuns ar
mele militarii Vietcong, care ocupau în mod obiș
nuit satul. Unul dintre prizonieri s-a oferit să-i 
conducă acolo unde credea că este o ascunzătoare 
de arme. Insă ascunzătoarea era goală. Soldații 
au hotărît atunci că dacă cineva cunoștea ceva 
în această problemă era tocmai omul acesta. Și 
i-au aplicat tehnica lor cea mai eficace de inte
rogatoriu. Era clar, după părerea mea, că omul 
nu știa nimic. In orice caz, el nu a spus nimic. 
După ședința de tortură cei patru vietnamezi au 
fost evaouați cu elicopterul pînă la postul de 
comandament al regimentului pentru a fi din nou 
interogați. Mi s-a spus mai tîrziu că nu au mai 
supraviețuit acestui nou interogatoriu.

Cînd este vorba de soarta rezervată prizonie
rilor Vietcong, autoritățile americane declară că 
„starea de război nefiind proclamată în Vietna
mul de sud, „captivii" Vietcong (ei nu sînt denu
miți „prizonieri") nu sînt acoperiți de clauzele 
convenției de la Geneva". Cînd un fotograf a 
prezentat documente ale torturilor la care sînt su
puși sud-vietnamezii, militarii l-au acuzat imediat 
că prezintă un caz izolat care nu oferă o imagine 
„obiectivă" a războiului. Insă, eu nu sînt singu
rul care a fotografiat scene de tortură.

In acest gen de operații de pedepsire, deoarece 
trupele guvernamentale sînt incapabile să-și ia 
revanșa asupra unităților Vietcong insesizabile, 
trebuie să se mulțumească să-și exercite represa
liile asupra a tot ceea ce le cade în mîini: băr
bați fără arme dar „presupuși vietcongi" care de 
cele mai multe ori sînt simpli țărani. Neavînd 
nimic de mărturisit, ei suferă torturile fără să 
vorbească, și acestea se termină deseori cu 
moartea".

■ ""J J'i .. '


