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In cartierul Țiglina din Galati

tot inai... mare
Cel mai tinăr cartier al ora

șului Baia Mare — Săsar — 
continuă să se întregească 
cu noi construcții; potrivit 
planului de sistematizare se 
va înălța aici încă un micro- 
raion ce va cuprinde 3154 de 
apartamente. împreună cu 
un alt microraion de 32 de 
blocuri el urmează să alcă
tuiască cel mai mare cartier 
al orașului. El va fi locuit de 
peste 25 000 de oameni — cit 
întreaga populație din 1948 a 
orașului.' ~ 
aici vor 
complexe 
deservire, 
sport, locuri de parcare a au
tovehiculelor particulare.

Construcția noului micro
raion a început. Pe acest mare 
șantier constructorii vor fo
losi în curînd panouri mari 
prefabricate care vor fi rea
lizate pe un poligon industrial 
în curs de amenajare.

Cei care vor locui 
avea la dispoziție 
comerciale și de 

școli și terenuri de

(Agerpres) .
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SUCEAVA — (de la cores
pondentul nostru). — Princi
palele artere de circulație ce 
străbat meleagurile rădăuțene, 
sînt străjuite, de o parte și de 
alta, de o adevărată pădure. 
Primăvara aceasta alte zeci de 
mii de arbori tineri au fost 
plantați de-a lungul șoselelor 
sau în spațiile verzi. La nu
meroasele acțiuni de înfrumu
sețare a satelor au fost antre
nați aproape 50 000 de tineri 
și vîrstnici. Balustradele albe, 
străzile lărgite și aliniate, gar
durile vii din fața căminelor 
culturale și școlilor, rondou- 
rile cu flori dau comunelor o 
notă primăvăratecă plăcută.

La Arborea, Dărmănești, 
Marginea, Bilca și Milisăud, 
Iacobeni, Frătăuți și Vicou de 
Sus, au fost amenajate 8 
parcuri, care cuprind o supra
față totală de aproape 30 000 
metri pătrați. Seara ori în 
timpul liber numeroși tineri au 
participat la curățatul terenu
lui, plantatul arbuștilor și flo
rilor, au amenajat aleile.

De menționat este că schi
țele pentru aceste parcuri au 
fost lucrate voluntar de către 
proiectanții serviciului de sis
tematizare din Rădăuți.

Noile parcuri sătești, contu
rate de sălcii ori brazi, pot o- 
feri oamenilor, celor ce le-au

dat viață, in orele libere mi
nunate clipe de destindere și 
recreere.

In fața școlilor, a căminelor 
culturale și a sfaturilor popu
lare au fost plantate garduri 
vii pe o lungime totală de 
peste 41 000 metri liniari, iar 
pe marginea drumurilor au a- 
părut șirurile lungi ale plopi
lor piramidali.

Pină la sfîrșitul lunii mai. 
la Dărmănești și Șiret vor fi 
amenajate două ștranduri pe 
cursul rîurilor ce mărginesc 
localitățile respective. Cei care 
vor trece vara aceasta în drum 
spre Putna, vor rămine impre
sionați și de frumusețea edi
litară a satelor.

Aceleași trăsături, aceleași 
priviri însorite. Același loc 
de muncă: Uzina Hidrome- 
canica-Brașov. Avem în față 
pe Otto și Albert Predinger, 
irați gemeni. Dincolo de a- 
ceastă asemănare a chipuri
lor, există una mult mai a- 
dincă : amîndoi sînt eviden- 
țiați in întrecerea socia

listă...

In biblioteca tehnică a Uzi
nelor „1 Mai“ Ploiești se gă
sesc aproape 26 000 volume, 
precum și 116 publicații de 
specialitate. Ne-am propus să 
aflăm cum folosesc tinerii 
membri ai organizației U.T.C. 
— aproape 1900 la număr •— 
acest imens material documen
tar pentru ridicarea califică
rii profesionale.

Tovarășa ingineră Constanța 
Niculescu, cu care am stat de 
vorbă la cabinetul tehnic, ne-a 
informat că un număr însem
nat de tineri trec zilnic, pe la 
bibliotecă pentru a împrumuta 
cărți sau reviste de speciali
tate. Mulți dintre cititori și-au 
făcut un obicei din a consulta 
cărțile în limbi străine.

La apropierea tinerilor de 
cartea tehnică — ne spune in
terlocutoarea noastră — au 
contribuit și măsurile luate în 
uzină pe această linie. Astfel, 
au fost înființate 30 de bi
blioteci de secție, periodic se 
organizează pentru salariati 
standuri de cărți cu vînzare, 
cărțile mai greu de găsit sînt 
procurate de bibliotecă și a- 
nunțate solicitanților prin 
scrisori de recomandare.

în ceea ce privește publica
țiile, acestea sînt consultate de 
către un colectiv de ingineri, 
care completează apoi formu
lare cu materialele ce trebuie 
traduse, atrăgînd atenția asu
pra conținutului lor.

Trecînd prin secțiile uzinei, 
am avut prilejul să discutăm 
cu cîțiva cititori, să stăm de 
vorbă cu secretari sau membri 
ai comiteteloi’ U.T.C. Se con
stată că mulți tineri consideră

cartea un ajutor prețios în 
activitatea lor curentă. Unii 
sînt prezenți cu regularitate 
în fișele de cititori. Nu puțini 
sînt cei care la sfîrșitul schim
bului pleacă acasă ducînd sub

ciun — lăcătuși, Petre Pleșo- 
ianu și Dumitru Ene — in
gineri.

Se impune o întrebare : cît 
reprezintă acest număr de ti
neri studioși din totalul de

• Un sondaj început de noi dar care se 
cere continuat • Ce spun cifrele: 26 000 
de volume și 290 de cititori • Comitetul 
U.T.C. și-a făcut autocritica anul trecut și-o 
face și anul acesta • Pe cînd acțiuni 

concrete pentru atragerea tinerilor 
la citirea cărții tehnice ?

continuator al luptei revoluționare și 
democratice a poporului român, al 
tradițiilor mișcării muncitorești și 

socialiste din România
Lucrarea a fost tipărită intr-un tiraj de masă

Extinderea Fabricii 
de confecții 
din Biriad

TELEGRAMĂ
TOVARĂȘULUI ANTONIN NOVOTNY

Prim secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia 

Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

TOVARĂȘULUI JOSEF LENART
Președintele guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace

Praga
Dragi tovarăși,

In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân, al Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Socialiste România, al poporului român și al no
stru personal, vă transmitem dv. și întregului popor ceho
slovac un cald salut tovărășesc și cele mai cordiale felicitări, 
cu prilejul celei de-a XXI-a aniversări a eliberării Ceho
slovaciei de sub jugul fascist.

Oamenii muncii din țara noastră se bucură din toată inima 
de succesele remarcabile pe care harnicul și talentatul po
por cehoslovac le-a obținut, sub conducerea Partidului Co
munist, în Opera de construire și dezvoltare multilaterală a 
societății socialiste.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și cola
borare frățească statornicite între Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist din Cehoslovacia, între Republica 
Socialistă România și Republica Socialistă Cehoslovacă se 
vor dezvolta continuu pe baza principiilor marxism-leninis- 
mului și internaționalismului socialist, spre binele popoa
relor român și cehoslovac, al unității țărilor socialiste și a 
mișcării comuniste internaționale, al forțelor progresului și 
păcii.

Vă urăm, dragi tovarăși, dv. și poporului frate cehoslovac, 
noi succese în activitatea consacrată înfloririi continue a 
Republicii Socialiste Cehoslovace, triumfului ideilor socia
lismului și păcii în lume.

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

braț o carte sau două, procu
rate pentru biblioteca perso
nală.

Am reținut numele cîtorva 
dintre cei mai consecvenți ci
titori : Marin Popescu — teh
nician. Constantin Dima — to- 
pitor, Ioan Vlădoiu și Gh. Cră-

membri ai organizației U.T.C. 
existenți în uzină ?

Răspunsul ne invită la unele 
comentarii. In evidența cabi
netului tehnic există pe. tri
mestrul I al anului un număr 
de 290 de tineri cititori. Cifra 
este, evident, nesatisfăcătoare.

Am vrut să știm dacă secre
tarii organizațiilor U.T.C. cu 
care am discutat cunosc cîțiva 
tineri din organizațiile pe care 
le conduc, care citesc cartea 
tehnică. Răspunsurile au ve
nit destul de greu, ceea ce ne 
face să credem că această pro
blemă n-a stat în atenția ce
lor în cauză.

Mai mult de jumătate 
din tinerii Uzinei „1 Mai“ Plo-

întrecerea „matematicienilor“

Matematica, acest 
limbaj universal al 
științelor, cîștigă în 
țara noastră, de la 
an la an, tot mai 
mulți adepți din 
rîndurile elevilor. 
Cea mai concluden
tă dovadă — ediția 
1966 a concursului 
de matematică care 

antrenat

21 500 elevi din 685 
școli. Ei s-au re
marcat în general 
printr-o bună pre
gătire iar numeroși 
participanți au do
vedit un nivel ri- ■ 
dicat de cunoștințe 
spre mîndria lor, a 
tovarășilor profe
sori care i-au pre
gătit, a școlilor pe

care le-au repre
zentat. La etapa fi
nală a concursului 
s-au prezentat pes
te 300 de concurenți 
dintre care 48, cla-

Constructorii bîrlădeni au 
terminat cu 20 de zile înainte 
de data fixată extinderea Fa
bricii de confecții din locali
tate. în cadrul lucrărilor care 
au avut loc aici, hala princi
pală de producție a fost pre
lungită pe o suprafață de a- 
proape două sute de mp și 
supraetajată cu încă două ni
vele. Pe acest nou spațiu vor 
fi instalate în flux tehnologic 
utilaje de înaltă tehnicitate, 
care vor permite dublarea 
producției și realizarea de noi 
modele de confecții.

(Agerpres)
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UN NOU

deschis

I tuturor

Dimensiunile cititorilor

nostru

oprindu-ne 
drumurile

clasa
nr.

SILVIU 
clasa a

nr. 1

SERGIESCU, 
a IX-a, Liceal 
22 București

al celorlalți, al 
copiilor noștri, 

au părinți, sau

COM AN. 
/X-a, Liceul 
Tg. Mureș

„gestului mărunt

ADRIAN MIHALA- 
CHE, clasa a Xl-a, 
Liceul „Dr. Petru 

Groza" București

CÂRTI ANU, 
clasa a X-a, Liceul 
„Spiru Hârci" Bucu

rești

EUGEN POPA, ■ clasa 
a X-a, Liceul nr. 3' 

lași

CURÎND,

CONCURS
RADU NICOLESCU, 
clasa a Xl-a, Liceul 
,,Dr. Petru Groza“ 

București

STEFAN ANGHEL. 
Școala profesională 
metalurgică Tîrgo- 

viște
Foto : N. STELORIAN

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
ncercăm un e- 
moționant senti
ment de mîndrie 
de cîte ori urmă
rim, 
din
noastre cotidiene, 
un grup de copii 
care trec strada. 

Pășesc veseli, fără griji prin 
fața mașinilor și tramvaielor 
oprite, descrețind frunțile tu
turor cu larma lor primăvă
ratecă. Pășesc cu încredere; 
circulația, oricît_de intensă ar 
fi, se întrerupe brusc pentru 
a proteja traversarea discipli
nată, atentă, a celor mai mici 
cetățeni ai țării.

Uneori însă, ne mai izbim 
pe stradă de copii singuratici, 
unii privindu-ne rugător, alții 
mai obraznici, îmbrîncindu-te 
fără sfială. Ne mirăm că nu se 
integrează și ei pasului vesel, 
încrezător 
majorității 
Poate nu 
dacă îi au, aceștia nu și-au 
înțeles încă menirea de a-i 
supraveghea și a-i crește. 
Cine se ocupă de ei?

Zilele trecute, am asistat pe 
una din străzile Galațiului la 
o scenă: cîțiva băieți se stre
curau printre oameni, dezo-

rientați, stingheri. Cineva i-a 
oprit și i-a luat de mină. Le-a 
spus ceva și copiii și-au con
tinuat drumul alături de o- 
mul care — se vedea bine — 
nu le era nici tată, nici pro
fesor.

Cine sînt cei care le oferă, 
dezinteresat și părintesc, a- 
cest sprijin ? Cum se ocupă 
ei de minorii care nu reușesc 
să se încadreze, dintr-un mo
tiv sau altul,. în pas cu sutele 
de mii de pionieri și elevi cu 
care ne mândrim?

Am pus aceste întrebări cî
torva din „părinții adoptivi“ 
ai unor asemenea copii din o- 
rașul Galați.

Emanuela Stroe — direc
toarea Liceului nr. 4:

A fost mult' timp discutat 
la noi cazul elevului C.B. Toți 
îl cunoșteau ca pe un copil 
plin de inițiativă și perspica
citate. Părinții se plîngeau 
însă că nu învață, că, din cînd 
în’cînd, îi vine pofta să plece 
hai-hui pe stradă fără a spu
ne nimănui. Cu ocazia unei 
zile de lucru în grădina școlii 
băiatul nu voia să lucreze, se 
plimba de la uh grup la altul 
cu mîinile în buzunar. Toți 
ne-am întrebat dacă buna în
grijire de acasă nu i-a dăunat, 
dacă lipsa de preocupare nu 
l-a îndemnat pe copil să fugă 
de acasă.

Oamenii mari nu sesizează 
întotdeauna gesturile mărun
te ale copiilor, dorința lor de

a-și însuși obiectele altora. 
Drumul spre infracțiune por
nește de la un creion, o gumă, 
o batistă, străină pe care ele
vul o aduce acasă și părinții 
nu se interesează de prove
niența lor. Cînd se întîmplă 
ca un elev să ia un obiect 
care nu-i aparține, încercăm 
să formăm opinia clasei care, 
de cele mai multe ori, dă roa
de bune, copiii sînt sensibili 
la părerea altora despre ei.

‘ Mocanu Dumitru — procu
ror — șef al orașului Galați.

Am să revin la cazul lui 
C. B., amintit de tovarășa 
profesoară. Școala asigură ca
racterul continuu al procesu
lui de educație, dar în unele 
cazuri ea trebuie, prin forța

împrejurărilor, să suplinească 
și educația unor copii fără fa
milie sau din familii care nu 
se ocupă de ei. Sînt si
tuații în care acolo unde 
nu reușesc părinții, tre
buie să intervină neapărat 
școala, și de aceea, acum cînd 
ritmul de muncă este mai in-

GALINA RADULESCU

(Continuare in pag. a IV-a)
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niinw 1-niinrmimi

e vreo cîteva 
duminici, bucu- 
reșteanul 
bișnuit 
plimbări 
nale la 
vede un 
tacol 
Scurgerea 

tensă de autoturisme 
„evadează“ în afara orașului, 
este întreruptă în jurul orei 
9 de apariția unui grup com
pact de tineri pe biciclete. 
Sînt cicloturiștii.

Și alaltăieri a fost la fel. 
Peste 100 de elevi de la dife
rite școli din Capitală, precum 
și de la Școala sportivă și-au 
încolonat bicicletele la Arcul 
de Triumf și au pornit-o spre 
lacul Mogoșoaia. O excursie 
care însemna o destindere 
după o săptămînă de învăță
tură, o relaxare în mijlocul 
naturii și, evident, vizitarea 
Mogoșoaiei și a împrejurimilor 
sale.

Conducătorul acestui grup 
de cicloturiști, tovarășul Ig
nat Tănase, un ciclist cu state 
vechi — în 1932 a fost cam
pion național (ciclism fond) — 
ne-a vorbit despre organizarea 
acestor excursii.

o- 
cu 

mati- 
Șosea, 
spec- 
nou.

in- 
care

— In fiecare an, din primă
vară pînă în toamnă, subco
misia de cicloturism a U.C.F.S. 
-București organizează îm
preună cu comitetele raionale 
U.T.C. și Cluburile sportive 
excursii pe biciclete. în 1965 
au fost organizate 23 excursii. 
Am vizitat 
Bucureștiului,

împrejurimile
Mogoșoaia,

numărul tinerilor partici- 
panți n-a fost prea mare. In 
anul acesta avem planificate 
13 excursii în împrejurimile 
Bucureștiului, plus 7 pe dis
tanțe mai mari, dintre care 
una la Porțile de Fier, pre
cum și două în străinătate.

...în coloana ciclotuhiștilor 
de duminica trecută, printre

Ciclo
turiștii

Afumați, Buftea etc. Alte 
excursii, la Giurgiu, la Stani
cul de Prahova. Au fost și 
excursii cicloturistice de 4-5 
zile. De pildă, cea de pe lito
ral, cînd tinerii au putut vi
zita toate stațiunile, precum 
și monumentele istorice din 
Dobrogea. După cum se vede, 
locuri de atracție. Din păcate,

elevi am întîlnit și un stu
dent — I. Bosan, de la Insti
tutul politehnic.

— Vă plac excursiile pe 
bicicletă ?

— Desigur. Dar astăzi am 
venit trimis ca observator de 
asociația studențească. Să ve
dem cum este organizată 
această activitate turistică, ce

plan de activitate există în 
continuare. Pe n,oi ne intere
sează excursiile organizate 
pe o perioadă de mai multe 
zile, acelea cînd putem ieși 
undeva la munte, sa ne adu
cem eventual 'și corturile. 
Dar, după cum văd, asemenea 
acțiuni sînt din păcate puține.

O remarcă justă. Dar cine 
împiedică, oare, cluburile 
studențești să organizeze și 
ele asemenea activități de 
cicloturism ? Această ramură 
a turismului, excursiile pe 
bicicletă, este totuși neglijată. 
Se simte lipsa inițiativei. In 
afara cluburilor studențești, 
în Capitală sînt încă 13 clu
buri care ar putea să organi
zeze cu regularitate săptă- 
mînală cicloturismul. Este 
drept, clubul sportiv școlar, 
organizatorul excursiei des
pre care v-am vorbit, se ocu
pă din cînd în cînd de aceas
tă problemă dar, cu o floare 
nu se face primăvară.

Ar fi fost bine ca în cadrul 
acestui articol să vă vorbim 
de metodica organizării aces
tor excursii. Ar fi fost bine... 
Numai că, deși există și un 
regulament, pe hîrtie, trebu-

Un drum spre Mogoșoaia. O inițiativă care merită toată lauda. Pe cînd și altele, la tel ?

rile decurg aproape întâm
plător.

Organizațiile U.T.C. aii sar
cina să se ocupe de inițierea 
turismului local pentru tine
ret. Cicloturismul este bine

venit în inițierea excursiilor 
de sfîrșit de săptămînă. Tre
buie doar inițiativă. Inițiativa 
de a discuta cu posesori de 
biciclete — și există numeroși 
tineri 1 — de a constitui în

toate asociațiile și cluburile 
sportive nuclee care să se 
ocupe de rezolvarea unor 
treburi simple : fixarea tra
seului, organizarea distrac

țiilor în timpul excursiilor 
etc.

...Drumurile sînt deopotrivă 
la îndemîna tuturor amato
rilor de drumeție.
VICTOR CONSTANTINESCU

• Campionatele republicane universitare

„ȘTAFETA DE A UR“

traversează lacul Herăstrău
Urmărindu-i pe cei 48 de 

sportivi fruntași ai țării, 
toți campioni sau foști cam
pioni republicani și cîștigă- 
tori ai unor concursuri in
ternaționale de anvergură, 
numeroși dintre ei dețină
tori a unor multiple titluri 
europene, olimpice, și mon
diale, evoluînd în ștafeta 
combinată „Cupa 8 Mai", 
m-am gîndit la următorul 
fapt : dacă acești tineri, 
mîndria sportului țării, ar 
fi concurat în cadrul acestei 
competiții debut, cu trofeele 
cîștigate de-a lungul carie
rei lor sportive, cu meda
liile de aur, de argint și de 
bronz, traseul pe care l-au 
străbățut, ar fi fost și la 
propriu și la figurat un 
adevărat filon de aur într-o 
mișcare strălucitoare. Iar 
ștafeta „8 Mai", o ștafetă 
de aur de multe carate. Ea 
are ceva din ineditul unei 
noi competiții. Traseul, de
senat în aer, pe pămînt și 
pe apă, parcurs cu diferite 
mijloace, specifice diferite
lor sporturi, i-a dat un plus 
de frumusețe care a atras 
un mare număr de specta
tori. Dar să parcurgem acest 
traseu și să consemnăm eta
pele și cîte ceva despre 
participanți.

Ne aflăm pe platoul în
verzit al aeroportului Bă- 
neasa. La mari înălțimi, în 
văzduh, se aude un zgomot

Așii pavelei, canotorii, 
surd de avion. Și iată că 
niște mici puncte negre — 
parașutiștii — își fac apa
riția pe bolta albastră, co
boară și cresc vertiginos, 
pînă cînd, dintr-o dată, pa
rașutele desfac minunate și 
imense petale albe. E pri
ma probă a ștafetei : de la 
o înălțime de 1 500 m ate
rizează la punct fix 8 spor
tivi ai văzduhului. îi recu
noaștem pe parașutiștii Gh. 
Iancu, recordman mondial 
absolut, pe Angela Năstase, 
Elena Băcăoanu, Ștefan Bă- 
canu, Minculescu El.isabeta 
și pe ceilalți. Reprezentînd 
fiecare cîte-un raion din 
Capitală, ei predau îndată 
ștafeta, altor 8 sportivi 
fruntași — de astădată mo- 
toticliști, printre care se 
numără Gh. Vdictilescu, 
Vasile Szabo, Iosif Popa, 
Alex. Datcu, Traian Maca- 
rie, toți maiștri ai sportu
lui. Purtînd o eșarfă roșie 
peste umăr pe care e scris 
cu litere de aur : „A 45-a 
aniversare a partidului", ei 
străbat Șoseaua Nordului și 
intră în parcul Herăstrău 
pînă la marginea lacului 
unde-i așteaptă cu ambar
cațiunile cu care au cîștigat 
numeroase titluri olimpice, 
mondiale și europene, Au
rel Vernescu, Vasile Ni- 
coară, Haralambie Ivanov, 
Atanase Sciotic, Andrei 
Conțolenco, Mihai Țurcaș,

Miron Husarenco și Teren- 
te Nicolaie toți maeștri 
emeriți ai sportului. Tra
versează dincolo, spre Ex
poziție, lacul într-o defilare 
sublimă cu suplele caiace și 
mai departe, predau ștafe
tele atleților care-i așteaptă 
pe mal. între cei 8 crosiști 
care aleargă spre Stadionul 
Tineretului se află Andrei 
Barabaș, Victor Caramihai, 
maeștri ai sportului. în in
cinta poligonului de tir sînt 
așteptați să preia ștafeta de 
8 trăgători (printre aceștia 
se află Ion Tripșa, Ștefan 
Petrescu maeștri ai sportu
lui). Are loc proba de pistol 
precizie 10 focuri, 25 in. 
După aceasta, ștafeta se 
încheie cu proba de cros 
fete, ele făcînd calea în
toarsă pe traseul băieților. 
Atletele Florentina Stâncii:, 
Viorica Gabor, Elisabeta 
Teodoiov, maestre a spor
tului și celelalte 5 fete, pre
dau ștafeta grupului de ofi
ciali ce se află pe platoul 
din vecinătatea Expoziției. 
Sportivul Gh. Iancu citește 
în fața unei numeroase 
asistențe mesajul purtat 
de ștafetă. După aceea are 
loc festivitatea de premiere 
a cîștigătorilor pe raioane 
și probe.

Finiș în ultimul schimb... 
Fotoieoortaj :

VASILE CÄBULEA
VASILE RANGA
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înaleje campionqtelor univer
sitare de gimnastică, desfă
șurate sîmbătă și duminică 

în sala Floreasca, au constituit o 
adevărată sărbătoare a sportului 
studențesc. Lji această importantă 
competiție au luat Startul 1.75 de. 
gimnașți și gimnaste, reprezentînd 
principalele centre universitare 
ale țării. In fruntea întrecerilor, la 
toate categoriile de' clasificare, 
s-au situat sportivii bucureșteni, 
cucerind majoritatea titlurilor de 
campioni universitari. Despre a- 
ceste întreceri pasionante, două 
păreri competente :

BERTA TOV1SI, arbitru princi
pal pentru competiția feminină : 
„La finalele universitare au parti
cipat numeroase concurente. Acest 
lucru înseamnă că s-a lărgit pre
ocuparea pentru dezvoltarea gim
nasticii în învățămîntul superior. 
Calitatea muncii însă mai lasă 
mult de dorit. Nu se acordă sufi
cientă atenție dezvoltării calități
lor fizice de bază, formării unei ți
nute corecte, pregătirii mai... artis
tice, mai feminine a exercițiilor. 
După părerea mea, în secțiile de 
gimnastică se lucrează mai mult 
în salturi, numai înaintea campio
natelor, adică studentele gimnaste 
nu învață în tot timpul anului, ci 
pornesc la asalt numai înaintea... 
examenului. Deci, este nevoie de 
mai multă continuitate în pregă
tire“.

MIRCEA BĂDULESCU, arbitru 
principal pentru competiția mascu
lină : „Unii gimnașți mi-au plăcut 
în mod deosebit : Aurel Gruin 
(Institutul politehnic. Timișoara), 
Aurel Mic, Danilo Lațici (I.C.F.), 
Florin lliescu (Institutul politehnic 
București), Niculae Oneșan (Insti
tutul pedagogic Oradea etc.). In 
general, însă, nivelul tehnic nu a 
fost satisfăcător. Se vpde că în^f ie
șirea elementelor de hâzii, finu- 
ta corectă în orice mișele, Jg- 
cru esențial în gimnastica — sini 
neglijate în decursul pregătirii. 
Exercițiile liber alese, în majori

tatea cazurilor, sînt caracterizate de 
șablonism. Desigur, gimnastica u- 
niversitară a crescut mult în ulti
mii ani, dar nu în suficientă măsu
ră".

Aproape 300 de atleți din 13 
Centre universitare (Bucu’ 
rești, Brașov, Cluj, Craiova, 

Constanța, Galați, Iași, Oradea, 
Pitești, Petroșeni, Suceava,, Timi
șoara și Tg. Mureș), s-au întrecut, 
sîmbâtă și duminică pe stadionul 
din Copou Iași, pentru cucerirea 
la diferite probe, a titlurilor de 
campioni universitari.

• La București 
lï5 gimnașți
• La lași

300 de atleți
A fost o competiție foarte dis

putată în care numai o parte din
tre campionii anului trecut au reu
șit să reediteze succesul de la 
Timișoara.

E drept, au fost și probe cu în
vingători indiscutabili din capul 
locului ca : ieșeanul Viorel Suciu 
la 110 m garduri, gălățeanul 
Gheorghe Creangă la 1 500 m, 
bucureșteanul Emil Botez la 3000 
m plat, dar și curse în care incer
titudinea a plutit pînă la linia de 
sosire, în acest sens rnenționînd 
duelurile Ana Beșuan—Valeria To
cilă sau Stamatescu—Comșa.

în cele două zile de dispută s-au 
înregistrat și unele rezultate de 
nivel- republican. Se distanțează în 
acest' sens, performanțele obținute 
de V. Suciu (14 sec. și 4 zecimi pe 
110 m garduri — la numai o ze
cime de secundă de recordul țării),

Doru Bădini, (7,42 metri la lungi
me — cea mai bună performanță 
a sezonului, A. Stamatescu (10 
sec. și 6 zecimi la 100 m plat — la 
2 zecimi de secundă de recordul 
republican). S. Cătăneanu (64,58 m 
la suliță) și C. Cornu (15,13 metri 
■la triplu salt.

în plasamentul general primul 
loc a revenit Centrului universi
tar București cu 346,5 puncte. O 
comportare surprinzător de bună 
au avut-o reprezentanții orașului 
gazdă, clasați pe locul III la numai 
un punct diferență de Centrul 
universitar Cluj (72,5 puncte). 
Studenții ieșeni au reușit să în
vingă centre cu o veche tradiție 
atletică cum ar fi Timișoara, caie 
la actuala ediție s-a prezentat ne
satisfăcător, cîștigînd doar un 
singur titlu. Este prea puțin pen
tru orașul care a furnizat sportivi 
de mare valoare atletismului ro
mânesc. Prezent în tribunele sta
dionului, cunoscutul campion repu
blican de acum cîțiva ani, ION 
MOINA, actualmente cadru didac
tic universitar și antrenor de atle
tism, ne-a declarat : „Prin nume
roasa participare și valoarea rezul
tatelor obținute, actuala ediție a 
fost cea mai puternică și mai viu 
disputată din ultimii 5 ani. Poate 
că ar fi bine ca anul viitor între
cerile să fie organizate pe cluburi 
studențești și nu pe centre uni
versitare între care există mari 
diferențe din punct de vedere nu
meric și chiar valoric. Astfel or
ganizate ele vor deveni mai spec
taculoase, iar lupta va fi mai 
strînsă".

în încheiere, am vrea să men
ționăm eforturile organizatorilor 
care au asigurat competiției con
diții foarte bune de desfășurare. 
Datorită popularizării ei, la între
cerii au asistat peste 5 000 de spec
tatori, majoritatea elevi și stu- 
denți, făcînd în felul acesta o ex
celentă propagandă atletismului 
în „dulcele tîrg al Ieșilor".

A. ZAMFIRESCU

Actualitatea în note și comentarii

• adevărat recita! de gimnastică
Cei care în zilele 

de 7 și 8 mai 1966 au 
fost prezenți în sala 
Floreasca la con
cursul de gimnastică 
dintre echipele femi
nine ale U.R.S.S. și 
Republicii Socialiste 
România n-au avut 
ce regreta, pentru că 
au asistat la un fru
mos spectacol de gim
nastică feminină. 
Gimnastele sovietice 
au transformat exer
cițiile lor în coregra
fie, demonstrînd cum 
nu se poate mai bine 
arta în gimnastică. 
Mezina echipei, Olga 
Harlova (în vîrstă de 
16 ani) campioană de

junioare a U.R.S.S., 
cîștigătoarea con
cursului recent, sau 
Zinaida Drujini, Na- 
tăliă Marozova sau 
Lidia Labuneț, Liusea 
Surmeniova sau Ta- 
nia Antonova, au în- 
cîntat privirile cu 
fiecare exercițiu.

Gimnastele noastre 
au avut de învățat 
mult din acest con
curs. Este nevoie de 
mai multă muncă, 
de mai multă perse
verență, de mai mul
tă pasiune. întîlnirea 
constituie pentru 
gimnastele noastre 
un schimb de expe
riență foarte util, în

compania celei mai 
bune echipe din lu
me. Antrenorii au 
putut vedea ceea ce 
înseamnă efectul 
unei concepții corec
te de pregătire. 
Gimnastele sovietice 
au o concepție ' de 
pregătire care ple
dează pentru specia
lizare la o vîrstă fra
gedă, dar o speciali
zare bine orientată, 
care să ducă cu pre
cizie în mod inevi
tabil, la nivelul de 
înaltă virtuozitate și 
măiestrie pe care l-au 
demonstrat partene
rele gimnastelor

noastre în cele două 
zile de concurs.

Prof.
PETRE DUNGACIU

Olga Harlova văzută 
de Neagu Râdulescu

tupoare. Ra
pidul a mîncat 
bătaie (a fost 
înfrîntă, ar fi 
prea puțin 
spus) la Bucu
rești de la ul
tima clasa
tă : Siderurgis-

tul. Ca spectator n-aș fi cre
zut niciodată că acest lucru 
e posibil — în primul rină, 
fiindcă giuleștenii trăgeau cu 
dinții să cîștige bătălia indi
rectă cu Ploieștiul. Dar Rapi
dul e ursit, parcă, să nu 
ajungă să bea apă din Dună
re. Și cu asta, basta, am în
țeles o dată pentru totdeauna 
că rapidiștii alcătuiesc o for
mație lipsită de ambiție, in
constantă, capabilă de cele 
mai cumplite gafe.

„Cineva pleacă 
din Giulești“

Ne așteptam la un festival 
de goluri, și am fost siliți să 
înghițim în sec. Ce bîlbîială 
penibilă! Să fiu drept, meciul 
s început să miroasă a... pe
trol chiar din primele două
zeci de minute. Ionescu și 
Dumitriu, unul mai slab decît 
altul, au ratat în această pe
rioadă cel puțin trei ocazii 
clare, fiindcă, așa cum îmi 
spunea fostul internațional 
Valeriu Călinoiu, amîndoi, în 
loc să tragă la poartă atunci

cînd și-au creat culoare, au 
încercat să mai dribleze încă 
o dată un fundaș care se 
găsea la cițiva metri în dreap
ta sau în stingă, portarul, 
sau, în ultimă instanță, bara 
porții lui Florea. Era de-a 
dreptul exasperant să-i pri
vești cum o fac ei pe isteții, 
cum calcă pe nervii celor din 
tribune. Dar le-a ieșit prin 
piele. (Mulți au spus: lasă, să 
le fie învățătură de minte.; 
să le fie, dar văd că nu le 
este!) Galeria giuleșteănă, 
care suferă mereu și scu
tură maracase improvizate 
din cutii de conserve în care 
vîră cîteva alice amestecate 
cu boabe de mazăre, enervată, 
și-a deplasat simpatia și a 
început să-i încurajeze pe gă-

de Fănuș Neagu

lățeni. „Dacă vreți bal, bal s 
fie“, — și gălățenii, treziți di', 
sperietură, s-au avîntat spr. 
poarta apărată de Andrei 
(vreau să spun: poarta în 
care Andrei dormea și visa 
titlul de campioni), l-au pier
dut pe drum pe Dan (umbra 
lui din meciurile anterioare), 
pe Motroc, pe Lupescu și pe 
Greavu și au marcat de două 
ori prin Stătescu și Neagu 
(tizul e un jucător de pătrun
dere, bun tehnician, dar puțin 
cam. zeflemist). Și dacă arbi
trul Pop Romulus le-ar fț 
acordat un 11 metri perfect, 
valabil am fi asistat la urca
rea. scorului, și, cine mai știe, 
poate la îhgroșarea lui.

Înainte de a trece la meciul 
al doilea, notez aici declarația 
acră a unui giuleștean ■ „Gata, 
mîine plec din Giulești, fac 
schimb de locuință“.

Meciul Dinamo — Steaua, 
tcor 1-1 prin punctele înscrise 
de Varga și respectiv Voinea, 
lipsit de miză, s-a . situat la 
un nivel sub mediocru. E
trist, dar trebuie s-o spun:
chipa cea mai în formă din

■ele patru cîte au evoluat în
București a fost Siderurgis- 
‘.•d... Atît dinamoviștii cît și 

.militarii (de rapidiști nici nu 
vreau să-mi aduc aminte) 
păreau că nu urmăresc alt
ceva decît să isprăvească, jo
cul mai repede, să-și ia ne
vestele și să plece la plim
bare la Șoseă. Golurile (și în

special acela marcat de 
Varga) au fost frumoase — 
dar numai două faze palpitan
te în 90 de minute mi se par 
mult prea puține... Fotbalul 
nostru, sînt convins că nu 
greșesc, trăiește drama nă- 
praznicei goane după puncte. 
Marcajul om la om, om lipit 
de om, distruge spectacolul. 
Boala aceasta are răspîndire 
în mai toată Europa, și mă 
gîndesc că dacă specialiștii 
nu vor găsi ceva să-l scoată 
din impas, vom vedea în anii 
ce vin că stadioanele sînt 
prea mari, mult prea mari.

Jocurile din țară s-au sol
dat, în general, cu rezultate 
normale. Petrolul a cîștigat 
meciul cit C.S.M.S., mult mai 
chinuit decît îmi închipuiam, 
dar a cîștigat și, dacă vor 
trage toate învățămintele ce 
decurg din pățania Rapidului, 
greu va mai putea să piardă 
titlul. Farul și CriȘul s-au 
săltat puțin, în schimb Poli
tehnica si U.T.A. vin val-vîr- 
tej peste Siderurgîstul. Vin, 
pline de invidie și de încor
dare. Le atrage ca. un mag
net, penultimul loc, ulti
mul fiind ocupat, fără drept 
de anei, de gălățeni... Căci, 
totuși, prea tîrziu și-n. ieșit 
Dunărea din matcă. Păcat /

Timp de trei zile, în spa
țioasa sală a Institutului po
litehnic din București, s-au 
disputat întrecerile finale ale 
campionatului republican de 
scrimă individual.

Finala de floretă fete ne-a 
oferit asalturi de un bun nivel 
tehnic (Drîmbă, Tasi, Ene) 
care ne-au reamintit de ade
vărata valoare a floretistelor 
noastre. Poate că, învățămin
tele trase după analiza ultime
lor rezultate obținute de ele 
pe plan internațional, au avut 
darul de a aduce acest reviri
ment. Ele mai au încă de 
muncit pentru a forma o 
„echipă“ a cărei comportare 
să fie constantă.

In finala de sabie, trăgătorii 
militari au dominat și canti
tativ și calitativ. Ei au „mo
nopolizat“ finala și au depus 
toate eforturile de a aduce în 
„actualitate“ această probă 
atît de spectaculoasă. Sperăm 
că următoarele întîlniri inter
naționale vor constitui un bun 
prilej de „reafirmare“ pe plan 
internațional a sportivilor noș

tri. îngrijorător la această 
probă este marea diferență de 
valoare între trăgătorii din 
Capitală și cei din provincie. 
In afara clubului Dinamo 
Brașov (antrenor L. Rohoni), 
celelalte cluburi se prezintă

• Scrimă:
Provincia - 

o prezență 
anonimă
■AMNIBIIB............... 11 IUI

(dacă se prezintă!) cu un 
efectiv restrîns și insuficient 
pregătit pentru un asemenea 
concurs.

Finala de floretă băieți a 
întrunit la start pe toți „tita

nii“ acestei probe : T. Mure- 
șan, I. Drîmbă, I. Falb, Șt. 
Haucler. Ei au arătat multă 
maturitate pe planșă și multă 
siguranță în acțiunile ofensi
ve. Comportarea lor de-a 
lungul întregului turneu final 
ne duce la concluzia că la 
proba de floretă băieți avem 
o echipă reprezentativă omo
genă, cu o valoare care ne 
permite să aspirăm la una 
din medaliile campionatului 
mondial ce se va desfășura 
în luna iulie la Moscova. De 
menționat că Iuliu Falb este 
singurul din campionii de 
anul trecut care și-a menținut 
titlul.

Dacă întrecerile finale au 
scos în evidență carențele din 
pregătirea sportivilor din 
provincie, credem Că este 
timpul ca federația de specia
litate să ia unele măsuri in 
această privință, cu atît mai 
mult cu cît cluburile din pro
vincie au dat pînă în urmă cu 
cîțiva ani trăgători de valoa
re pentru loturile reprezenta
tive.

OCT. VINTILA

PE SCURT e PE SCURT
• înaintea rundei finale, în 

clasamentul turneului inter
național de șah de la Bucu
rești conduce marele maestru 
sovietic Victor Korcinoi cu 
11,5 puncte, urmat de românul 
Florin Gheorghiu cu 9,5 puncte, 
cehoslovacul Kavalek cu 9,5 
puncte (toate partidele înche
iate), Matulovici (Iugoslavia), 
Soos (România), Czerniak (Iz- 
rael) cîte 8 puncte.

• Pe stadionul Slavia din 
Praga s-a dat ieri startul în 
cea de a 19-a ediție a tradi
ționalei competiții cicliste 
„Cursa Păcii“ Praga—Varșo
via—Berlin la care participă 
102 concurenți din 17 țări : 
Algeria. Anglia, Belgia. Bul
garia, Cehoslovacia, Danemar
ca. Finlanda. wvanța. R. D. 
Germană, Italia, Iugoslavia,

Maroc, Norvegia, Polonia, Ro
mânia, Ungaria, U.R.S.S.

Traseul întrecerii măsoară 
2 315 kilometri, împărțiți în 
15 etape.

Prima etapă — înconjurul 
orașului Praga — a fost cîș- 
tigată la sprint de Axei Peschel 
(R.D.G.), cronometrat pe dis
tanța de 121 km. în 2h58”44’.

(Agerpres)
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Priveam, în urmă cu cîteva zile, marea revărsare de entuziasm generos, 
de descătușare a bucuriei, pe care o prilejuia demonstrația primei zile de 
mai și imaginile se asociau cu altele, similare, din anii trecuți. Fotografiile, 
documente autentice, respiră prin același entuziasm, prin aceleași priviri scru- 
tind cu încredere viitorul, prin aceeași îndiguire de umeri bărbătești, ce se 
perindă, valuri masive și dense de hotărîre și entuziasm, prin fața tribunei 
oficiale.

Priveam, în urmă cu cîteva zile, uriașele panouri, cărți de vizită ale 
hărniciei, raportînd prin sinteza cifrelor noile succese obținute, în această 
ascensiune spre culmile civilizației comuniste, și ochiul minții scruta retro
spectiv valorile de document ale panourilor uriașe, înscriind capitole la 
marea istorie în mers a progresului societății noastre, și totul consemnat pe 
aceeași coordonată comună exprimată în bucuria, entuziasmul, vigoarea de
monstranților mîndri de succesele lor.

Priveam, în urmă cu cîteva zile, dinamica coloanelor în mers, întreaga 
țară venită la bucuria zilei muncii și imaginea îmi era familiară, demult 
cunoscută. La acea oră festivă mi-am amintit de primul 1 Mai liber pe care, 
copil fiind, l-am trăit pe unul din bulevardele de pe malul mării. Poate 
carele alegorice erau mai modeste, desigur că oamenii erau pe atunci modest 
îmbrăcați, desigur că zîmbetele nu erau aidoma exploziilor solare de azi, 
dar entuziasmul era același: colectiv și viguros. De Ia acel întîi mai, memoria 
concretă a copilului reținuse imaginea unui grup de demonstranți aruneînd 
oamenilor ce le străjuiau revărsarea prin fața tribunei, bucăți aburinde de 
piine. Era mai mult decît un gest. Era un simbol. Socialismul în anotimpul 
acelei reforme agrare se angaja pe drumul asigurării unei vieți omenești, 
plină de bucurii, întregului popor.

Priveam în urmă cu cîteva zile, coloanele și numitorul lor comun era tine
rețea, vîrsta eternă a oamenilor fără grija zilei de mîine. Existau în aceste 
coloane în mers demonstranți care n-au cunoscut inechitatea unei societăți 
dispărute la noi. Treceau tinerii scandînd într-un superb cor : „Tinerețe feri
cită, / De partid ești făurită“.

Și mă gîndeam atunci că pe oricare dintre ei i-ai fi întrebat cui datorează 
bucuria zilei de azi, ți-ar fi răspuns la unison, în același superb cor cu versul 
poetului: „E tinerețea noastră partidului datoare!“.

Trăsătura

Răsfoiesc un număr 
din ziarul „Cuvîntul 
liber“, din colecția a- 
nului 1934. Transcriu 
Ia întîmplare cîteva 
crîmpeie capabile să 
sugereze aerul social 
al epocii : „Catastrofe
le mizeriei — se scria 
în una din coloanele 
sale — nu sînt indivi
duale, mărginite la 
caz, ci la regim so
cial...“ Relatînd un caz 
tipic de autosuprimare 
a unei tinere existențe, 
ziarul menționa : „Nu 
mai poate fi vorba de 
o sinucidere (...) ci de 
sinucideri... cu o pro
fundă semnificație so
cială și cu mobiluri 
concrete, obiective. De 
sinucideri care nu mai 
sînt isprăvi personale, 
romantice și pline de 
mister ci crime preme
ditate și tolerate de 
legi“.

într-o moțiune pu
blicată în același an, 
ziarul realiza în cîteva 
cuvinte o sinteză dra
matică a unei lumi 
strîmb alcătuite: „...as
tăzi (...) cînd analfabe
tismul e în creștere 
iar procentul tubercu
lozei, al sifilisului și al 
pelagrei ia proporții 
din ce în ce mai mari 
(...) astăzi cînd după 
modelul statelor fas
ciste din apus — Ger
mania și Italia — se 
urmărește a se limita 
numărul cunoscătorilor 
de carte prin împiedi
carea accesului fiilor 
de țărani, muncitori și 
țărani săraci la cultu
ră, e de mare însem
nătate a se ști (...) cine 
luptă pentru ameliora
rea condițiilor de trai 
și ușurarea mijloace
lor de studiu“.

★
După mai bine de 

trei decenii de la apa
riția acestor tragice 
rînduri o anchetă pe 
care am realizat-o în 
mijlocul unor tineri 
din întreprinderi bu- 
cureștene — cu bio
grafii esențial asemă
nătoare cu toți cei din 
aceeași generație — re
levă la scara univer
sului lor individual 
profundele prefaceri 
sociale înfăptuite sub 
conducerea partidului 
comuniștilor.

Pescaru Nicolae — 
inginer : „Provin din- 
tr-o familie modestă, 
ca multe altele. După 
4 clase primare — 
singurele pe care le-a 
urmat — tata și-a pă
răsit familia sa de ță
rani săraci cu 11 copii 
de prin părțile Buzău
lui — plecînd la oraș 
să-și asigure existen
ța, amară și aici, după 
cum s-a văzut apoi. 
Mama a reușit să se 
alfabetizeze de-abia în 
anii noștri. Profesor 
i-am fost eu, fiul ei. 
După terminarea șco
lii profesionale am lu
crat ca strungar ur- 
mind paralel liceul se
ral. Tot la seral am 
urmat și cursurile fa
cultății de tehnologia 
construcțiilor de ma
șini pe care le-am ab
solvit în 1965. Sînt in
giner, astăzi, lucrez în 
această fabrică moder
nă (n.a. — Fabrica de 
.'■■asini unelte și agre
gate) și știu că toate 
acestea au fost posi
bile numai prin lupta 

revoluționară și prin 
jertfele făcute de co
muniști. Știu cui da
torez bucuriile vieții 
mele și mă străduiesc 
să răsplătesc aceste 
condiții muncind aici 
cît mai bine“.

Olaru Alexandru: 
„Am 19 ani și am par
curs un drum mereu 
ascendent. în 1963 am 
terminat profesionala. 
Sînt strungar și, tot
odată, elev în clasa a 
X-a la seral. Partidul 
mi-a dat posibilitatea 
să privesc cu încrede
re viitorul. Viitorul 
meu este la fel de lu
minos ca al întregii 
mele generații. Datoria 
noastră este să . adău
găm eforturile noastre 
la lupta pentru cons
truirea unei vieți și 
mai frumoase. De a- 
ceea încerc să muncesc 
cît mai bine, să fiu 
demn de încrederea ce 
mi se acordă“ (n.a. — 
în medie, lunar, strun
garul Olaru Alexan
dru își realizează pla
nul în proporție de 130 
la sută).

Pică Marian — lă
cătuș : „După termi
narea școlii profesio
nale am intrat la se
ral. Sînt în clasa a 
X-a. Școala îmi asigu
ră o independență in
telectuală în care pot 
să-mi stăpînesc mai 
bine meseria. Căci aici, 
în această hală mo
dernă se află locul de 
unde pot răspunde cel 
mai bine grijii cu care 
noi, tinerii, sîntem în
conjurați de partid“, 
(n.a. — Pică Marian ca 
și ceilalți doi tovarăși 
de muncă din aceeași 
fabrică sînt cîțiva din 
realizatorii unor renu
mite strunguri apre
ciate în numeroase 
țări cu veche tradiție 
industrială).

Gîndilă Tudor — 
turnător, Uzina de 
pompe București : „Mă 
gîndesc cu recunoștin
ță la comuniști pentru 
toate bucuriile cu care 
ne-au înfrumusețat ti
nerețea : aceea de a 
munci și de a ne bu
cura de roadele noas
tre“.

Pascu Gh. Pascu — 
lăcătuș : „Ce mi se 
pare mie hotărîtor în 
viața nouă de azi a ti
nerilor din țara noas
tră ? Condițiile minu
nate de muncă și de 
învățătură. Astăzi nu 
există nici un motiv 
să poți spune că vreo 
viață de om a fost ra
tată din cauza condi
țiilor vitrege. Eu mun
cesc aici ca lăcătuș și, 
paralel, urmez cursu
rile serale ale clasei a 
X-a. O fac nu pentru 
că nu mi-aș iubi pro
fesia, ci dimpotrivă 
pentru că mi-o iubesc. 
E o sete de cultură în 
fiecare tînăr (o știu de 
la tovarășii mei), tră
sătură instinctivă a a- 
nilor noi ai patriei. 
Orice tînăr are asigu
rate posibilități de îm
bogățire spirituală și 
profesională ca urma
re a minunatelor con
diții create prin efor
turile partidului, că
ruia îi sîntem. noi, ti
nerii, asemenea tutu
ror oamenilor, profund 
recunoscători“.

Ne oprim aici. Zecile 
de tineri chestionați 
ne-au dat răspunsuri 
similare; și tinerii 
constructori Golban 
Constantin, Brîndușes- 
cu Grigore, Ciobanu 
Mihai și Ion Alexan
dru. și frezorul Manea 

Ion. Toți, povestin- 
du-ne succesele în 
muncă și învățătură pe 
care le-au obținut, 
și-au îndreptat privi
rile pline de recunoș
tință spre Partid, care, 
cu grijă părintească, 
ocrotește pașii tinerei 
generații.

Rememorez fraza a- 
părută într-un ziar de 
stînga, din urmă ou 
peste patru decenii: 
„...e de mare însemnă
tate a se ști cine lup
tă pentru ameliorarea 
condițiilor de trai și 
ușurarea mijloacelor 
de studiu“. Răspunsul 
tinerilor chestionați 
azi e același cu al celor 
de atunci : Partidul 
Comunist.

Ceasul

restituirilor
— Poate că altă

dată aș fi devenit e- 
rou de roman. Poate, 
dacă m-aș fi născut 
doar cu trei decenii 
în urmă și aș fi deve
nit — prin nu știu ce 
neprevăzut al soartei 
— primul intelectual, 
așa cum am devenit 
acum, dintr-o lungă 
generație de pătimași 
ai pămîntului. Sără
ciei noastre i s-au a- 
dăugat — ironică 
compensație — cei 9 
copii. S-au vălmășit 
peste noi vremurile : 
războiul, seceta. Am 
coborît, nomazi călă
tori la răcoarea mării. 
Am învățat pe brînci. 
Mult timp am avut 
sentimentul că sînt 
singurul autor al suc
ceselor mele. Sînt a- 
cum inginer. Conduc 
această mare gospo
dărie și sentimentul 
este cu totul altul. 
Poate că aș fi putut 
deveni erou de ro
man. Gînd copilăresc. 
In facultate mi-am 
'dat seama că nu sînt 
singurul. Ajunseseră 
aici mai toți colegii 
mei, de fapt. Nu eram 
singurul și de atunci 
am încetat să cred că 
pot deveni erou, cel 
puțin de roman. Sen
timentul solitudinii 
îmi devenise străin. 
Și romantismul cu 
care mă hrăniseră lec
turile și mai ales do
rința de a mă consi
dera un solitar fuse
seră serios corectate 
de viață. Pentru că, 
dacă vrei, nu eram 
singurul prim inte
lectual dintr-o lungă 
generație de pătimași 
ai pămîntului. De fapt 
sînt deja, într-un fol, 
erou de roman. Cum ? 
Nu, nu prin succesele 
obținute aici pe tar
lalele astea, ci prin 
acel complicat proces 
de tipizare. Numele 
meu sc confundă cu 
cel al generației mele. 
Sînt inginer aici, pe 
un punct de pe harta 
Dobrogei. Dar ce sen
timent puternic mă 
învăluie ! Sînt aici de 
fapt un reprezentant 
al generației mele. Și 
am multe, foarte mul
te de făcut. Este cea
sul restituirilor !

Am stat atunci în 
inimitabila noapte do
brogeană, sub ploaia 
stelară de august, 
martor tăcut la con
fesiunea unui tînăr 
din generația mea. 

Peste ani drumurile 
mi s-au încrucișat cu 
alte și alte destine ale 
aceleași generații.

Sfîrșitul anului 1965, 
Institutul politehnic 
Cluj. In carnetul de 
însemnări am notat 
un nume : Gheorghe 
Bendea, asistent. Năs
cut, undeva în Țara 
de piatră a Apuseni
lor.

Transcriu din car
net :

La 12 ani nu știam 
încă să citesc. Abia 
devenisem elev în 
clasa întîi. Dacă pe 
meleagurile noastre 
n-ar fi răsărit o altă 
alcătuire socială pro
babil că viața mea ar 
fi repetat destinul ta
tălui meu, al strămo
șilor mei. Tata a fost 
miner. Muncea la 
minele de aur din 
Gura Roșie la 8 sau 
9 km de satul în care 
locuiam, Sohod. Scor
monea în rocă firele 
de aur, simbol de bo
găție. Aici pe melea
gurile noastre s-au 
iscat desigur acele 
versuri de jale și obi
dă : „Munții noștri 
aur poartă / Noi cer
șim din poartă-n 
poartă“. Viața lui a 
fost deopotrivă cu cea 
a tuturor oamenilor 
de pe aici. Pleca cu 
noaptea-n cap de a- 
casă și se întorcea în 
cealaltă noapte. Și așa 
pînă cînd un accident 
— tot ca multe alte
le — l-a răpus. Ră- 
măseserăm după el 9 
orfani. Am fi slugărit 
și noi de mici. Așa 
era obiceiul pămîntu
lui dacă în viața țării 
nu s-ar fi produs, sub 
conducerea partidului, 
prefaceri revoluțio
nare.

Cu încrâncenarea 
proprie oamenilor din 
Țara de piatră, Gheor
ghe Bendea s-a luptat 
să ajungă timpul din 
urmă. A izbutit căci 
și aici se înpămînte- 
nise noua orînduială. 
Astăzi, în pragul a trei 
decenii de viață, asis
tentul Gheorghe Ben
dea de la Politehnica 
clujeană privește cu 
mîndrie în urmă și 
mai ales înainte, spre 
anii ce vor veni.

Vîrsta

Poate nu există un 
indiciu mai exact 
pentru a măsura spi
ritul unei epoci decît 
modul de a gîndi și 
acționa al tinerei ge
nerații.

Sonetistul Gheorghe 
Vîrgolici de la Com
binatul siderurgic din 
Galați nu l-a cunos
cut niciodată pe Filip 
Baiaș, lăcătuș la „Trac
torul“ din Brașov, așa 
cum Moldoveanu Ma- 
ria, muncitoare la U- 
zinele de utilaj petro
lier „1 Mai“ din Ploiești 
nu știe de existența 
mur’orului Stan A- 
lexanuru de la I.P.R.S. 
Băneasa. Ion Avra- 
mescu, de la Uzinele 
23 August din Capi
tală n-a auzit încă 
de concetățeana lui, 
studenta din ultimul 
an al Facultății de teh
nologia construcțiilor 

de mașini, Elena Fin- 
țescu. Nu și-au vorbit 
niciodată unui altuia, 
n-au luat loc nicicînd 
în aceeași bancă de 
școală, dar dacă s-ar 
privi în ochi, cu acea 
cutezanță a vîrstei 
lor, nu ar avea senti
mentul necunoașterii 
celeilalte existențe. 
Nu s-au cunoscut ni
ciodată personal, nu 
și-au strîns mîinile 
viguros și afectiv tot
odată, ca-ntre prie
teni, dar confesiunile 
făcute reporterului în 
peregrinările acestuia 
prin țară sînt de fapt 
ale unui grup omo
gen de prieteni care 
muncesc, gîndesc și 
acționează în același 
sens avind aceeași 
înaltă aspirație, să 
devină demni și pri- 
cepuți constructori ai 
socialismului.

Gheorghe Vîrgolici : 
„îmi dau foarte bine 
seama că este o dato
rie primordială, a 
noastră, a tinerilor 
constructori să învă
țăm mereu pentru a 
fi nelipsiți acolo unde 
este nevoie de noi. 
Cunosc trei meserii, 
toate utile singurei 
mele profesii — de 
constructor — și desi
gur în dinamica con
strucțiilor voi mai 
deprinde și altele“.

Ion Baiaș : „E da
toria mea să cunosc 
întregul ansamblu de 
operații, chiar dacă 
eu răspund ca lăcă
tuș doar de o singură 
fază a acestui ansam
blu. Am ajuns să-mi 
dau seama de utilita
tea fiecărei piese, în- 
cît pot gîndi asupra 
posibilităților de per
fecționare a lor“. (Re
zultatul acestei stăpî- 
niri a profesiei ? Una 
din inovațiile semnate 
de Filip Baiaș a adus 
pînă acum, uzinei 
brașovene economii 
de aproape 20 000 lei).

Moldoveanu Maria : 
„Locul meu de mun
că este poate modest: 
secția sculerie a uzi
nei. Dar aici este 
cîmpul în care pot 
să-mi pun în valoare 
cunoștințele mele pro
fesionale. entuziasmul 
meu. Satisfacția ? De 
a fi muncitoare la 
Uzinele „1 Mai“ Plo
iești“. (Numele ei, ca 
și al celorlalți munci
tori ai uzinei are deja 
un renume : se chea
mă, dacă vreți, insta
lația de foraj la mari 
adîncimi 3 D. H. cu
noscută în cele patru 
puncte cardinale ale 
lumii, distinsă cu me
dalia de aur la Tîrgul 
internațional de la 
Leipzig).

Stan Alexandru : 
„Am terminat liceul 
în 1965. Voiam să ur
mez istoria. N-am 
reușit la examene. Mi 
s-a propus un post de 
funcționar. Am refu
zat. Satisfacțiile erau 
în întreprindere. Aici 
am descoperit nu 
numai din ce este 
formată o diodă și un 
tranzistor dar, esen
țialul, să mă descopăr 
pe mine. Desigur is
toria va rămîne o pa
siune și pe mai de
parte „însă locul ei 
de frunte l-a luat 
chimia pe care vreau 
s-o slujesc“.

Ion Avramescu : 
„Vîrsta noastră este 
vîrsta căutărilor. Cău
tăm zi de zi drumul 
realizării noastre care 

nu este altul decît a- 
cela de a fi folositori 
oamenilor. Și dacă a- 
vem certitudinea că 
prin răspunderea ma
tură avem toate 
condițiile să dăm 
fruct rotund căutări
lor noastre, aceste cer
titudini le datorăm 
partidului, făuritorul 
zilelor de azi“. (Un 
dispozitiv conceput de 
tînărul inovator adu
ce uzinei economii a- 
nuale de 20 000 Iei).

Elena Fințescu: 
„încă din primii ani 
cînd purtam la gît 
cravata roșie de pio
nieră aveam ferma 
convingere că toate 
visurile mele vor rodi 
întrutotul sub soare
le luminos al grijii 
partidului pentru noi, 
cei tineri. Cel mai 
mare vis al adoles
cenței mele — cel de 
a deveni inginer — se 
va realiza nu mai de
parte decît peste cîte
va luni. Nu mai e un 
vis frumos, ci o reali
tate imediată. în ziua 
în care am fost pri
mită în partid mi-am 
dat însă seama că nu 
este suficient să te 
mulțumești cu măgu
litorul titlu de ingi
ner ci trebuie mai 
mult: să faci din pro
fesia pe care ți-ai a- 
les-o însăși rațiunea 
existenței tale“.

Tinerii ale căror 
declarații le-am în
lănțuit aici gîndesc la 
fel despre viața lor, 
despre îndatoririle lor 
se manifestă plenar 
la locurile lor din u- 
riașul nostru angre
naj social, au acutul 
sentiment al utilității 
lor sociale. Le sînt 
proprii aceste atribu
te. Partidul i-a învă
țat pe tineri să viseze. 
Le-a înaripat aspira
țiile. I-a învățat să-și 
realizeze chemarea 
prin muncă.

Fac parte din a- 
ceeași generație nu 
numai prin vîrsta, ci 
și prin același semn 
moral — conștiința 
utilității lor sociale — 
prin același trainic și 
»oneros sentiment al 
datoriilor ce trebuie 
împlinite.

Inscripție 
la geneza 

otelului_>

Hotărît lucru, la în
ceputul începutului 
soarele a răsărit pen
tru prima oară primă
vara ! Așa cum pe 
meleagurile di; preaj
ma ultimului unghi 
rescris pe Dunăre în 
apropiata ei împlinire 
trebuie că primul ță
ruș de pe sutele de 
hectare ale viitorului 
pămînt al oțelului a 
fost, înfipt aici tot în
tr-o zi din apropierea 
Armindenilor. Mai în
tîi au venit, în urmă 
cu cinci ani, construc
torii. Erau 1 000. Cîn- 
tau sau nu, în memo
rie le dăinuiau ecou
rile prelungi ale cîn- 
tecelor brigadierilor de 
la Salva-Vișeu sau 
Bumbești-Livezeni, de 
la Bicaz sau din alte 
obiective apărute cu 
prețul atîtor eforturi 
pe harta economică a 

patriei. Au venit aici 
primii 1 000 de con
structori din marele 
detașament al muncii 
entuziaste chemați să 
ridice cea mai puter
nică cetate a oțelului 
din cîte cunoaște isto
ria siderurgiei româ
nești. Erau primii ro
mantici sosiți aici cu 
acel aer cunoscut, vi
guros, aspru, bărbă
tesc. Erau cu toții ti
neri, cu acea tinerețe 
proprie constructoru
lui. Aveau în mîini u- 
neltele trasării pe ă- 
cesț vast spațiu încă 
'dezolant a obiectivelor 
viitorului combinat, a- 
veau cu ei planurile 
riguroase, științifice, 
dar mai presus vasta 
experiență a ctitorilor 
atîtor și atîtor noi o- 
biective ale economiei 
României socialiste. 
Astăzi, în această pri
măvară, pe șantierul 
Combinatului vei în- 
tîlni peste 20 000 de 
oameni. Luminile șan
tierului, aerul tare al 
înălțimii schelelor vii
torului catarg al meta
lurgiei românești i-a 
strîns din cele patru 
zări ale țării. Aici am 
întîlnit o tînără fami
lie de hunedoreni ve
nită din primele zile 
de viață ale șantieru
lui. Mutația familiei 
Ionescu are semnifica
ții mult mai profunde 
decît un simplu inci
dent biografic. Lăcătu
șul Ionescu Gheorghe 
a venit din bătrîna ce
tate hunedoreană nu 
tnumai cu soția lui, su- 
doriță pe șantier, dar 
cu întreaga sa echipă. 
Mezinul siderurgiei 
românești ale cărui pu
teri vor fi în curînd de 
dimensiunile fabulo
sului, a atras și alți 
hunedoreni. Hunedo
reni de obîrșie, gălă- 
țeni prin recenta adop
țiune sînt și „cei 13“ 
care au format nucleul 
brigăzii de fierari be- 
toniști condusă de Cio
banu Nicolae, tot așa 
cum un alt șef de bri
gadă, Gheorghe Vîrgo
lici, vine din aceeași 
icetate bănățeană.

Oamenii aceștia sînt 
cîțiva din cei 20 000 de 
»'constructori care-și în
scriu numele la noua 
geneză a acestui pă
mînt al oțelului. Veni
seră primăvara, poate 
toamna sau poate cu 
primele semne ale o- 
mătului; i-am reîntîl- 
nit acum în acest ano
timp al genezei. Tre
cuseră peste locurile 
de aici calendarele a 
cinci ani. Aerul lor 
este același romantic, 
viguros, bărbătesc. 
Locurile însă au deve
nit altele, industriale.

Ce înseamnă acum, 
la cîteva luni din anul 
I al cincinalului imagi
nea șantierului, n-o 
poți realiza fără să fi 
'trecut pe aici pe pla
toul din vestul Gala- 
țiului. Zona șantierului 
vastă de 700 hectare 
este străbătută de dru

izi fotograiii (de sus în jos): 
MARCELA CLINC1U, bobi- 
natoare, Uzinele „Electro- 

precizia" Săcele
IONEL MOISE, strungar, 
Uzinele „Tractorul"-Brașov
ANA FARCĂȘ, elevă în 
clasa a. IX-a C, a Liceului 

nr. 10 — Cluj
Ing. KOVACS EMERIC, de 
la atelierul de proiectare al 
Întreprinderii de utilaje 
pentru industria ușoară din 

Tg. Mureș
Foto : O. PLECAN 

muri betonate însu- 
mînd 200 km lungime 
(echivalent cu Bucu- 
rești-Galați) la care 
adăugind încă 200 km 
de cale ferată poți a- 
vea o fărîmă din ima
ginea acestui labirint 
pe care forfotesc, la
borioase; miile de con
structori, sutele de u- 
■tilaje de înaltă tehnici
tate. Ce va fi combi
natul cînd ultimul 
constructor va fi pă
răsit șantierul .cu foaia 
de drum spre altă cti
torie a socialismului, 
nu-ți poate spune încă 
decît uriașa hală a la
minorului intrat deja 
în probe tehnologice. 
Imaginați-vă o con
strucție uriașă cu o 
lungime de peste 800 
de metri pe care, ca 
să-l străbată pasul 
grăbit îi trebuie mai 
mult de jumătate de 
oră, lată de peste o 
sută treizeci de metri 
și înaltă cît un bloc 
turn cu 10 etaje ! To
tul are dimensiuni fa
buloase. Doar oamenii 
locului, creatorii aces
tui gigant corectează 
vizitatorului imaginea 
de ireal, prin modestia 
si cumpătarea vorbei, 
înalță aici, la vărsarea 
Șiretului, o făurărie 
mitologică căci știu că 
Țara cere oțel,
Mereu mai mult oțel, 
Din care se vor turna 
statuile mișcătoare 
ale amiezelor ogoarelor, 
ale dimineților limpezi 
ale fabricilor,
Echivalent modern al 
pîinii și al cărții
Ale eternelor constela
ții de lumină
Cum vor fi cele de la 
Porțile de fier sau

din susul Argeșului, 
Știu bine tinerii că 
țara cere oțel
Mai mult; mereu mai 
mult oțel.
Se va scrie cîndva : 
Pe aici într-o primă
vară,
la fel ca aceea de a- 
tunci, de la începutul- 
începutului,
cînd soarele a răsărit 
prima oară
Au venit tinerii, con
structorii,
Ascultînd chemarea 
partidului,
Și-au înfipt aici, 
în preajma rămășițelor 
cetății daco-romane de 
la Bărboși,
O cetate de tăria oțe
lului
Căci țara are nevoie de 
mai mult oțel 1
Se va scrie atunci: 
Au venit pe platoul 
Smîrdanului
Să însoțească, pentru 
alte milenii,
Dunărea 
cu reverberațiile al
bastre ale oțelului 
Tinerii, 
din Hunedoara
din susul Moldovei de 
unde s-au iscat cărtu
rarii,
din codrii Maramure
șului,
Urmașii din Moldova 
de jos
ai răzeșilor lui Ștefan- 
bărbat,
de pe nisipurile mișcă
toare ale Bărăganului 
Au venit cu valizele 
lor modeste de placaj 
și-au plecat cu frunțile, 
ciclopic atingînd tă
riile,
precum flăcările sacre 
de mîndria chemării 
împlinite
Căci țara cerea mai 
mult oțel
Cu care să-și adauge 
noi vertebre la 
coloana sa gîndită în 
infinit.

V. Arachelîan



T raversînd mun- 
Tții ca niște u-

riașe strune de 
harfă, repezin- 
du-se ca în
tr-un zbor de-a 
lungul cîmpii- 
lor, înfruntând 
semețe apele

rîurilor, firele liniilor de înal
tă tensiune sprijinite pe stâlpi 
metalici cu suplețe de dantelă, 
transportă, clipă de clipă, ener
gii clocotitoare către tânăra 
industrie a țării. Cablurile 
acestea pe care adeseori le 
privim de la fereastra expre
sului, ascund tulburătoare 
povești 
tineresc, 
proaspăt 
care au 
realizeze 
de-al IX-lea Congres al P.C.R. 
sînt, așadar, liniile de cea mai' 
înaltă tensiune ale cincinalu
lui. Una dintre aceste linii, a- 
vîntată dintr-o parte în cea
laltă a munților Carpați, este 
linia de 400 kW care pleacă 
din Luduș spte Argeș șl Sla
tina, a treia pe țară ca dimen
siuni și importanță. Pe certi
ficatul ei de naștere a semnat 
si o bună parte a colectivului 
întreprinderii „Electromontaj“. înțelegere 
din Cluj. 1 . .

ascund
de dîrzenie, de elan 

Multe dintre ele, 
: intrate în funcțiune 
fost prevăzute să se 

• în Directivele celui

spunem că ar fi Pavel Aparas- 
chivei — indică locul unde se 
va săpa temelia lui „1“, (acesta 
fiind stîlpul metalic nr. 1, al 
viitoarei linii de înaltă tensi
une). Munca topografului pare 
a fi simplă. Uitîndu-se prin 
lentilele și prismele aparatu
lui său, el indică locul unde se 
va ridica dantelăria metalică a 
lui „14“, „95“, „140“ și cu asta 
gata, poate să se ducă la um
bră, să se odihnească. Dar nu 
este cîtuși de puțin așa. El 
cercetează locul de amplasa- 
tnent al stîlpului din toate 
punctele de vedere, al com
poziției, al vecinilor: un curs 
de apă, un dîmb supus ero-

toate acestea, mereu nouă, me
reu alta. Terenul, peste care 
trec strunele acestor maies
tuoase harfe electrice, de obi
cei accidentat, alegîndu-se 
locuri puțin frecventate, de
parte de căile de circulație, 
pe cît posibil depărtate de o- 
goare și așezări omenești. Fie
care Săpătură pentru o nouă 
fundație este făcută în altfel 
de pămînt, uneori în cerno
ziom, alteori în straturi argi- 
loase, alteori în rocă de dife
rite durități. Astfel sînt săpați 
mii de metri cubi de pămînt, 
de rocă... Alți mii de metri 
cubi de felurite betodne sînt 
turnați în gropile făcute pen-

tone de material metalic, su
tele de tone de izolatori, alte 
mii de tone de ciment, cabluri, 
buloane, șaibe, tendoane, con
sole și cîte și mai cîte. Vom 
încerca să schițăm un singur 
tablou, unul dintre cele mai 
obișnuite ale muncii acestor 
oameni. Cățărați pe schelăria 
metalică a stîlpului tot mai 
înalt crescut spre cer, sub soa
rele de primăvară, ei montea
ză izolatoarele. Unul mai tînăr 
cîntă o melodie legănată, fără 
cuvinte, pe care ceilalți o as
cultă parcă fără voia lor: e 
și firesc, au plecat de mult 
de pe la casele lor și oricît 
ar fi poșta de binevoitoare,

astea acolo 
stîlpului, in 
manevrează 
■simple. Și,

r*

★
imaginăm... Adică 
ne imagina ! De o-

Să ne 
n-avem ce 
bicei sosește proiectul lucrării. 
După ce fiecare amănunt este 
discutat de către echipa. însăr
cinată cu executărea lucrării, 
ca pe orice șantier se dă cu- 
vîntul tehnicianului topograf. 
Purtând pe umăr trepiedul 
și teodolitul, topograful — Să

—

ziunii, un plan înclinat; poate 
indica să se lungească sau să 
se scurteze distanța dintre „31“ 
și „32“ de pildă, ori, în bună 

: cu proiectantul
. poate indica dispariția defini
tivă a unui stîlp din proiect 
care, pe teren', se dovedește a 
fi inutil. Și toate acestea aduc 
economii de materiale, linia 
energetică se ieftinește. Dar 
mai ales se cîștigă timp, timp, 
timp!

★

Înălțarea stâlpilor, deși pare 
să aibă aceleași faze, este, cu

tru a oferi schelăriei metalice 
suportul necesar pentru a re
zista intemperiilor sute de aniI 
Și de data această, ca șl în ca
zul muncii topografului, s-ar 
părea că lucrurile merg cît se 
poate de simplu. Cred că mon
tării Gorgan Dumitru i 
Ion Chioreanu, Crăciun Gh. 
sau Martin Tauș, Dionisie Pop, 
Ilisie Peșteanu sau Vasile Ma
rinescu, ar rîde nu glumă, dacă 
cineva ar vorbi cu atîta sim
plitate despre munca lor...

E adevărat, tractoarele cară, 
ca să zic așa, singure miile de

scrisorile, coletele, fotografiile 
aduse riu fac decît să ațîțe 
dorul. Ai uneori impresia că 
acești oameni sînt plecați în- 
tr-o expediție. Și această pă
rere nu este cîtuși de puțin 
departe de adevăr. Ei muncesc 

său suspendați între pămînt și cer, 
stăpîni doar pe priceperea lor, 
ajutați doar de centura de si
guranță și trec astfel prin văz
duh lăsînd în urmă cale liberă 
miilor de kilowați, tot atîtea 
herghelii de cai putere nece
sare motoarelor puternice din 
marile centre industriale. Se

gindesc la toate 
sus, pe înălțimea 
timp ce mîinile 
cu hărnicie scule 
ca din senin, nu o dată por
nește furtuna. Uneori stau la 
adăpost cînd fulgerele și trăs
netele fac să vuiască pînă de
parte atmosfera ca pe o cîmpie 
de luptă încleștată. Alteori, 
vîntul, rafalele ploii și bicele 
ascuțite ale ninsorii sînt în
fruntate cu bărbăția matrozu
lui care trebuie 
pe orice vreme, 
scene gbișnuite, 
liniorii nici nu
se adună în baracă, la lăsatul 
serii, despre care nici nu po
menesc în lungile lor scrisori 
trimise celor dragi, acasă...

★
întreprinderea „Electromon- 

taj" din Cluj are asemenea 
șantiere „în mers“ în multe 
locuri din țară, înfăptuind sar
cinile ce-i revin din mărețele 
obiective ale cincinalului. Oa
menii, de la cea mai înaltă 
calificare pînă la simplul mî- 
nuitor de materiale, au căpătat 
o îndemînare pe care numai 
munca continuă, pasionată o 
pot înlesni. De la amintirea 
acelor zile care nu o dată se 
prelungeau pînă la miezul 
nopții, cind tînărul inginer 
Sergiu Damaschin instala pri
ma linie de troleibuz din Cluj, 
pîn& la îndrăzneala cu care 
cei peste 100 de montori au 
înfruntat trasee dificile pentru 
a semna actul de naștere al 
liniei de înaltă tensiune Lu
duș—Argeș—Slatina — s-au 
făcut pași însemnați și îndrăz
neți.

să navigheze 
Acestea sînt 
despre care 

vorbesc cînd

PAVEL AIOANEI

în cinstea celei de-a 45-a

aniversări a P. C. R
„Sărbătoarea

liliacului“
Manifestări cultural - artistice

Cîntecul și dansul, avîritul 
întrecerilor sportive și-au ri
dicat simbătă și duminică a- 
cordurile tinerești deasupra 
unor vaste spații din regiunea 
Brașov alcătuind un tablou 
sărbătoresc închinat cu emo
ție glorioasei aniversări a par
tidului.

Relatăm citeva imagini din 
această impresionahtă revăr
sare de bucurie și cînt la care 
tinerii du participat însufle
țiți de succesele obținute în 
mtincă și învățătură, de pers
pectivele unor noi realizări.

...Sîntem la Teatrul de Stat. 
Vorbește tov. Nicola? Gavri- 
lescu, secretar al Comitetiilui 
regional Brașov al P.C.R. t 
„Prinos de nețărmurită dșa- 
goste. muncitorii, țăranii, șl 
intelectualii din regiunea Bra
șov — fomâni. maghiari; ger
mani — înfățișează astăzi 
partidului un boctat buchet de 
realizări diri toate domeniile 
vieții noastre. Avîntați în în
trecere, dînd dovadă de un 
inepuizabil spirit de inițiativă 
muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii, conduși șl îndrumați de 
organizațiile de pdrtid, au. reu
șit ca îii primele luni ale etn- 
cinaliilui să dea produse rieste 
Plan în valoare de circa. 8R rhi- 
lioatie lei, rea.lizîti.d totodată 
importante economii si bene
ficii peste prevederile planu
lui...“.

In încheierea adunării, festi
ve a fost prezentat un specta
col care a evocat, lupta de 
veacuri a pdporului pentru li
bertate și progfes social, pen
tru independență Și unitate, 
națională. La realizarea ace
stui poem lirlco-dtamatic, a- 
iStufi de artiștii Tedtruliii de 
Stat, ai Filarmorijcii șl orche
strei Miorița au participat e- 
chipele de dansuri ale Palatu
lui culturii, șl Uzinei „Rul
mentul", orchestra Casei stu
denților, corurile reunite ale 
cluburilor C.F.R., Tractorul și 
sindicatului muncitorilor din 
învățămînt.

...Pe platoul însorit ' din fața 
Cabanei Piatra Mare, de acolo 
de unde se profilează în zare 
Bucegii și Făgărașul, iar Bra
șovul sè lasă cuprins cu o-

chiul ca un orizont portuar, 
a fost arborat duminică la ora 
11 steagul partidului.

Excursia pornită din cinci 
colțuri a reunit aici pe platou 
tineri din cele mai mari 
unități industriale ale orașu
lui. După cuvîntul de salut al 
comitetului orășenesc al U.T.C. 
adresat tinerilor de tov. Ale
xandru Conta s-au recitat ver
suri închinate partidului. Apoi 
a urmat un recital alpin. Ti
nerii de la D.S.A.P.C. au în
scris pe verticala „Pietrei 
scrise“ un drapel. Momente 
distractive și dansuri, citeva 
jocuri au alcătuit spontan Un 
bogat program care a făcut 
din această manifestare tine
rească organizată de comite
tul orășenesc al U.T.C. o ne
uitată zi.

...încă nu s-au stins Ulti
mele aplauze siîrnite de în
trecerile sportive (demonstra
ții de lupte, de box, atletism 
și mai ales meciul de fotbal 
Steagul Roșu-Metrom, cînd 
pe estrada amenajată în mij
locul platoului de 48 de hec
tare de la Noua au început să 
răsune clntecul și poeziri. 
Este greu să faci măcar 
o sumară selecție din bo
gatul repertoriu al forma
țiilor de muzică populară 
și ușoară, ale orchestrelor, so
liștilor și dansatorilor. Răni.î- 
ne de reținut, ceed ce se află 
ca notă dominantă în subtex- 
tul acestei manifestări : bucu
ria unor succese în muncă 
în întrecerea socialistă des
fășurată în cinstea aniver
sării a 45 de ani de la crearea 
P.C.R.

Remarcabila, inițiativa co
mitetului orășenesc al U.T.C. de 
a încredința buna desfășurare 
a unor astfel de manifestări 
ample, grupurilor de organi
zații. Discuțiile,
care pi-ecCd la sfîrșitul unei 
săptămîni acțiunile ce au a- 
vut loc aduc de fiecare dată 
noi propuneri, contribuind la 
seriozitatea și fantezia cu care 
este urmărită organizarea dis
tracției tineretului din orașul 
Brașov.

Cuprinsă In tipare urbanistice, 
primăvara se simte cu adevărat la 
ea acasă pe cîmpiile și dealurile 
care-i primesc adierea cu toii porii 
larg deschiși. Toată natura apare 
înfrățită cu primăvara. Un alai de 
flori, zlmbete și bucurii, un impe
riu de vetdeată și culori pastelate, 
un amestec de miresme tari, învio
rătoare — așa își iace apariția luna 
mdi pe meleagurile Olteniei.

Oriunde îfi îndrepți privirea, de 
la Olt și pînă la învolburatele va
luri ale Cemei, pitorescul peisaju
lui plaiurilor oltenești te cucerește.

Un loc însă î(f va reveni în min
te de cîte ori vei întîlni zîmbetul 
primăverii.

Comuna Pohoarele, așezată ca un 
punct de răgaz in calea drumețului 
aflat pe drumul dintre Baia de Ara
mă și Balta, e mică, în felul ei. 
Aici, pe o suprafață de peste 20 de 
hectare cresc mii de arbuști de li
liac — o adevărată pădure, una 
dintre cele mal mari din Iară. Din 
cele mai vechi timpuri, înfloritul 
liliacului oferea localnicilor bucu
ria unor petreceri populare. Horele 
durau pînă noaptea tîrzlu, irit doi
nele răsunau limpezi în aerul în
miresmat de parfumul îmbătător al 
liliacului. Tradiția s-a transmis din 
generale în generație, ajungînd 
pîrtă In zilele noastre, păstrlndu-și 
nealterată seva folclorică a voio-

șiel și optimismului popular. Și 
anul acesta, cind alaiul primăverii 
s-a statornicit deplin, Ponoarele 
îmbracă haine de sărbătoare.

Pădurea de liliac suferă ultimul 
retuș, cărările strălucesc albe în 
umbra frunzarelor. Marea grădină 
de la Ponoarele a devenit o ade
vărată scenă : au fost amenajate 
trei estrade, iar două statil de am
plificare își înceartă tătia tonuri
lor.

Mini at u r i
pe
11-

Toate aceste pregătiri sirii 
terminate si gingașele Hori de 
liac Își așteaptă admiratorii, care 
vor fi aduși cu autocarele 
O.N.T.-ului în ziua de 15 mai sau 
prin mijloacele dc locomoție pe 
care le vor pune la dispoziția ce
tățenilor întreprinderile dc trans
port ale regiunii Oltenia.

În scopul popularizării acestei 
sărbători, au fost tipărite peste 
1 500 de afișe și pliante.

La tradiționala „Sărbătoare a li
liacului“ vor participa zeci de for
malii artistice din Craiova, Tg. Jiu, 
Turnu Severin, Strehaia, Caracal, 
însumlnd peste 2 000 de artiști a- 
matori.

analizele

VIORICA GRIGORESCU

(Urmare din pag. I)

tens și familia nu reușește să 
găsească suficient timp pen
tru educarea copilului, profe
sorii sînt datori să-și spo
rească eforturile. Mi se pare 
însă că nu toți educatorii în
țeleg că școlarii au foarte 
multă energie și că nu orice 
abatere este catastrofală, pre
vestitoare de grave infracți
uni. Energia lor trebuie cana
lizată spre lucruri utile, inte
resante, o mai atentă supra
veghere a ocupațiilor lor, a 
înclinațiilor, ar duce la orga
nizarea unor activități atrac
tive care l-ar îndepărta de la 
toate măruntele abateri de la 
disciplină.

Aș vrea să relatez un caz. 
Anul trecut tânăra Viorica R. 
a ajuns în fața procuraturii. 
Era uri copil fără familie, fără 
locuință, Am ajutat-o să fie 
angajată ca muncitoare la o 
cooperativă. Fata s-a bucurat 
de o primire deosebită, a fost 
antrenată nu numai în muncă 
ci și în activitatea artistică. 
Astăzi este fruntașă șl mem
bră a brigăzii artistice a în
treprinderii. Am aflat de cu- 
rînd că un alt tînăr care a 
trecut pe la noi, Viorel D., a 
fost primit în U.T.C. la Uzina 
mecanica Unde lucrează a- 
cum. Noi evităm, pe cît e po
sibil, să trimitem copiii în ju
decată sau în școlile de ree
ducare. încadrați într-un co
lectiv de muncă, ei devin 
foarte repede tineri dis
ciplinați. Oamenii din jur,

conducerea întreprinderii tre
buie însă să le acorde mai 
mult decît altorri, b atenție și 
o grijă susținută. Tînărul Pe
tru C. în vîrstă de 16 ani, a 
fost încadrat ca muncitor în- 
tr-o fabrică. S-ar spune că 
eră un „hoț“, dar Ce fel ? Fu
rase porumbei, iâpuri... Nit. 
l-am trimis în judecată. La 
locul de muncă, necalificat 
fiind, a defectat o presă. Unii 
s-au repezit cu propunerea să 
fie dat afară, să fie „elimi-

Imaginea aceasta a fost luată la Șantierul na val Oltenița cu citeva momente înainte de 
lansarea la apă a primului spărgător de gheată românesc. Puterea celor 2 200 de cai ai navei 

este înscrisă semnificativ și pe bordaj: noul spărgător de gheată se numește „Voinicul“

Unele echipe de artiști amatóri 
Vor participa pentru a treia sau a 
patra oară consecutiv, în decursul 
anilor, la această sărbătoare. Prin
tre acestea se numără iormafia de 
fluierași dé la Stănești, raionul 
Gorj, și formațiile caselor de cul
tură Tg. Jiu, Tr. Severin, Caracal 
șl Strehaia. Pentru prima oară va 
f! prezentă la „Sărbătoarea lilia
cului" cea mai tlhătă fotmalie ar
tistică, cea , a Hidrocentralei de la 
Portile, de Fier. (Taraful de instru
mente populare, faniara și echipa 
de dansuri). Alături de talentele 
regiunii vor evolua pe estrade for
mații de amatori din Banat, Bra
șov, Argeș și echipe artistice stu
dențești din București și Petroșeni.

Ziua de 15 mai, sărbătoarea lili
acului, va prilejui din nou intîl- 
nirea minerilor de la Motru și Că
tălin, constructorilor de nave seve
rineni, viticultorilor de pe plaiurile 
Segarcei, și a făuritorilor Diesele- 
lor ieroviare.

Tarafurile de lăutari și brigăzile 
artistice vor lace să răsune pînă 
departe cîntecdl bucurifei si al vie
ții noi. Costumele șolilor artei 
populară, prin cromățishuii îmbi
nărilor de Culori,'se "vor integra 
armonios în imensa mare de flori 
de liliac.

CAROL BORA

tn cadrtil Festivalului studențesc de artă 1966, Institutul de artă teatrală și cinemato
grafică „I. L. Caragiale" a prezentat in studioul său „Slugă la doi stăpini", comedie de Carlo 

Goldoni. In fotografie: scenă din spectacol.

ghid

la nivelul regiunii, al orașelor 
Și raioanelor — să conlucreze 
efectiv, util, să nu se rezume 
în a organiza analize formale.

Nichita Ștefan — din par
tea oficiului raional al Forțe
lor de muncă : Problema mi
norilor este și în atenția 
noastră. în 1965 am plasat în 
producție 39 de asemenea ti
neri. I-am urmărit la locu
rile de mutică, i-am sprijinit 
să se califice, să se integreze

că ei vin cu deprinderi rele, 
Este o mare greșală că 
iau răspunderea educării lor, 
și comitetele U.T.C. ale între
prinderilor ar trebui să aibă 
un cuvînt de spus în această 
problemă.

Laura Vasilescu, profesoa
ră : Organizația U.T.C. rih tre
bui să-i controleze mâi înde
aproape pe acei tineri cdre alt 
deja abateri de la disciplină, 
prevenind altele mâi grave, 
să-i ajute, să-i atragă în defi

săptămînală a unor seri dis
tractive dar admite viziona
rea tuturor 
mine faptul 
de ce să nu 
posibilitatea 
școală locul 
rii'âi atractiv, un loc unde să 
danseze, să se simtă bine îm
preună ?

Cneiroîu Ioan — din par
tea Secției de învățămînt a 
Sfatîilui popular regional

filmelor. Pentru 
este inexplicabil: 
le creăm elevilor 

să găsească la 
de distracție cel

Sfatului 
Galați :

DIMENSIUNILE
nată neghina" din colectivul 
lor etc. Ce s-ar fi întâmplat 
însă cu el ? Am intervenit să 
nu fie dat afară, să fie su
pravegheat, îndrumat spre 
calificare. Aș vrea, pe această 
linie, să spun că se cere din 
parteri întreprinderilor și în 
special din partea organiza
țiilor U.T.C. un sprijin con
tinuu și mai diferențiat pen
tru acești tineri. De multe ori 
sînt controlați și îndrumați 
la locul de muncă, dar lăsați 
la voia întâmplării în timpul 
lor liber. Procesul de educa
ție astfel fragmentat nu da 
roade; consolidezi 
se surpă altul.

Ar trebui luate 
pentru ca forurile 
bile cu educația 1

un loc și

și măsuri 
’ responsa- 
tlnërilor —

ritmului de lucru. Dar se în- 
tîmplă ca întreprinderile să 
nu primească minori pen
tru calificare. După termi
narea examenului de admi
tere la școlile profesiona
le, rămîn fără Ocupație mulțl 
copii. Aș propune să se 
înființeze școli de calificare 
pentru minorii care nu reu
șesc să intre la școala profe
sională sau liceu; un cămin, 
ocupația continuă, interesul 
pentru o meserie, ar rezolva 
situația unor copii care, prac
tic, sînt „copiii nimănui“.

Să mai semnalez un fript 
asupra căTuia merită să re
flectăm mai mult. Conduce
rile unor întreprinderi refuză 
să angajeze tineri oferiți de 
forțele de muncă, motivînll
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agendei săptămînale, ■ 
tini recitalul studen- g• I

I
I
I
I

söptöminol

Muzica

HAIDUCII — cinemascop 
rulează la Patria (orele 10; 
12,15; 14,30; 16,45; 19;
21,15), București (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16,30; C 
21) — completare 1 
1966. în programul 
NU SÎNT COPACI
STRADĂ ; Melodia ( 
10; 12,30; 15,30;

18,45; 
MAI 

viitor 
[ PE 
(orele 

18; 
20,30) — completare ORI
ZONT Științific nr. 2. 
Flamura (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30).

O „săptămlnă Beethdvân" — 
această ar fi caracteristică esărt- 
fială a concertelor pe care ni le o- 
teră în următoarele zile, organi
zatorii viejii muzicale din capitală.

Simbătă și duminică. Filarmoni
ca ne dă astfel unicul prilej pen
tru noi, (și pentru oricare marh 
centru muzical european), să as
cultăm îrt două seri consebulive, 
cele 5 cohcerte pentru pian ale lui 
Ludwicf van Beethoven.

Scrise în deceniile de la încru
cișarea secolelor 18 și 19, cele 5 
concerte sintetizează epoca unor 
febrile căutări ale gîhdirii beetho- 
veniene, formînd fără îndoială 5 
diritre cele mai reprezentative cre
ații ale compozitorului, puțind sta 
alături de mările sale simfonii prin 
for/a ideilor, prin frumusețea arhi
tecturii niuzicale.

interesaht este faptul că vom 
putea dsculta cele 5 concerte în in
terpretarea unuia din cei mai stră
luciți tălmăcitori ai .creației bee-' 
thoveniene, muzicianul rîvnit de 
publicul celdr rtftii mări' Săli de'' 
concert alb lumii — pianistul ger
man Wilhelm Kempli.

Strălucitul virtuoz va mâl apare 
la Ateneu Vineri seitra intr-un re
citai dedicat unor lucrări de Mo- 
zbrt, Beethoven, Schubert și Schu- 
rharin.

Piesa centrală a concertului Ra- 
diotileviziunii este o simfonie bee
thoveniană — a Vf-a, simpla dar 
majestiioasa „Pastorală", simfonie 
pi ehre Beethoven a vrut-o nu Ca 
o plctuK a nhturii, ci ca o tăl
măcite sonoră a gîndUrilOr omului 
îrt fala inimitdbilelbr frumuseți ale 
naturii.

Dih restul t„ 
vă mai amintim 
Iilor anului IV al clasei 
prof. J. Rinzescu de la Conserva
tor (joi), recitalul pentru două viori 
și clavecin sustintit de M. Con- 
stantineScu, Șt. Gheorghiu și H. 
Gehânn (miercuri) și audijia pu
blică de la Biblioteca Centrală in 
care vom putea asculta „Patimile 
lui Marcu" de Bach în imprimarea 
stereofonică a Orchestrei de came
ră din Pforzheim dirijată de Voli- 
gdng Göhneweni.

Completare 1 MAI 1965.
GENTLÈMENUL DIN COUO 
DY

rulează la Republica 
8,45; 10,45; 12,45;
16,45; 19; 21,15).

OPERAȚIUNEA „1“ 
rulează la Ebitivăl 
10; 12,15; 16; 18,30;

(orele 
14,45;

(orele
20,45).

filmul „Atentatul1I. s. Cadru' din

Ecranul
O

începé să cunoască binécunoscu-Odată cu sezonul estival ecranul 
tul aflux în pelicule ale genului ușor Și distractiv. După comedioara 
muzicală ,,în genunchi mă întorc lâ tiiie” iată că săptăniîna care ur
mează ne aduce inevitabilele filme de mister și acțiune. Tifiti unuia 
din ele nu mai are nevoie de comentarii : „ACȚIUNEA A". Nici cea
laltă premieră nu măi trebuie comentată dacă vă spunem că rolul 
principal îl deține Jean Mafais, acel Jeati Marais. .care a lepădat 
mantia și spada pentru a fi de data aceasta „GENTLEMENUL DIN 
COCODY". Cu toate că e o săptămînă bogată in filme deconectante, 
nu uitați îtisă să vizionați și filnièlé de flrirhă mină, acelea care ne 
sînt indispensabile riu numai câ orizortt cultural, dar și ca momerita 
de emoție autentică. Deci.

NU PIERDEȚI ACESTE FILME : „Procesul âlb", „Adevărata față 
a fascismului", „Atentatul", „Fata lui Bube", „Pădurea spitiztiraților“, 
„Răscoala", „Gustul mierii", „Tom Jories", „Beata".

PE SCURT DESPRE RELUĂRI
VISCOLUL. Una din povestirile cu cel mai profund caracter ro

mantic din binecunoscuta proză romantică a lui Pușkin vede lumina 
ecranului într-o versiune semnată de un reputat regizor sovietic, 
Vladimir Basov (autor al unor filme care s-au bucurat de succes ca : 
„Primele bucurii", „O vară neobișnuită" — după proza lui Constan
tin Fedin, „Căderea emiratului", „Bătălie în marș" — după romanul 
cu același .titlu al Galinei Nikolaeva etc). Specializat în ecranizări 
realizate după opere literare, Basov ne dă și de această dată un film 
care ramine fidel modelului original. Păstrînd marile naivități lirice 
ale romanticilor, nuvela lui Pușkin a căpătat o formă cinematografică 
plăcută, în care dominante sînt sentimentele alese și pitorescul pei
sajului insolit al stepei și mestecenilor.

O CLASĂ NEOBIȘNUITĂ. Tot o ecranizare, realizată tot după o 
nuvelă, de data aceasta însă de actualitate și sub bagheta cineaștilor 
cehi. Filmul a rulat inițial în cadrul zilelor filmului cehoslovac. Este 
o comedie agreabilă ale cărei eroine sînt eleve din ultima ciasă de 
liceu. Lumea infinită a preocupărilor adolescenței, romantismul vîrstei 
de aur,^ primii fióri ai dragostei, șotiile dar și răspunderile pe care le 
reclamă cea mai frumoasă virstă, iată, de asemehăa, eroii acestui 
film în care tinerii se vor recunoaște de bună seamă.

DACĂ MERGEȚI LA CINEMATOGRAF ÎNSOȚIȚI DÉ COPII — 
puteți viziona următoarele filme : Winnetou, Parcarea interzisă, în 
compania lui Max Linder.

A. T.

timp, o serie de măsuri pen- 
tru a îmbunătăți conținutul 
educației în școli. Am renun
țat la orele educative cu te
matici geherdl — t 
favoarea orelor care 
zează activitatea 
pective, temeinic, 
în judecarea urlbr 
sau rele pe toți 
există însă și destule deprin
deri formale în această pri
vință : lectoratele cit păririții

valabile, în 
i anali- 

clasei res- 
antrenînd 

fapte bune 
elevii. Măi

GESTULUI MĂRUNT“
uni interesante. Unii, odată 
cu primul saldriu, se cred 
prea independenți, nu res
pectă nici oamenii nici regu
lile de conduită. Organizația 
U.T.C. trebuie să fie cea care 
favorizează 
riii publibe 
să ajute 
juridice.

DoBfe
dinte ăl
Galați:

Cred că nu e rău că elevii 
au multă libertate, ddr atunci 
cîrid aCdăstă libertate nu est'e 
supravegheată, se produc 
mari neplăceri. Regulamentul 
Șfiblăf riii ăctmile ofgânîzârea

la

crearea Urici bfii- 
putérnicè menită 

respectarea legilor

Angliei — vicepreșk- 
tribunalulhi regional

căE drept 
infractori este 
rativ cu numărul imens de 
topii buni, inimoși, entuziaști. 
Dar ceea ce ne interesează pe 
noi este Să reducem continuu 
nUmărtil Celor care nu se in
tegrează dvAtr-un motiv sau 
altul, majorității. Fiecare din
tre cei care lucrează în in
stituții, care se ocupă de edu
carea celei mâi tinere gene
rații este uh părinte, un pă
rinte nu numai al propriului 
Copil, ci al tuturor acelora 
care sînt lipsiți de suprave
gherea unei familii: autorita
tea tutelară, profesorii, noi 
toți. S-au luat, în ultimul

cifra minorilor 
infimă, compa-

sînt încă neinteresante, lipsi
te de legătură cu viața școlii, 
cu cazurile concrete petrecute, 
de cerințele imediate ale pro
cesului educativ.

À

Ne oprim fiecare, mîngîind 
cu privirile, grupul de copii 
gălăgioși care trece strada, li 
ajutăm să treacă cu bine pe 
cealaltă parte a străzii, sîn- 
tem mîndri de frumusețea lor 
de încrederea cu care privesc 
în jiiful lor și așteaptă să lâ 
oferim sprijinul. Am contri
buit cu toții ca ochii lor să fie 
limpezi, zîmbetul lor să nu 
aibă umbre...

Din discuția purtată cu re
prezentanți ai instituțiilor din 
Galații a reieșit faptul că încă 
nu sînt solicitate toate posibi
litățile în rezolvarea deplină 
a dezideratelor procésului é- 
ducativ, că nu totdeauna sînt 
analizate cu competență și 
spirit de răspundere sarcinile 
ce revin fiecărei organizații 
obștești și de stat în creșterea 
tinerei generații.

In planurile de măsuri ale 
multor organizații U.T.C. din 
Orașul Galați, ca și în planu
rile Comitetului orășenesc al 
U.T.C. sînt prevăzute mereu a- 
celehși activități ale elevilor 
în timpul liber. Se impune o 
muncă diferențiată, pe cate
gorii de cOpii în funcție de 
particularitățile lor, de vîrstă 
și temperament, de situația pe 
care o au în familie.

Toți căi care au participat 
la discuția inițiată de ziarul 
nostru, au cerut sprijinul or
ganizației U.T.C. în inițierea 
șl buna realizare a unor acți
uni, în preîntîmpinarea aba- I 
terilor întîlnite uneori în ria
dul minorilor. Conlucrarea de 
pînă acum a fost sporadică și I 
s-a văzut cît este de necesară i 
realizarea Unui front comun, 
a Unor punți de legătură 
concrete și permanente.

I
!
I
I
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ÎN 
LA

CLASA neobișnuita 
rulează là Victoria (oréle 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45).Iii completare SUITĂ 
BĂNĂȚEANĂ. Lira (orele 
15,30; 18; 20,30). În comple
tare CARTIERE NÓI ÎN 
BUCUREȘTI.

GENUNCHI MĂ ÎNTORC 
TINE

rulează la Luceafărul (or|le 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30;

ORI-
8,30; 11; 13,30; 16;
21). în completare —. 
ZONT ȘTIINȚIFIC NR. 2. 
Capitol (orele &,45; 12,30;
15,15; 18; 20,45), Feroviar 
(brele 9; 11,45; 14,30; 17,15; 
20), Excelsior (orele 
13,15; ,15;45; 18,30; 
Modern (orele 9,30; 
14; 16,30; 19; 21,15).

ADEVĂRATA FÂȚĂ A FAS
CISMULUI

rulează la Central (oțele 9; 
11,45; 14,30; 17,15; 20,15).

AVENTURA
rulează la Grivita (orele 9; 
12; 15; 18; 21), Tomis (orele 
9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30).

VERIFICATI-VÂ CEASUL — 
KATIUSA — 2 SĂPTĂMÎNI 

IÎN YEMEN — CÎND IARNA 
TRIUMFĂ — VREAU SĂ 
ȘTIU TOT 41.

rulează la Timpuri noi (orele 
10—21 în continuare).

VIATĂ ÎNCEPE LA ORA 8 
SEARA

rulează la Union (orele 
15,30; 18; 20,30). în comple
tare CU ACUL Șî CU AȚA. 
Cotroceni (orele 15,00; 18;
20,30; dtlminică ora 10,30) 
completare, LUCRĂRILE 
PRIMEI CONSFĂTUIRI PE 
TARĂ A LUCRĂTORILOR 
DIN CONSTRUCȚIE.

DARCLfiE
rulează Ia Doiiia (Orele 
11,30; 15,30; 18; 20,30). Pro
gram pentru copii ora, 10 în 
fiecare zi. în completare 
OftAȘtiL CARE IUBEȘTE.

PLÎNGE PET1ER — cine-

10,15;
21.15),
11,45;
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NU 
mâscop —

rulează la înfrățirea între 
popoare (orele 14,30; 16,30; 
18,30; 20.3b). Iii completare, 
ORIZONT ȘTIINȚIFIC NR. 
1.

FOSȚ CÎNDVA HOȚ — ci-A
nemascop —

rulează la Dacii (btélé 9,30 
—14 în continuare ; 16,15; 
18,30; 21). în complètaré 
RĂȘINARI.
FRANȚĂ
rulează la Suzești (tìrélé 10; 
13,30; 16; 18,30). în comple
tare, PICTORUL DIN PRA
GA. Flacăra (orele 10-, 16;
18,15; 20,30). în completare 
STAȚIUNEA DE PREtU- 

À BALENELOR.

HAT

CRASE
CORĂBIILE LUNGI — cine
mascop —

rulează ____
9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30).

VANINA VANINI
rulează la Crîngași (orele 
15,45; 18; 20,15).

PARCAREA INTERZISĂ
rulează la Gloria (orele 9,30 
11,45; 16,15; 18.30; 20,45). 
în completare, SECRETUL 
TRECUTULUI.

PORȚILE PĂMÎNTULUI 
' nemascop —

rulează la Unirea Carele 16; 
10,15; 20,30). în compietăre, 
UN BLOC NEOBIȘNUIT. 
Popular (orele 16; 18,15; 
20,30), Ferentari (orele 16; 
18,15; 20,30), duminică ora 
13 completare, IVAN FU- 
NEV.

la Bucegi (orele

I ’



Cu prilejul Zilei Independenței
Cu prilejul zilei de 9 Mai — 

Ziua Independenței de Stat a 
României și a Victoriei asupra 
Germaniei hitleriste, la Monu
mentul Eroilor Luptei pentru 
Libertatea Poporului și a Pa- 
triei, pentru Socialism, la Mo
numentul Eroilor Patriei și la 
Monumentul Eroilor Sovietici 
din Capitală au fost depuse 
luni dimineața coroane de 
flori.

La solemnități au luat parte 
tovarășii Constantin Drăgan, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. Virgil 
Trofin, secretar al C.C. al 
P.C.R. Ilie Murgulescu, vice
președinte al Consiliului de 
Stat, Roman Moldovan, vi
cepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, membri ai 
C. C. al P. C. R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernu
lui, conducători al unor insti
tuții centrale și organizații 
obștești, generali și ofițeri su
periori, foști comandanți de 
mari Unități pe frontul anti
hitlerist, delegații ale oameni
lor muncii din întreprinderile 
și instituțiile bucureștene.

Au participat șefi ai misi
unilor diplomatice acreditați 
la București, atașați militari și 
alți membri ai corpului diplo
matic.

Pe platourile din fața monu
mentelor, companii militare au 
prezentat onorul.

La Monumentul Eroilor Lup
tei pentru Libertatea Poporu
lui și a Patriei, pentru Socia
lism au fost depuse coroane 
de flori din partea Comitetu
lui Cențral al Partidului Co
munist Român, Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri, 
corpului diplomatic, Ministe
rului Forțelor. Armate, Consi
liului Central al Sindicatelor, 
Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului. Comunist și'Consi
liului U.Ă.S.R., Consiliului Na
țional al. Femeilor, Comitetu
lui orășenesc al P.C.R. și Co
mitetului Executiv al Sfatu
lui popular ăl orașului Bucu
rești, . Comitetului foștilor de
ținuți antifasciști, Corni tetu-

lui organizatoric al veterani
lor din războiul antifascist, 
precum și jerbe de flori din 
partea organizațiilor de pio
nieri.

La Monumentul Eroilor Pa
triei și la Monumentul Eroilor 
Sovietici au fost depuse co
roane de flori din partea Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, Consiliu
lui de Stat și Consiliului 
de Miniștri, corpului di
plomatic, Ministerului Forțelor 
Armate, Comitetului organi
zatoric al veteranilor din răz
boiul antifascist, comitetului 
orășenesc al P.C.R. și Comi
tetului Executiv al Sfatului 
popular al orașului București, 
jerbe de flori din partea pio
nierilor.

După solemnități cei pre
zenți au primit defilarea com
paniilor de onoare.

★
La solemnitatea depunerii de 

coroane de la cimitirul mili
tarilor britanici căzuți pe teri
toriul României în lupta îm
potriva fascismului au luat 
parte Ilie Murgulescu, vice
președinte al Consiliului de 
Stat, Roman Moldovan, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
Adrian Dimitriu, ministrul 
justiției, miniștri, , reprezen
tanți ai Sfatului popular al 
regiunii București, generali și 
ofițeri superiori, foști coman
danți de mari unități pe fron
tul antihitlerist.

Au fost de față șefi ai misi
unilor diplomatice și atașați 
militari.

După ce o companie mili
tară a prezentat onorul, au 
fost depuse coroane de flori 
din partea Consiliului de Stat 
și Consiliului de. Miniștri, a 
corpului dinlomatic și a Mi
nisterului Forțelor Armate.

Cei'prezenți au primit apoi 
defilarea companiei de onoare.

★
Solemnități în cadrul cărora 

au fost depuse coroane de
flori au- avut loc, de aseme-

INFORMAȚII

și a Victoriei
nea, la Cimitirul eroilor ro
mâni și la cimitirele eroilor 
sovietici din comunele Heră
strău și Jilava, precum și la 
cimitirele, monumentele și 
plăcile comemorative ale e- 
roilor români și sovietici, din 
numeroase localități din țara.

★
Luni după-amiază au avut 

loc în întreaga țară adunări 
consacrate Zilei Independenței 
de Stat a României și Zilei 
Victoriei, la care au vorbit o- 
fițeri superiori, activi și în re
zervă.

La Casa de cultură a raio
nului Nicolae Bălcescu din Ca
pitală, a evocat însemnătatea 
acestor evenimente general- 
maior în rezervă Marcel Mi- 
hăilescu. în fața unui mare 
număr de cetățeni, prezență la 
Casa prieteniei româno-sovie- 
tice, a vorbit general-colonel 
în rezervă Radu NiculescU Co- 
ciu, iar la Liceul nr. 24 a fă
cut o expunere despre faptele 
de vitejie ale ostașilor români, 
general-maior Petre Mălăianu.

în sala clubului „Minerul“ 
dih otașul Baia Sprie, nu
meroși oameni ai muncii — 
români, maghiari și de alte 
naționalități — au ascultat ex
punerea maiorului Dumitru 
Vesea, consacrată celor două 
sărbători. în aceeași zi au vor
bit la Liceul nr. 1 din Baia 
Mare, colonel Dumitru Istvan, 
la Liceul nr. 3, locotenent-co- 
lonel Nicolae Coarda, iar în 
fața muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor de la Uzina 
chimico-metalurgică „1 Mai“ 
din Baia Mare, maiorul Ștefan 
Balasfy.

în peste 40 de întreprinderi, 
instituții și școli din raza ora
șului Constanța, în orașele 
Medgidia, Cernavoda, Hîrșova, 
Tulcea și Babadag, precum și 
la numeroase cămine culturale 
și case de cultură din Dobro- 
gea, a fost prezentată confe
rința „9 Mai — Ziua Indepen
denței de Stat a României, 
Ziua Victoriei asupra Germa
niei hitleriste“.

(Agerpres)

Ucenicie... (La cercul de pictură al Casei pionierilor din Galați). 
FOTO: N. STELORIAN

TELEGRAME
Tovarășul Ștefan Voitec, 

președintele Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socia
liste România, a trimis, cu 
prilejul celei de-a 21-a ani
versări a eliberării Cehoslova
ciei de sub jugul fascist, o te
legramă de felicitare tovară
șului Bohuslav Lastovicka, 
președintele Adunării Națio
nale a Republicii Socialiste 
Cehoslovace.

Cu ocazia celei de-a XXI-a 
aniversări a eliberării Ceho
slovaciei, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Ro
mânia, a adresat o telegramă 
de felicitare ministrului afa
cerilor externe al Republicii

Socialiste Cehoslovace, Vaclav 
David.

Cu prilejul celei de a 21-a 
aniversări a eliberării Ceho
slovaciei de sub jugul fascist, 
Consiliul Central al Sindica
telor, Uniunea Tineretului 
Comunist și Consiliul» Națio
nal al Femeilor au adresat te
legrame de felicitare organi
zațiilor similare din Republica 
Socialistă Cehoslovacă.

★
. Cu prilejul celei de-a XXI-a 

aniversări a eliberării Ceho
slovaciei de sub jugul fascist, 
Cestmir Cisar, ambasadorul 
Republicii Socialiste Ceho
slovace la București, a vorbit 
duminică seara la posturile 
noastre de radio și televiziune. 

(Agerpres)

ăptămîna

Comentatorii noștri 
consacră însemnările 
lor frămîntărilor din 
universitatea italiană 
și evoluției crizei din 
interiorul N.A.T.O.

Q ! Q

în drum spre Finlanda unde 
va întreprinde o. vizită ofibiă- 
lă, Ivhn îjhșev, ministrul afa
cerilor externe al R. P.. Bul
garia, însoțit de Ghero Grozev, 
prim-locțiitpr al ministrului 
afacerilor exierne, ă făcut un 
scurt popas. în țară noastră.

Cu același avion a sosit de 
la Sofia, în trecere prin Ro
mânia și Ivan JȘudinov, minis
trul comerțului exterior al 
R. P. Bulgaria, care călătoreș
te în Uniunea Sovietică.

Pe aeroportul Băneasa. per
sonalitățile bulgare au fost sa- . 
lutate de Cornelia Mănescu, 
ministrul afacerilor - externe, 
Mihai Marin, adjunct al. mi
nistrului afacerilor externe, 
Dumitru Usturoi, adjunct al 
ministrului comerțului exte
rior, funcționari superiori din 
M.A.E. și M.C.E.

Au fost de față Gheorghi 
Bogdanov, ambasadorul R. P. 
Bulgaria la București și mem
brii ambasadei.

★
Luni la amiază a avut loc 

semnarea Protocolului de 
colaborare științifică pe anul 
1966-1967 între Academia 
Republicii Socialiste România 
și Academia germană de știin
țe din Berlin. Au semnat din 
partea română acad. D. Du- 
mitrescu, Secretar general al 
Academiei, iar din partea 
germană acad. G. Rîenăcker, 
secretar general al Academiei 
germane de științe din Berlin.

Cu acest prilej, acad. Miron 
Nicolescu, președintele Aca
demiei Republicii . Socialiste 
România, a oferit o masă la 
cate au luat parte academi
cieni. profesori, precum și am
basadorul Republicii Demo
crate Germane la București, 
Ewald'Mbldt.

★
La Consiliul Superior al A- 

griculturii a âvUt loc ședința 
Comitetului Național al Re-

blicii Socialiste România pen
tru F.A.O.

Lucrările ședinței au fost 
conduse de către Nicolae Gio- 
san, președintele Consiliului 
Superior al Agriculturii și 
președinte al Comitetului Na
țional al Republicii Socialiste 
România pentru F.A.O., care 
a prezentat și noul comitet, 
din care fac parte reprezen
tanți ai Consiliului Superior 
al Agriculturii, Ministerului 
Afacerilor Externe, ai altor 
instituții interesate în. acti
vitatea Organizației Națiuni
lor Unite pentru Alimentație 
și Agricultură.

■ în cursul ședinței a fost 
analizată activitatea pe care

Comitetul Național al Repu
blicii Socialiste România pen
tru F.A.O. a desfășurat-o în 
perioada 1964—1965. A fost 
prezentată informarea cu pri
vire la lucrările celei de-a 
XIII-a conferințe a F.A.O., 
precum și alte probleme lega
te de îmbunătățirea activită
ții în viitor în cadrul acestei 
organizații.

★
La invitația Direcției Pre

sei din Ministerul Afacerilor 
Externe, între 29 aprilie — 9 
mai, o delegației de ziariști 
iranieni a făcut o vizită de 
documentare în țara noastră.

(Agerpres)

Nou tip de stație
pentru epurarea apelor reziduale
în schela petrolieră Băicoi 

a fost experimentat, cu bune 
rezultate, un nou tip de stație 
pentru epurarea apelor rezi
duale, realizat pe baza unui 
proiect elaborat de Institutul 
de proiectări foraj-extracție 
din Ploiești.

Noua instalație este con
cepută în sistem închis cu 
filtre sub presiune. Cu ajuto
rul ei apele sărate care înain-

te se deversau sînt filtrate și 
folosite apoi în procesul de 
injecție pentru sporirea pro
ducției de țiței la sonde. 
Vechile stații foloseau pentru 
aplicarea procedeului de re
cuperare secundară a țițeiului 
apă dulce extrasă cu sondeze 
necesitînd pentru această 
operație un mare consum de 
apă, manoperă și materiale.

(Agerpres)

Cetatea din Biertan, regiunea Brașov, un frumos monument istoric.
Foto : AGERPRES

fervescența stu
dențească din Ita
lia reactualizează 
o problemă acută. 
Episodul dramatic 
consumat la uni
versitatea din Ro
ma a adus în a- 
tenția opiniei pu

blice o realitate neliniștitoare. 
O viață tînără a fost curmată 
brutal. Un tînăr, care abia îm
plinise 20 de ani și care visa 
să devină arhitect, zace în ța
rină pentru că a încercat cu 
pieptul său firav să apere o 
instituție democratică. Studen
tul socialist Paolo Rossi a că
zut sub loviturile unei bande 
neofasciste. Asasinatul s-a 
produs în atmosfera încordată 
a scrutinului universitar. Stu
denții își desemnau exponenții 
în organismele de conducere 
din facultăți. Dreapta care do
minase o perioadă consiliile 
studențești din Roma părea a 
pierde teren. Stînga vădise o 
forță care îngrijora pe cei cu 
nostalgia trecutului. Grupuri 
de extremă dreaptă au intrat 
în acțiune, provocînd ciocniri 
și tulburînd desfășurarea vo
tului. Autoritățile universitare 
și cele polițienești n-au reac
ționat. Riposta a venit din par
tea tinerilor democrați care 
s-au împotrivit autorilor de 
huliganisme Violența dezlăn
țuită de neofasciști a costat 
viata lui Paolo Rossi.

Asasinatul de la Roma a 
avut repercusiuni imediate 
pe scena politică. Evenimen
tul a fost evocat în parla
ment. Partidele de stînga au 
cerut încă o dată ca extrema 
dreaptă, moștenitoarea fas
cismului, să fie pusă în afara 
legii. „Fasciștii continuă să 
mai omoare ? — întreba acu
zator AVANTI. Democrația 
italiană nu poate să mai to
lereze ca spectrele trecutului 
să continue să lovească și să 
ucidă. Paolo Rossi trebuie să 
fie ultima victimă“. Chiar și 
fruntași democrat-creștini au 
considerat necesar să deza
probe „absurda manifestare 
de violență“.

Poate fi tolerată teroarea 
neofascistă din amfiteatre ? 
Printre primii care au răs
puns la această întrebare au 
fdst studenții. într-o impre
sionantă manifestare de uni
tate democratică s-a declan
șat greva din toate centrele 
universitare din Italia. în ca
pitală, studenții au ocupat lo
calurile mai multor facultăți 
printre care cele de drept, 
științe politice, literare, ma
tematică, inginerie, arhitectu
ră și altele. Bineînțeles, de 
astă dată poliția a devenit 
activă : pentru a-i evacua pe 
cei care dădeau expresie unei 
legitime indignări. în cele 
cinci zile de grevă, alături de 
studenți s-au aflat numeroa
se cadre didactice, în mod 
deosebit cele de la facultatea 
de litere și filozofie.

Un prim obiectiv al acțiu
nilor întreprinse de forțele 
democratice a fost atins : rec
torul Universității, profesorul 
Papi, care a tolerat pe pro-

vocatorii de extremă dreaptă, 
a trebuit să-și prezinte de
misia iar ministrul instrucțiu
nii publice să o accepte.

Incidentele de la Roma au 
deschis un dosar mai vechi : 
cel al învățămîntului. Destule 
proiecte de lege au ajuns în 
dezbaterea parlamentară post
belică însă ele erau departe 
de a ține seamă de probleme
le reale ale școlii italiene. Se 
constată tendința oficialități
lor de a încuraja lărgirea re
țelei de școli particulare con
trolate de biserică, în scopul 
nemărturisit de a forma un ti
neret îndepărtat de ideile 
progresului social. Afacerea 
„La Zanzara“ (soldată cu un 
eșec pentru inițiatorii ei) a 
dezvăluit pregnant intenția 
unor forțe influente de a 
transforma tineretul studios 
într-un rob al prejudecăților. 
„Planul Gui“ (după numele 
ministrului instrucțiunii pu
blice), deși pretinde a marca 
un moment în evoluția învă
țămîntului, ignorează tocmai 
revendicările de prim ordin. 
Acest plan a suscitat diver
gențe și în formația ministe
rială. Esența cerințelor stîngii 
constă în democratizarea sis
temului de învățămînt spre 
a deschide mai larg porțile 
școlilor pentru tinerii prove
nind din păturile neavute. Un 
universitar din Roma sublinia 
într-un interviu că deși s-a 
produs o creștere a număru
lui de studenți, dotarea insti
tuțiilor de învățămînt supe
rior este departe de a cores
punde necesităților. Repeta
tele acțiuni protestatare ale 
studenților și profesorilor au 
scos în relief această reali
tate.

Dificultățile sînt numeroa
se și își găsesc proveniența 
în factori diferiți, dintre care 
cei politici sînt primordiali. 
Cercuri conservatoare (cu cu
noscuta lor pondere în viața 
politică a țării) încearcă să 
mențină școala în afara unei 
evoluții democratice. Eveni
mentele sîngeroase de la uni
versitatea din Roma trebuie 
plasate în acest context. 
Reacția elementelor fidele 
democrației și progresului in
dică însă existența unor for
țe puternice capabile să de
termine schimbări corespun
zătoare exigențelor populare.

nouă etapă a 
crizei din alianța 
atlantică a fost 
inaugurată în 
cursul săptămânii 
trecute, o dată cu 
anunțarea hotă- 
rîrii guvernului 
Franței privind

zborul avioanelor N.A.T.O. în 
spațiul aerian al țării și cu 
publicarea răspunsului vest- 
german la memorandumul 
francez din 29 martie.

Printr-o notă adresată gu
vernului S.U.A., prin inter
mediul ambasadei americane 
la Paris, guvernul francez 
preciza că începînd de la 
1 iunie, autorizațiile acordate 
avioanelor militare ale țărilor 
din N.A.T.O. privind survolul 
teritoriului francez sau ate
rizarea pe aeroporturile fran
ceze vor fi revizuite lunar 
(pînă acum se practica siste
mul autorizațiilor „forfetare“ 
pe timp de un an). Pe plan 
politic, noua măsură — în 
aparență de natură pur tehni
că — are semnificații majore

care nu pot scăpa nici unui 
observator atent al ^desfășu- 
rărilor din alianța atlantică. 
Evident, prin această măsură, 
guvernul francez și-a afirmat 
în mod răspicat intenția de a 
stabil suveranitatea franceză 
asupra spațiului aerian ; în
tr-un sens mai larg, decizia 
Parisului este apreciată ca 
tinzînd „să stabilească libera 
și deplina exercitare a suve
ranității franceze pe teritoriul 
național“ (LE FIGARO). Tot
odată, ne aflăm în fața unei 
reafirmări a hotărîrii Franței 
de a efectua degajarea sa de 
sistemul militar al N.A.T.O., cu 
respectarea strictă a calenda
rului pe care și l-a propus 
inițial (în pofida oricăror 
încercări de tergiversare în
treprinse de partenerii atlan
tici).

Tactica tergiversărilor — 
promovată de Statele Unite 
cu sprijinul unora dintre 
membrii N.A.T.O. — n-a fost 
pare-se, părăsită. Un indiciu 
în această direcție îl consti
tuie și răspunsul Bonn-ului 
la ultimul memorandum 
francez. Guvernul vest-ger- 
man a făcut cunoscut Parisu
lui că prin părăsirea de către 
Franța a sistemului integrat 
atlantic, trupele franceze și-ar 
pierde dreptul de staționare 
în R.F.G. ; meni" -'rea în 
continuare a forțelor franceze 
pe teri >riui vest-german ar 
necesita încheierea de „noi 
aranjamente în măsura în 
care va fi găsită o reglemen
tare satisfăcătoare a sarcini
lor militare și a funcțiilor 
asumate de aceste forțe în 
cadrul apărării comune“. Deci, 
negocieri și, în subsidiar, 
amînări. în replică, cercuri 
competente din Paris au sub
liniat că Franța nu dorește 
în mod expres menținerea 
unor forțe ale sale în R.F.G. 
și că, în orice caz, statutul 
acestor forțe reglementat în 
1954 rămîne valabil. „Germa
nia occidentală — remarc" 
oficiosul francez LA NATION 
— se tocmește, în vreme ce 
noi punem problema în mod 
politie“. Este vorba, în esen
ță, de voința politică fermă 
a Franței de a nu mai admite 
pe teritoriul francez nici o 
instalație militară care să nu 
fie sub control național, de a 
nu mai tolera nici o subordo
nare a forțelor franceze fată 
de comandamentul N.A.T.O.

în capitala franceză, răs
punsul Bonnului a fost con
siderat de mulți observatori 
politici ca o manifestare a 
presiunilor pe care Washing
tonul le exercită în capitalei* 
vest-europene pentru un 
„front comun antifrâncez“. 
Rămîne de văzut în ce măsu
ră vest-germanii vor persista 
în actuala poziție rigidă. Sînt 
însă certe indicii că presiunile 
americane se lovesc de piedici 
serioase în rîndurile partene
rilor atlantici. E semnificativă 
în această ordine de idei de
clarația făcută vineri, în par
lamentul norvegian de minis
trul de externe al Norvegiei, 
Lyng. El a aprobat argumen
tele care au determinat po
ziția franceză față de N.A.T.O. 
considerîndu-le ,.într-o mare 
măsură convingătoare pentru 
mulți dintre noi".

Cum va reacționa, în con
tinuare, Washingtonul e încă 
dificil de evaluat. Ultimele 
luări de poziție ale șefului 
departamentului de stat, Rusk 
și ale subsecretarului de stat, 
Ball, indică o oarecare înăs
prire a tonului în dialogul cu 
Parisul. Revista NEWSWEEK 
cu legături strînse, binecunos
cute în sferele diplomatice 
americane, aprecia amintitele 
luări de poziție ca fiind „pri
mele salve de tun în noua 
ofensivă globală a Adminis
trației Johnson împotriva 
generalului de Gaulle".

Dar la Washington se aud și 
glasuri care cer o evaluare 
realistă a situației.

EUGENIU OBREA 
EM. RUCĂR

• CONTINUĂRI • CONTINUĂRI • CONTINUĂRI • CONTINUĂRI
Cum valorificați

tezaurul cărții 

tehnice?
iești nu apelează deloc, sau a- 
proape deloc, la cartea tehnică. 
Și aceasta în condițiile în care 
în uzină există bogatul mate
rial documentar de care amin
team la înbeput.

Dorind să aflăm ce anume 
are în vedere comitetul U.T.C. 
al uzinei pentru îmbunătățirea 
muncii cu cârtea tehnică, am 
discutat cti tovarășul Mihai 
Conștantinescu —■ secretarul 
comitetului U.T.C. pe uzină și 
cu locțiitorul acestuia (Gheor- 
ghe Stoica).

Important nu este — ne spu
nea tov. Constantinescu — că 
avem un tlUrriăr de 290 de ci
titori la bibliotecă șl 151 a- 
bonâți la revista „Știință și 
tehnică“. Este necesar să ve
dem în ce măsură tinerii citesc 
și cum folosesc cunoștințele, 
căpătate prin lectură.

Sîntem întru totul de acord 
cu spusele tovarășului, secre
tar. Dar ne-am fi așteptat să 
aflăm și ce anume s-a făcut 
concret pentru a materializa 
această idee. Răspunsul nu 
l-am primit însă.

Din cîte ne-am putut da

seama există aci preocupare 
pentru activitatea de produc
ție a tinerilor. în planul de 
muncă al comitetului pe uzină 
am întîlnit cu regularitate 
teme legate de participarea a- 
cestora la cursurile de ridicare 
a calificării (bine puse la punct 
în uzină), de disciplina în pro
ducție, de calitatea produselor 
executate de tineri.

Dar nicăieri nu am găsit 
în planurile de muncă, acți- 
uhi Consacrate studierii lite
raturii tehnice deși toți 
cei cu care am discutat 
recunosc că tinerii citesc 
prea puțin. Și situația aceasta 
există de mai multă vreme.

Surprinzător este faptul că 
aici nu sînt cunoscute iniția
tive ale diferitelor organizații 
U.T.C. din țară privind munca 
cu cartea tehnică.

Am în față nr. 387 al zia
rului de uzină, „Metalurgistul“ 
apărut în luna mai a anului 
trecut. în articolul „Ești tînăr, 
învață 1“ se sublinia : „Avînd 
în vedere că din efectivul uzi
nei noastre cca, 30 Ia sută re
prezintă tineretul, numărul ti
nerilor cititori ai cărții tehnice 
este destul de mic“.

Utt adevăr valabil și acum 
pe care ii repetăm și noi co
mitetului U.T.C. pe uzină.

Este adevărat că în uzină 
sînt mulți tineri destoinici, a- 
preciați pentru pregătirea lor, 
tineri a căror prezență la bi
bliotecă este continuă. Dar a- 
ceștia sînt cei pentru căre car
tea constituie o permanentă a-

tracție. Nu însă cu constatarea 
acestei situații trebuie să se 
mulțumească comitetul U.T.C. 
Este necesar să vadă existența 
celeilalte categorii de tineri — 
destul de numeroasă — care 
nu trec pe la bibliotecă. De a- 
ceștia cine să se ocupe dacă 
nu organizația U.T.C. ?

Mai este necesar să insistăm 
că asupra acestora trebuie să 
fie îndreptată atenția comite
tului U.T.C. ? Desigur că nu.

Pentru acești tineri trebuie 
să se organizeze asemenea ac
țiuni în măsură să le trezească 
interesul apropierii de cartea 
tehnică, să le formeze con
știința necesității de a studia.

Lor trebuie să li se explice 
că drumul către măiestria pro
fesională, impus de cerințele 
progresului tehnic, trece prin 
bibliotecă.

întrecerea

„ma tema ticienilor" 

in faza finală 
sîndu-se pe primele locuri, au 
obținut premii și mențiuni.

Ieri, în amfiteatrul Liceului 
„Mihai Viteazit" a avut loc 
festivitatea de premiere a pri-

milor clasați în etapa pe țară 
a concursului de matematică. 
Participanții la această ultimă 
etapă au fost felicitați de tov. 
Eugen Blideanu, director ge
neral în Ministerul învăță
mântului, care a apreciat lar
gul interes al elevilor față de 
„regina științelor“, eforturile 
lor rodnice de a folosi anii de 
școală pentru doblndirea unor 
profunde cunbștințe științifice.

Cu un deosebit interes au 
urmărit concurența cuvîntul 
plin de căldură al tovarășului 
acad. Caiils Iacbb. „Concursu
rile de matematică au o veche 
tradiție în țara noastră — a 
spus domnia sa. Dar de la cei 
30—40 d.'e elevi cîți participau 
în trecut și pînă la cei peste 
21 000 concurenți din acest an 
este un drum foarte lung, care 
exprimă nu numai faptul că 
instrumentul de cercetare ma
tematică utilizat în epoca 
noastră de toate științele se 
bucură de un interes general 
ci, mai ales că astăzi în țara 
noastră elevii au toate condi
țiile de a dobîndi o pregătire 
științifică de înalt nivel".

Tovarășul acad. Caius lacob 
i-a felicitat pe Concurenți, le-a 
urat noi succese în pregătirea 
lor școlară, i-a îndemnat să se 
prezinte la viitoarele compe
tiții de acest gen, și mai bine 
pregătiți, s'ăpîni pe un mare 
volum de cunoștințe.

Apoi, la tribună, în aplau
zele colegilor și ale tovarăși
lor profesori prezenți în sală, 
au urcat premianții. Printre ei 
se aflau Eugen Popa, elev în 
clasa a X-a a Liceului nr. 3 
din Iași și Dan Voiculescu de 
la Liceul nr. 21 din București 
care anul trecut — deși abia 
în clasa a IX-a au fost în 
emipa care a reprezentat țara 
noastră la Olimpiada de la 
Berlin și la care, deși aflați 
în competiție numai cu colegi 
din clasele a X-a și a Xl-a, 
s-au clasat pe primele locuri.

în lunga listă a celor care 
s-au distins în etapa pe țară 
a concursului de matematică 
au fost citite numele a nu
meroși elevi din liceele bucu
reștene, ale școlilor din regiu
nea Ploiești și din alte regiuni 
ale țării. Așa, de pildă, cei doi 
elevi de clasa a Xl-a care au 
obținut premiul I fac parte 
din colectivul Liceului „Dr. Pe
tru Groza“ din Capitală; An- 
ghel Ștefan, care a obținut de 
asemenea premiul I este elev 
al Scolii profesionale metalur
gice din Tîrgoviște.

Bilanțul din acest an al con
cursului de matematică este 
rodnic. Din rîndurile cîștigă- 
torilor urmează să se selecțio
neze 8 candidați care să re
prezinte culorile patriei noas
tre la ediția 1.966 a Olimpiadei 
internaționale de matematică. 
Le dorim de pe acum succes I

R S. CEHOSLOVACĂ. — Ma
cheta noii clădiri a radiocomtt- 
nicațli/or care se va construi 
pe dealul Kamzik din Bratisla
va. Turnul va ti înalt de 185 

metri

Generalul Mobutu caută 
mijloace noi pentru a-și re
face prestigiul cam șifonat în 
ultima vreme. El a ales, în 
acest scop, sportul, cu inten
ția de a forma o mare echipă 
națională de fotbal, care să 
se impună cel puțin pe conti
nentul african. Ca urmare, 
„înaltul comisar al sporturi
lor“ din Congo (Leopoldville), 
Gwenza, a plecat în grabă la 
Bruxelles, încercînd să readu
că în patrie pe cei mai buni 
dintre cei 400 
de fotbaliști 
congolezi pri
pășiți, cu ani 
în urmă, prin 
Belgia. A de
pistat vreo 18, 
dintre care 5 
joacă în echi
pele din prima 
divizie belgia
nă : Kialunda 
(la Anderleeht), N’Dala (Saint- 
Trbnd), Moütschi (F. C. Liège) 
Kasongo și Mayama (La Gan
toise): Se pare însă că Gwenza 
nu a reușit să-i convingă pe 
compatrioții săi să se întoar
că acasă deși le-a promis le
furi bune, locuinfe, marea și 
sarea, la Leopoldville. Proba
bil că, de la Chombe încoace, 
Kialunda et co își cunosc oa
menii. Ei au declarat că se în
doiesc de garanțiile care li se 
dau și se întreabă dacă finan
țele congoleze, atît de pre
care, nestabile, secătuite în 
ultima vreme, vor putea sub
venționa niște jucători profe
sioniști obișnuiți Să trăiască 
din fotbal...

Gwenza nu a putut rezista 
unor asemenea opoziții și l-a 
trimis. de curînd, la Bruxelles 
pe adjunctul său. N'Joli, î.nar-

Mobutu și...

fotbalul

mat cu argumente sentimen
tale. Apelul la patrie va avea 
poate mai mult răsunet decît 
gologanii în inimile fotbaliști
lor congolezi. în fața acestei 
alternative au ripostat, de 
data aceasta, cluburile belgie
ne, care și-au amintit că au 
cheltuit bani cu jucătorii de 
culoare și că nu pot să-i ce
deze fără oarecari compensa
ții financiare. N’Joli a pome
nit de despăgubiri, fără a pu
tea preciza însă natura lor (in 

fabrici, dia
mante, colți de 
elefarit sau u- 
raniu). Ceea ce 
a reîmprospă
tat vivace me
moria' conducă
torilor de la 
Anderleeht ca
re au plătit 2 
milioane de 
franci pentru 

transferul lui Kialunda din 
Congo în Belgiă 1

Federația belgiană de fot
bal pune acum paie pe foc, 
apărîndu-și echipele. Ea a a- 
nunțat introducerea unei noi 
reglementări în privința folo
sirii jucătorilor străini în echi
pele belgiene. Nici o formație 
nu are dreptul să utilizeze în
tr-un meci mal mult de doi 
jucători străini, cu excepția... 
congolezilor care se bucură de 
statut național! Pricepeți dv. 
cum devine chestia...

Cu asemenea probleme fi
nanciare, cu asemenea terti
puri — care mută, jungla dih 
Congo în Belgia și viceversa 
— ît va fi foarte greu genera
lului Mobutu să alcătuiască 
o mare echipă mațiohală rfe 
fotbal.'

VICTOR BANCIULESCII
in .....
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Aniversarea a 45 de 
ani de Ia crearea Par
tidului Comunist Ro
mân este oglindită pe 
larg de presa din ta
rile socialiste și a par
tidelor comuniste și 
muncitorești.

Moscova
Sub tftlul „Aniversare 

slăvită“, ziarul „Pravda“ din 
8 mai a publicat un amplu 
articol semnat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al C.C. al Partidului 
Comunist Român. Ziarul „Iz- 
vestia“ a publicat, sub sem
nătura tovarășului Ion Gheor
ghe Maurer, un articol intitu
lat „45 de ani de slujire cre
dincioasă a poporului român“.

In paginile ziarelor „Mos- 
kovskaia Pravda“ și „Selskaia 
Jizni“ sînt publicate reporta
je trimise de corespondenții 
din București, în care sînt 
redate aspecte din activitatea 
desfășurată de P.C.R. în anii 
ilegalității. Ziarele „Trud“ și 
„Vecernaia Moskva“ au pu
blicat corespondențe din 
București despre festivitățile 
care au avut loc cu prilejul 
celei de-a 45-a aniversări a 
Partidului Comunist Român. 
Ziarele sovietice publică in
formații și reportaje în care 
se arată că oamenii muncii 
din România sărbătoresc ani-

CÄS: Prezentarea filmului 
românesc

PARIS 9 — Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, 
transmite : La Palatul Festivi
tăților a avut loc prezentarea 
oficială a filmului „Răscoala", 
cu care România participă la 
ediția jubiliară a Festivalului 
internațional al filmului de la 
Cannes. Filmul românesc s-a 
bucurat de o primire călduroa
să, stârnind mult interes.

După spectacol, numeroase 
personalități ale cinematogra
fiei franceze și străine s-au 
întreținut cu membrii delega
ției române, făcînd aprecieri 
pozitive asupra filmului. Dl. 
André Hollaux, director gene
ral al Centrului Național al 
cinematografiei franceze, a 
prezentat felicitări cordiale 
delegației noastre pentru se
lecționarea filmului în compe
tiție. Scriitorul Jean Giono a

Convorbirile secrete 

anglo - rhodesiene
LONDRA 9 (Agerpres). — Luni au început la 

Londra convorbirile preliminare anglo-rhode- 
siene secrete — primul contact oficial de cind 
regimul minoritar al lui Ian Smith a proclamat 
unilateral „independența“ Rhodesiei, cu șase 
luni în urmă.

Intr-un scurt comunicat 
oficial al oficiului relațiilor 
cu Commonwealthul, care a- 
nunță începerea convorbirilor, 
se precizează că în cursul des
fășurării lor nu se va mai da 
publicității nici un comunicat.

Cele două părți, relatează 
agenția Reuter, se află în fața 
a două principii care par ire
conciliabile : consfințirea în 
orice nouă constituție a regi
mului majoritar african, prin
cipiu în care guvernul Wilson 
este angajat și pe care Ian 
Smith îl respinge, apoi carac
terul acceptabil pe care orice 
soluție trebuie să-l aibă pen
tru toți rhodesienii, adică 
pentru cei 4 milioane africani 
și cei 300 000 de albi. Un alt 
principiu față de care guver
nul Wilson s-a angajat și că
ruia Ian Smith i se opune, este 
sistemul de vot universal, care 
ar acorda africanilor dreptul 
de a-și spune cuvîntul și a 
controla parlamentul și guver
nul.

Cercurile politice din Londra 
consideră că la convorbirile 
preliminare guvernul britanic 
va urmări printre altele, un 

versarea partidului cu noi 
victorii în muncă, în con
struirea socialismului.

Sofia
In articolul redacțional in

titulat „Conducătorul încer
cat al poporului frate român“, 
ziarul „Rabotnicesko Delo“ 
subliniază că „Partidul Co
munist Român este continua
torul tradițiilor revoluționare 
ale oamenilor muncii din 
România în lupta pentru li
bertate și dreptate socială, 
pentru doborîrea puterii bur- 
ghezo-moșierești și. instaura
rea puterii poporului, pentru 
construirea socialismului“. 
Ziarul arată că poporul ro
mân înfăptuiește cu succes 
programul adoptat la Con
gresul al IX-lea al P.C.R. 
care asigură dezvoltarea mul
tilaterală a țării. Credincios 
internaționalismului proletar, 
scrie ziarul, Partidul Comu
nist Român își aduce contri
buția la întărirea unității ță
rilor socialiste și a mișcării 
comuniste internaționale, la 
întărirea forței sistemului 
mondial socialist. în re
portajul „Un șir de lupte 
pentru cauza poporului", zia
rul „Otecestven Front“ rela
tează despre adunarea festivă 
care a avut loc la București. 
Toate ziarele care apar la So
fia au publicat relatări despre 
adunarea festivă și despre 
deschiderea „Muzeului de is
torie a Partidului Comunist, 
a mișcării revoluționare și 
democratice din România.

„Răscoala“
apreciat robustețea, sobrieta
tea și autenticitatea filmului 
românesc, subliniind calitățile 
de umanism și expresia artis
tica.

Regizorul și actorul Peter 
Ustinov a ținut să exprime re
gizorului Mircea Mureșan sa
tisfacția sa pentru modul cum 
este abordată cartea lui Re- 
breanu, a cărei traducere se 
bucură de succes în Anglia, 
precum și pentru imaginea 
filmului și jocul actorilor ro
mâni.

Roger Weil-Lorac, delegatul 
general al Federației camere
lor sindicale din industriile 
tehnice de cinema din Franța, 
și-a exprimat admirația pen
tru condițiile tehnico-artistice 
în care s-a prezentat și anul 
acesta filmul românesc la 
Cannes.

acord în ce privește : sporirea 
numărului de deputați afri
cani în parlament, al căror 
număr este în prezent de 15, 
față de 50 europeni, desfiin
țarea legilor discriminatorii, 
mai ales în ce privește inter
dicția achiziționării de către 
africani a unor pământuri re
zervate europenilor, modalită
țile consultării populației, 
după ce un acord va fi fost 
realizat. Cercurile menționate 
precizează că pînă la realiza
rea unui acord, sancțiunile e- 
conomice împotriva Rhodesiei 
vor fi menținute.

Observatorii politici din 
Londra consideră în orice caz 
că nu există motive de opti
mism în ce privește perspec
tivele unei apropieri între po
zițiile diametral opuse ale ce
lor două părți. Intre timp, or
ganizațiile africane din Lon
dra au protestat împotriva 
discuțiilor anglo-rhodesiene, 
acuzînd guvernul britanic că 
nu-și respectă angajamentul 
său de a nu trata cu guver
nanții minoritari din Salis- 
bury.

Varșovia
Ziarul „Trybuna Ludu“ 

publică un articol redacțional 
intitulat „A 45-a aniversare a 
Partidului Comunist Român“ 
în care prezintă principalele 
momente din activitatea par
tidului de la înființarea sa. 
Ziarul subliniază că, sub con
ducerea partidului, poporul 
român a obținut mari succese 
în construirea socialismului.

Belgrad
Ziarul „Politika“ publică 

un reportaj despre ședința 
festivă de la București con
sacrată celei de-a 45-a ani
versări a Partidului Comunist 
Român, în care se fac referiri 
la istoria dezvoltării Româ
niei, a mișcării noastre revo
luționare, subliniindu-se rolul 
Partidului Comunist Român 
în dezvoltarea contemporană 
a României.

Tirana
Ziarul „Zeri i Popullit“ din 

8 mai publică un articol con
sacrat celei de-a 45-a ani
versări a Partidului Comunist 
Român. Ziarul descrie calea 
parcursă de Partidul Comu
nist Român de la înființarea 
sa și pînă în prezent, subli
niind succesele obținute de 
poporul român, după elibe
rarea țării, în construirea so
cialismului.

Roma
Intr-o corespondență din 

București, intitulată „Româ
nia sărbățorește cea de-a 45-a 
aniversare a Partidului Co
munist Român“, ziarul „l’Uni- 
ta“, referindu-se la adunarea 
festivă, scrie că „de la 8 mai 
1921 și pînă astăzi, clasa mun
citoare română, îndrumată de 
partidul comunist, a reușit să 
întemeieze și să construiască 
un stat socialist în plină dez
voltare economică și cu o ac
tivitate rodnică pe arena in
ternațională“.

R.P. Chineză a efectuat 

o explozie termonucleară
PEKIN 9 (Agerpres) — Agenția China Nouă transmite că 

la 9 mai în R. P. Chineză a fost efectuată cu succes o ex
plozie termonucleară.

In comunicatul oficial dat publicității cu acest prilej se 
subliniază că guvernul R. P. Chineze „declară încă o dată, 
în mod solemn, că niciodată și în nici un fel de circumstanțe 
R. P. Chineză nu va face prima uz de arma nucleară. Po
porul chinez speră sincer că niciodată nu va avea loc un 
război nuclear. Sîntem convinși, se arată în comunicat, că 
un război nuclear poate fi prevenit cu condiția ca toate po
poarele și țările iubitoare de pace să acționeze împreună și 
să lupte cu perseverență“ pentru acest scop. Ca și în trecut, 
poporul și guvernul chinez „vor continua să lupte împreună 
cu toate țările și popoarele iubitoare de pace pentru țelul 
nobil al distrugerii totale și interzicerii complete a armelor 
nucleare“.

_ Comitetul Central al Partidului Comunist Chinez și Con
siliul de Stat au adresat felicitări muncitorilor, inginerilor, 
tehnicienilor, oamenilor de știință, comandanților militari și 
întregului personal care și-au adus contribuția la realiza
rea exploziei termonucleare.

Pe 
scurt

Festivitățile de la Praga
PRAGA 9 — Poporul ceho

slovac a sărbătorit la 9 mai 
cea de-a 21-a aniversare a eli
berării țării de sub jugul fas
cist. Cu acest prilej, la Praga 
a avut loc parada militară a 
unităților armatei populare și 
miliției populare cehoslovace. 
La tribuna oficială din Piața 
Letna au luat loc conducători 
de partid și de stat ai R. S. 
Cehoslovace. Erau prezenți, de 
asemenea, reprezentanți ai 
oamenilor muncii, fruntași în 
producție, șefi și membri ai 
misiunilor diplomatice acre
ditați la Praga. Generalul de 
armată B. Lomsky, ministrul 
Apărării Naționale al R. S. 
Cehoslovace, a primit rapor
tul de Ia comandantul parăzii 
și a trecut în revistă trupele.

A luat apoi cuvîntul A. No
votny, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, pre-

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
Agenția TASS transmite că în 
întreaga Uniune ziua de 9 Mai 
— Ziua victoriei asupra Ger
maniei hitleriste a fost mar
cată printr-un „minut de re
culegere“ în memoria celor 
căzuți în război. Solemnitatea 
a fost transmisă de toate pos
turile de radio și de televi
ziune ale Uniunii Sovietice.

La Moscova, în capitalele 
republicilor unionale, în ora- 
șele-erou : Leningrad, Volgo- 
grad, Sevastopol, Odesa în 
cetatea Brest și în alte orașe 
sovietice în cinstea Zilei vic
toriei s-au tras salve de tun.

VARȘOVIA 9 (Agerpres). — 
In cursul zilelor de 7 și 8 mai 
în Polonia au avut loc nume
roase manifestări consacrate 
celei de-a 21-a aniversări a 
victoriei asupra Germaniei 
fascite în cel de-al doilea răz
boi mondial.

La festivitatea de la Craco
via a luat cuvîntul Josef 
Cyrankiewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Polone. El a vorbit despre 
participarea ostașilor și între
gului popor polonez la lupta 
împotriva fascismului în anii 
celui de-al doilea război mon
dial.

PARIS 9 (Agerpres). — Du
minică au avut loc întântreaga 
Franță ceremonii cu prilejul 
împlinirii a 21 de ani de la 
victoria asupra Germaniei hi
tleriste. Cu acest prilej, pre
ședintele de Gaulle, primul 
ministru Pompidou și minis
trul armatelor, Messmer, au 
depus o coroană de flori la 
mormîntul soldatului necu
noscut din Paris.

Reuniune O.S.A. 

la nivel înalt ?
MONTEVIDEO 9 (Ager

pres). — Ideea unei conferin
țe a șefilor de state membre 
ale O.S.A., enunțată de pre
ședintele Argentinei, Arturo 
Illia, pare să cîștige teren în 
țările latino-americane. Po
trivit agenției Prensa Latina, 
Paraguayul și Peru au anun
țat că sprijină o inițiativă în 
acest sens și că sînt de acord 
cu convocarea unei conferin
țe „la nivel înalt“ în Uru- 
guay, de preferință în locali
tatea balneară Punta del 
Este. Hotărîrea Paraguayului 
și a Perului a fost adusă la 
cunoștința președintelui Con
siliului de guvernămînt al 
Uruguayului, Alberto Heber, 
de către diplomații celor două 
țări acreditați la Montevideo.

întrunirea președinților ță
rilor membre ale O.S.A. ar fi 
menită să soluționeze proble
mele divergente din cadrul a- 
cestei organizații care s-au a- 
gravat după respingerea de 
către S.U.A. a propunerilor 
latino-americanilor privind 
includerea în . modificările 
proiectate la Carta O.S.A. a 
normelor economice și sociale 
care să stea la baza colaboră
rii dintre statele membre.

ședintele Republicii Socia
liste Cehoslovace.

• PREȘEDINTELE Consiliului 
Revoluționar al Uniunii Birmane, 
generalul Ne Win, care întreprin
de o vizită oficială de patru zile 
în Pakistan, a avut convorbiri cu 
președintele Ayub Khan în leg» 
tură cu relațiile dintre cele două 
țări, in cursul discuțiilor a fost re
glementată problema demarcării li
niei de frontieră dintre cele două 
state.

* O DELEGAȚIE guvernamen
tală a U.R.S.S., condusă de Alexei 
Kosîghin, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., va pleca la 
10 mai într-o vizită oficială în 
R.A.U.

t> GUVERNUL grec a publicat 
uit comunicat în care critică apa
riția în presa greacă a schimbului 
de scrisori din luna ianuarie și 
martie între președintele Makarios, 
generalul Grivas și guvernul grec 
cu privire la problema Comanda
mentului gărzii naționale cipriote, 
în comunicat se subliniază că „pu
blicarea scrisorilor nu servește de- 
cît acelora care încearcă să reînvie 
vechile probleme deja rezolvate în 
urma explicațiilor reciproce".

Apariția acestor texte, potrivit a- 
genfiei France Presse, a scos la 
iveală contradicțiile dintre Maka- 
rios și generalul Grivas și guver
nele din Atena și Nicosia, provo- 
cînd o vie reacție în cercurile po
litice grecești.

HANOI 8 (Agerpres). — 
Trimisul special Al. Cîmpea- 
nu transmite: Duminică a 
avut loc în Palatul Adunării 

Naționale un miting al re
prezentanților populației ora
șului Hanoi închinat priete
niei româno-vietnameze, la 
care au participat muncitori, 
militari, intelectuali, repre
zentanți ai tuturor categoriilor 
populației din Hanoi, activiști 
de partid și de stat, ai orga
nizațiilor de masă. La miting 
au fost de față șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la 
Hanoi. In prezidiu au luat loc 
tovarășii Emil Bodnaraș, Paul 
Niculescu-Mizil, Ion Ioniță, 
Vasile Vlad, Vasile Gliga, Ion 
Moangă, Fam Van Dong, 
Nguyen Duy Trinh, Le Duc 
Tho, Le Thanh Nghi, Hoang 
Van Hoan, Phan Ke Toai, 
Nguyen Van Tran, Nghiem 
Xuan Yem și alți conducători

Cuvintarea
HANOI 9 (Agerpres). — Lu- 

înd cuvîntul la mitingul de la 
Hanoi în cinstea delegației de 
partid și guvernamentale a 
Republicii Socialiste România, 
Tran Duy Tung, președintele 
Comitetului administrativ al 
orașului Hanoi, a arătat că 
împreună cu întregul popor 
vietnamez, populația Hanoi
ului se bucură din toată inima 
de marile realizări ale poporu
lui frate român.

Astăzi, cînd poporul nostru 
vă face o primire călduroasă 
a spus vorbitorul — clasa 
muncitoare din România și 
poporul român sărbătoresc cu 
entuziasm cea de-a 45-a ani
versare a gloriosului Partid 
Comunist Român. Cu acest 
prilej fericit, dorim să trans
mitem salutul nostru cel mai 
călduros Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân, tuturor comuniștilor ro
mâni, clasei muncitoare și în
tregului popor român. Vă do
rim, dumneavoastră și poporu
lui frate român, noi succese în 
îndeplinirea rezoluției celui 
de-al IX-lea Congres al Parti
dului Comunist Român cu pri
vire la planul pentru dezvol
tarea economiei naționale pe 
perioada 1966—1970, și la pla
nul de zece ani pentru dezvol
tarea energeticii, care sînt 
menite să dea un avînt desă- 
vîrșirii construcției socialiste, 
contribuind astfel la întărirea 
forței lagărului socialist și la 
apărarea păcii în Europa și 
în lumea întreagă.

Cuvintarea
Adresînd un fierbinte salut 

frățesc din partea delegației de 
partid și guvernamentale a 
Republicii Socialiste România, 
a întregului popor român, to
varășul Emil Bodnaraș a spus:

Delegația noastră a venit în 
Vietnam pentru a îndeplini 
înalta misiune de a transmite 
mesajul de solidaritate fră
țească a Partidului Comunist 
Român, a guvernului și a po
porului român cu lupta neîn
fricată a poporului vietnamez 
împotriva agresiunii imperia
lismului american, pentru a- 
părarea libertății și indepen
denței, pentru unitatea și inte
gritatea patriei sale.

Evocînd lupta dusă de po
porul vietnamez pentru cuce
rirea independenței naționale, 
succesele obținute de poporul 
din Vietnamul de nord în con
strucția socialistă și felicitînd 
poporul vietnamez pentru a- 
ceste succese, vorbitorul a re
levat activitatea titanică a cla
sei muncitoare, a țărănimii, a 
intelectualității, care în condi
țiile amenințării permanente a 
escadrilelor dușmane și ade
sea înfruntînd bombardamen
tele, nu precupețesc eforturile 
pentru sporirea continuă a 
producției industriale, pentru 
recolte bogate, întărind neîn
cetat capacitatea de apărare 
a patriei, făcînd-o mereu mai 
puternică în fața dușmanului .

în continuare, tovarășul Emil 
Bodnaraș a arătat că încercînd 
să frîneze avîntul luptei de e- 
liberare din Vietnam. încâlcind 
prevederile acordurilor de la 
Geneva, imperialiștii ameri
cani duc un război agresiv 
împotriva poporului vietna
mez.

La adăpostul vorbăriei des
pre pace, ei au făcut noi pași 
pe calea intensificării și extin
derii războiului. Toate acestea 
constituie încălcări grosolane 
ale normelor elementare de 
drept și morală, de relațiijntre 
state și reprezintă o crimă îm
potriva poporului vietnamez și 
a umanității, pun în pericol în 
mod grav pacea în sud-estul 
asiatic și în lume.

Arătînd că războiul agresiv 
împotriva poporului vietnamez 
este o expresie a politicii 
cercurilor imperialiste care, 
încearcă să înăbușe mișcările 
de eliberare națională și aspi
rațiile de progres și libertate 
ale popoarelor, vorbitorul a 
spus: Poporul vietnamez nu 
poate fi îngenunchiat. Cauza 
sa este dreaptă și va învinge ! 
In țara noastră este cunoscu
tă hotărîrea de luptă, înaltul 
spirit de combativitate și sa
crificiu, eroismul manifestat în 
luptă de poporul vietnamez. 
Adresăm salutul nostru osta
șilor și ofițerilor Armatei 
Populare Vietnameze, volunta
rilor, brigăzilor din uzine și 
sate, tuturor celor care cu vi
tejie și eroism apără patria 
lor liberă și independentă, cu
ceririle socialiste ale poporului.

Lupta dreaptă a poporului 
vietnamez se bucură de simpa
tia caldă și sprijinul Republi- 

de partid și de stat din R. D. 
Vietnam.

Sala era împodobită cu 
drapele de stat ale Republicii 
Socialiste România și Repu
blicii Democrate Vietnam, cu 
lozinci în cinstea prieteniei 
trainice dintre poporul român 
și poporul vietnamez. Un grup 
de pionieri au oferit oaspeți
lor buchete de flori. S-au in
tonat imnurile de stat ale 
României și Republicii De
mocrate Vietnam.

Tovarășul Tran Duy Tung, 
președintele Comitetului ad
ministrativ al orașului Hanoi, 
a rostit o cuvîntare. în nu
mele populației orașului Ha
noi, Tran Duy Tung a rugat 
delegația să primească pentru 
populația orașului București 
un cadou reprezentînd un 
steag de mătase cu inscripția : 
„Trăiască prietenia trainică 
dintre popoarele vietnamez și 
român“.

tovarășului Tran Duy Tung

drepte 
împo- 

ameri- 
națio-

în continuare, vorbitorul a 
spus: Poporul nostru luptă 
pentru propriile sale interese 
naționale și totodată pentru 
interesele altor popoare din 
lume. De aceea, lupta sa 
dreaptă se bucură într-o mă
sură tot mai mare de profun
da simpatie, de sprijinul ho- 
tărît și de ajutorul prețios al 
țărilor socialiste frățești, ca și 
de sprijinul călduros al țări
lor din Asia, Africa și Ame
rica Latină, al poporului ame
rican și al tuturor popoarelor 
iubitoare de pace și dreptate 
din lume.

Noi exprimăm mulțumiri 
sincere țărilor socialiste fră
țești și popoarelor din lumea 
întreagă pentru sprijinul lor 
hotărît acordat luptei 
a poporului vietnamez 
triva imperialiștilor 
câni, pentru salvarea 
nală.

Republica Democrată Viet
nam și Republica Socialistă 
România- sînt două țări fră
țești ale lagărului socialist. 
Popoarele noastre sînt legate 
printr-o strînsă prietenie. 
Partidul, guvernul și poporul 
român au 
namez să 
boiului și 
cialismul, 
jină lupta poporului vietna
mez împotriva agresorilor a- 
mericani, pentru salvarea na
țională și reunificarea patriei.

Conducătorii de partid și de 
stat din România au condam
nat în numeroase rînduri a- 

ajutat poporul viet- 
vindece rănile răz- 
să construiască so- 
iar în prezent spri-

tovarășului Emil Bodnaraș
cii Socialiste România, a tutu
ror țărilor socialiste frățești, a 
mișcării comuniste internațio
nale, a mișcării de eliberare 
națională, a cercurilor progre
siste din întreaga lume, a celei 
mai mari părți a opiniei pu
blice mondiale.

După ce s-a referit la pozi
ția partidului nostru, expusă 
în moțiunea adoptată de cel 
de-al IX-lea Congres al Parti
dului Comunist Român și în
tr-o serie de documente de 
stat, vorbitorul a arătat că la 
București, cu prilejul sărbă
toririi celei de-a 45-a aniver
sări a creării Partidului Co
munist Român, secretarul ge
neral al C.C. al P.C.R., tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a 
reafirmat cu toată forța, soli
daritatea deplină a partidului, 
guvernului și întregului popor 
român cu lupta dreaptă a po
porului vietnamez.

România socialistă consideră 
că unica soluționare justă a 
problemei vietnameze poate fi 
realizată numai în condițiile 
în care se pornește de la prin
cipiul sacru că fiecare popor 
are dreptul să hotărască sin
gur asupra destinelor sale, 
fără nici un amestec din afară. 
Sprijinim întru totul po
ziția în patru puncte a guver
nului Republicii Democrate 
Vietnam, precum și cea în 
cinci puncte a Frontului Na
țional de Eliberare. Partidul 
Comunist Român, guvernul 
României consideră că trebuie 
să se pună capăt bombarda
mentelor și oricăror acțiuni de 
încălcare a suveranității și 
securității Republicii Demo
crate Vietnam, să fie retrase 
toate efectivele militare ame
ricane și satelite din Vietna
mul de sud, să se aplice acor
durile de la Geneva din 1954 
cu privire la Vietnam. Să se 
respecte dreptul imprescrip
tibil și suveran al poporului 
vietnamez de a decide asupra 
prezentului și viitorului Viet
namului.

După ce a vorbit despre 
succesele poporului român în 
construcția socialistă, tovară
șul Emil Bodnaraș a arătat că 
Partidul Comunist Român, 
România socialistă pun în 
centrul activității lor pe plan 
internațional alianța, priete
nia și colaborarea frățească cu 
toate țările socialiste. Teme
lia trainică, permanentă, a 
politicii internaționale a țării 
noastre o formează principiile 
suveranității și independenței 
popoarelor, egalității în drep
turi, neamestecului în trebu
rile interne, avantajului re
ciproc. Pe această bază, Româ
nia dezvoltă relațiile sale in
ternaționale cu toate țările, 
indiferent de orînduirea lor 
socială.

Referindu-se la marea di
versitate de condiții în care 
își desfășoară activitatea 
partidele comuniste și munci
torești, vorbitorul a arătat că 
Partidul Comunist Român 
consideră că fiecare partid are 
dreptul exclusiv de a-și e- 

într-o atmosferă însuflețită 
a luat apoi cuvîntul tovarășul 
Emil Bodnaraș.

Cuvintarea a fost subliniată 
în repetate rînduri de puter
nice și îndelungate aplauze. 
La sfîrșitul cuvîntării, în semn 
de stimă și prețuire față de 
munca și lupta poporului viet
namez, tovarășul Emil Bodna
raș a dăruit reprezentanților 
orașului Hanoi un drapel al 
României. Solemnitatea pre
dării drapelului a fost deose
bit de emoționantă, asistența 
manifestînd minute în șir 
pentru prietenia trainică din
tre cele două țări și popoare.

In încheierea mitingului, în 
sală a răsunat marșul Arma
tei de eliberare din Vietnamul 
de sud. Mitingul a constituit 
o 
Și 
si 

vie a prieteniei 
celor două țări

manifestare 
solidarității 
popoare.

gresiunea imperialiștilor ame
ricani din Vietnamul de sud, 
intensificarea războiului lor de 
distrugere din Vietnamul de 
nord și trucul „ofertei lor de 
pace“. Ei au exprimat spriji
nul total pentru lupta dreaptă 
a poporului vietnamez, pentru 
poziția în patru puncte a Adu
nării Naționale și a guvernu
lui Republicii Democrate 
Vietnam și pentru declarația 
Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud, 
pe care îl consideră drept sin
gurul și adevăratul reprezen
tant al poporului sud-vietna- 
mez.

în încheiere Tran Duy Tung 
a arătat că locuitorii capitalei, 
sînt profund mișcați de cu- 

. vintele rostite de tovarășul 
Emil Bodnaraș în cursul vizi
tei sale în R. D. Vietnam, care 
reafirmă sprijinul total și 
ajutorul deplin acordat lup
tei drepte a poporului vietna
mez de către partidul, guver
nul și poporul român.

Poporul vietnamez — a spus 
el — este fericit să constate 
că colaborarea prietenească 
și frățească dintre cele două 
popoare ale noastre se întă
rește și se dezvoltă neîncetat. 
Fără îndoială că vizita de 
prietenie pe care o face în 
prezent delegația de partid și 
guvernamentală română va 
întări mai mult solidaritatea 
activă și colaborarea frățeas
că dintre partidele și popoa
rele noastre.

el pentru a aduce 
întreaga sa con- 
întărirea acestei

despre convorbirile 
cu conducătorii 

celor ce Muncesc

labora de sine stătător for
mele și metodele de activitate, 
aplicînd creator adevărurile 
generale ale marxism-leninis- 
mului la condițiile concrete 
ale țării sale. De cea mai mare 
însemnătate este respectarea 
normelor de bază ale relații
lor dintre partide, dezvoltarea 
relațiilor de deplină egalitate, 
încredere, stimă și respect re
ciproc între ele.

Profund pătruns de impor
tanța de prim ordin a unității 
și coeziunii țărilor sistemului 
mondial socialist — cea mai 
de seamă cucerire a celor ce 
muncesc din lume — a mișcă
rii comuniste și muncitorești 
internaționale, Partidul Co
munist Român va face tot ce 
depinde de 
și în viitor 
tribuție la 
unități.

Vorbind < 
delegației 
Partidului i 
din Vietnam și ai guvernului 
R. D. Vietnam, tovarășul Emil 
Bodnaraș a arătat că ele s-au 
desfășurat în spiritul celei 
mai calde cordialități, al sti
mei, încrederii și deplinei în
țelegeri reciproce. în aceste 
rodnice și utile convorbiri, 
care au abordat probleme de 
interes comun și probleme ale 
situației internaționale și ale 
mișcării muncitorești s-a ma
nifestat o deplină identitate 
de vederi. Sîntem convinși 
— a spus în încheiere vorbi
torul — că relațiile de priete
nie și colaborare tovărășească 
dintre partidele, țările și po
poarele noastre vor cunoaște 
o și mai mare dezvoltare în 
viitor, servind cauzei socialis
mului și păcii.

Continuarea

româno-vietnameze
HANOI 9 (Agerpres). — Tri

misul special Al. Cîmpeanu, 
transmite : Luni dimineață la 
Hanoi au continuat convorbi
rile dintre delegația de partid 
și guvernamentală a Republi
cii Socialiste România și dele
gația Partidului Celor ce Mun
cesc din Vietnam și a guver
nului Republicii Democrate 
Vietnam.

După-amiază, oaspeții au vi
zitat o unitate antiaeriană 
dintr-o suburbie a Hanoiului. 
Delegația a fost însoțită de 
general locotenent Van Tien 
Dung, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al Parti
dului Celor ce Muncesc din 
Vietnam, șeful statului major 
al Armatei populare vietna
meze, Hoang Van Tien, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, colonel Dang Tu, co
misar al comandamentului 
apărării antiaeriene și avia
ției al Republicii Democrate 
Vietnam, Hoang Tu ambasa-
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Partidul

HANOI 9 (Agerpres) — Cu 
prilejul vizitei delegației de 
partid și guvernamentale a 
Republicii Socialiste România 
în Republica Democrată Viet
nam, Nguyen Huu Tho, preșe
dintele Prezidiului Comitetu
lui Central al Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietna
mul de sud, a trimis la 7 mai 
un mesaj tovarășului Emil 
Bodnaraș, conducătorul dele
gației de partid și guverna
mentale române în care se 
spune :

„Populația sud-vietnameză 
urmărește cu profundă simpa
tie activitatea dv. și a delega
ției dv. Prin radio noi ascul
tăm cu o vie emoție declara
țiile dv. călduroase în ceea ce 
privește lupta împotriva agre
siunii americane, pentru sal
varea națională a populației 
din nordul și sudul Vietnamu
lui.

Pînă în 
Comunist 
Republicii 
și poporul 
cordat un 
ce mai puternic și un ajutor 
tot mai mare luptei sfinte a 
populației sud-vietnameze îm
potriva imperialiștilor agresori 
americani și a lacheilor lor, 
pentru eliberarea sudului, 
apărarea nordului, în vederea 
reunificării pașnice a patriei, 
în cursul acestei vizite dv. 
personal și delegația de partid 
și guvernamentală română 
ați reafirmat hotărîrea celor 
19 milioane de români de a 
sprijini pe deplin lupta împo
triva agresiunii americane, 
pentru salvarea națională a 
populației din cele două zone 
— din nordul și sudul Vietna
mului. Populația sud-vietna
meză și Frontul Național de 
Eliberare din Vietnamul de 
sud mulțumesc cu căldură gu
vernului și poporului român 
pentru această simpatie și 
sprijin și le consideră ca o 
sursă de încurajare puternică 
în lupta lor dreaptă.

Noi nutrim convingerea că 
vizita delegației de partid și 
guvernamentale române în 
R. D. Vietnam va consolida și 
mai mult solidaritatea de luptă 
între poporul vietnamez și po
porul român împotriva impe
rialismului, colonialismului și 
neocolonialismului conduse de 
imperialismul american, va 
contribui în mod activ la sal
varea păcii mondiale“.

prezent,
Român, guvernul 
Socialiste România 
frate român au a- 
sprijin din ce în

Recepție oferită
de (ieicpațiâ

română
Delegația de partid și gu

vernamentală a Republicii 
Socialiste România condusă 
de tovarășul Emil Bodnaraș a 
oferit duminică seara o recep
ție.

Au luat parte președintele 
Ho Și Min, membri ai Birou
lui Politic al C.C. al Partidu
lui Celor ce Muncesc din Viet
nam, Truong Chinh, președin
tele Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale a R. D. 
Vietnam, Fam Van Dong, 
președintele Consiliului de 
Miniștri, Nguyen Duy Trinh, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministru al aface
rilor externe, Le Duc Tho, Le 
Thanh Nghi, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri. Au 
participat membri ai C.C. al 
partidului, membri ai guver
nului, reprezentanți ai orga
nizațiilor de masă. Au fost de 
față șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați la Hanoi, zia
riști vietnamezi și străini. To
varășul Emil Bodnaraș și 
Nguyen Duy Trinh au rostit 
cuvîntări. Recepția s-a desfă
șurat într-o atmosferă deose
bit de călduroasă.

convorbirilor

dorul R. D. Vietnam în Bucu
rești.

La sosire, solii poporului ro
mân au fost călduros salutați 
de ostașii și ofițerii unității. 
Comandantul unității a adre
sat vii mulțumiri poporului 
român pentru sprijinul și aju
torul acordat luptei poporului 
vietnamez. Unitatea a demon
strat apoi un exercițiu de 
luptă.

General-colonel Ion Ioniță, 
membru al C.C. al P.C.R., ad
junct al ministrului forțelor 
armate, felicitînd pe ostași și 
ofițeri, le-a urat succes de
plin în înfăptuirea înaltei mi
siuni pe care le-a încredința
t-o patria — de a apăra cerul 
capitalei R. D. Vietnam de 
incursiunile avioanelor duș
mane.

Oaspeții au oferit daruri 
pentru clubul unității.

în cursul vizitei, tovarășul 
Emil Bodnaraș a adresat osta
șilor și ofițerilor un cuvînt de 
salut și felicitări.
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Cu prilejul Zilei Independenței și a Victoriei
CU prilejul zilei de 9 Mai — 

Ziua Indepehdenței de Stat a 
României și a Victoriei asupra 
Germaniei hitlferiste, la Monu
mentul Eroilor Luptei pentru 
Libertatea Poporului și a Pa
triei, pentru Socialism, la Mo
numentul Eroilor Patriei și la 
Monumentul Eroilor Sovietici 
din Capitală au fost depuse 
luni dimineața coroane de 
flori.

La solemnități au luat parte 
tovarășii Constantin Drăgan, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., Virgil 
Trofin, secretar al C.C. al 
P.C.R. Ilie Murgulescu, vice
președinte al Consiliului de 
Stat, Roman Moldovan, vi
cepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, membri ai 
C. C. al P. C. R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernu
lui, conducători ai unor insti
tuții centrale și Organizații 
obștești, generali și ofițeri su
periori, foști comandanți de 
mari unități pe frontul anti
hitlerist, delegații ale. oameni
lor muncii din întreprinderile 
și instituțiile bucureștene.

Au participat șefi ai misi
unilor diplomatice acreditați 
la București, atașați militari și 
alți membri ai corpului diplo
matic.

Pe platourile din fața monu
mentelor, companii militare au 
prezentat onorul.

La Monumentul Eroilor Lup
tei pentru Libertatea Poporu
lui și a Patriei, pentru Socia- 
lism au fost depuse coroane 
de flori din pattea Comitetu
lui Cențral al Partidului Co
munist Român, Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri, 
corpului diplomație, Ministe
rului Forțelor. Armate, Consi
liului Central al Sindicatelor, 
Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului,Comunist șLConsî- 
liului U.A.S.R., Consiliului Na
țional al. Femeilor, Comitetu
lui orășenesc al P.C.R. și Co
mitetului Executiv al Sfatu
lui popular al oraș.ulpi Bucu
rești, Comitetului foștilor de
ținuți antifasciști, Corni tetil-

în drum spre Finlanda unde 
va întreprinde o, vizită oficia
lă, Ivhn Bașev, ministrul afa
cerilor externe al R. P.. Bul
garia, însoțit de Ghbro Grozev, 
prim-locțiitor al ministrului 
afacerilor externe, a făcut un 
scurt popas în țara noastră.

Cu același avion a sosit de 
la Sofia, în trecere prin Ro
mânia și Ivan Budinov. minis
trul comerțului exterior al 
R. P. Bulgaria, care călătoreș
te în Uniunda Sovietică.

Pe aeroportul Bănoasa, per
sonalitățile bulgare au fost sa
lutate . de Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, 
Mihai Marin, adjunct al. mi
nistrului afacerilor externe, 
Dumitru Usturoi, adjunct al 
ministrului comerțului exte
rior, funcționari superiori din 
M.A.E. și M.C.E.

Au fost de față Gheorghi 
Bogdahov, ambasadorul R. P. 
Bulgaria la București și mem
brii ambasadei.

Luni la amiază a avut loc 
semnarea Protocolului de 
colaborare științifică pe anul 
1966-1967 între Academia 
Republicii Socialiste România 
și Academia germană de știin
țe din Berlin. Au semnat din 
partea română acad. D. Du
mitrescu, secretar general al 
Academiei, iâr din partea 
germană acad. G. Rienăcker, 
secretar general al Academiei 
germane de științe din Berlin.

Cu acest prilej, acad. Miron 
Nicolescu, președintele Aca
demiei Republicii . Socialiste 
România, a oferit o masă la 
cate au luat parte academi
cieni. profesori, precum și am
basadorul Republicii Demo
crate Germane la București, 
Ewald Moldt.

*

La Consiliul Superior al A-
griculturii a avut loc ședința 
Comitetului Național al Re-

• CONTINUĂRI • CONTINUĂRI • CONTINUĂRI • CONTINUĂRI
Cum valorificați

tezaurul cărții 

tehnice ?
iești nu apelează deloc, sad a- 
proape deloc, la cartea tehnică. 
Și aceasta în condițiile în care 
în uzină există bogatul mate
rial documentar de care amin
team ia început.

Dorind șă aflăm ce anume 
are în vedere comitetul U.T.C. 
al Uzihei pentru îmbunătățirea 
muncii cu cartea tehnică, am 
discutat CU tovarășul Mihai 
Conștantinescu —• secretarul 
comitetului U.T.C. pe uzină și 
cu locțiitorul acestuia (Gheor- 
ghe Stoica).

Important nu este — ne spu
nea tov. Cdnstantinescu — că 
avem un număr de 290 de ci
titori la bibliotecă și 151 a- 
bonăți la revista „Știință și 
tehnică“. Este necesăr să ve
dem în ce măsură tirtârii citesc 
și cum folosesc cunoștințele 
căpătate prin lectură.

Sîntem întru totul de acord 
cu spusele tovarășului, secre
tar. Dar ne-am fi așteptat să 
aflăm și ce anume s-a făcut 
concret pentru a materializa 
această idee. Răspunsul nu 
l-am primit însă.

Din cîte ne-am putut da 

lui organizatoric al veterani
lor din războiul antifascist, 
precum și jerbe de flori din 
partea organizațiilor de pio
nieri.

La Monumentul Eroilor Pa
triei și la Monumentul Eroilor 
Sovietici au fost depuse co
roane de flori din partea Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, Consiliu
lui de Stat și Consiliului 
de Miniștri, corpului di
plomatic, Ministerului Forțelor 
Armate, Comitetului organi
zatoric al veteranilor din răz
boiul antifascist, comitetului 
orășenesc al P.C.R. și Comi
tetului Executiv al Sfatului 
popular al orașului București, 
jerbe de flori din partea pio
nierilor.

După solemnități cei pre- 
zenți au primit defilarea com
paniilor de onoare.

★
La solemnitatea depunerii de 

coroane de la cimitirul mili
tarilor britanici căzuți pe teri
toriul României în lupta îm
potriva fascismului au luat 
parte Ilie MUrgulescu, vice
președinte al Consiliului de 
Stat, Roman Moldovan, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
Adrian Dimitriu, ministrul 
justiției, miniștri, . reprezen
tanți ai Sfatului popular al 
regiunii București, generali și 
ofițeri superiori, foști coman
danți de mari unități pe fron
tul antihitlerist.

Au fost de față șefi ăi misi
unilor diplomatice și atașați 
militari.

După ce o companie mili
tară a prezentat onorul, au 
fost depuse coroane de flori 
din partea Corisiliului de Stat 
și Consiliului de, Miniștri, a 
corpului d’nlomatie și a Mi
nisterului Forțelor Armate.

Cei prezenți au primit apoi 
defilarea companiei de onoare.

★
Solemnități în cadrul cărora 

au fost depuse coroane de 
flori au- avut loc, de aseme

INFORMAȚII
blicii Socialiste România pen
tru F.A.O.

Lucrările ședinței au fost 
conduse de către Nicolae Gio- 
san, președintele Consiliului. 
Superior al Agriculturii și 
președinte al Comitetului Na
țional al Republicii Socialiste 
România pentru F.A.O., care 
a prezentat și noul comitet, 
din care fac parte reprezen
tanți ai Consiliului Superior 
al Agriculturii, Ministerului 
Afacerilor Externe, ai altor 
instituții interesate în acti
vitatea Organizației Națiuni
lor Unite pentru Alimentație 
și Agricultură.

■ în cursul ședinței a fost 
analizată activitatea pe care 

Cetatea din Biertan, regiunea Brașov, un frumos monument istoric.
Foto : AGERPRES

seama există aci preocupare 
pentru activitatea de produc
ție a tinerilor. în planul de 
muncă al comitetului pe uzină 
am întîlnit cu , regularitate 
teme legate de participarea a- 
cestora la cursurile de ridicare 
a calificării (bine puse la punct 
în uzină), de disciplina în pro
ducție, de calitatea produselor 
executate de tineri.

Dar nicăieri nu am găsit 
în planurile de muncă, acți
uni consacrate studierii lite
raturii tehnice deși toți 
cei Cu care am discutat 
recunosc că tinerii citesc 
prea puțin. Și situația aceasta 
există de mai multă vreme.

Surprinzător este faptul că 
aici nu sînt cunoscute iniția
tive ale diferitelor organizații 
U.T.C. din țară privind munca 
cu cartea tehnică.

Am în față nr. 387 al zia
rului de uzină, „Metalurgistul“ 
apărut în luna mai a anului 
trecut. în articolul „Ești tînăr, 
învață !“ se sublinia : „Avînd 
în vedere că din efectivul uzi
nei noastre cca. 30 la sută re
prezintă tineretul, numărul ti
nerilor cititori ai Cărții tehnice 
este destul de mic“.

Un adevăr valabil și acum 
pe care îi repetăm și noi co
mitetului U.T.C. pe uzină.

Este adevărat că în uzină 
sînt mulți tineri destoinici, a- 
preciați pentru pregătirea lor, 
tineri a căror prezență la bi
bliotecă este continuă. Dar a- 
ceștia sînt cei pentru care car
tea constituie o permanentă a- 

nea, la Cimitirul eroilor ro
mâni și la cimitirele eroilor 
sovietici din comunele Heră
strău și Jilava, precum șl la 
cimitirele, monumentele și 
plăcile comemorative ale e- 
roilor români și sovietici, din 
numeroase localități din țara.

*

Luni după-amiază au avut 
loc în întreaga țară adunări 
consacrate Zilei Independenței 
de Stat a României și Zilei 
Victoriei, la care au vorbit o- 
fițeri superiori, activi și în re
zervă.

La Casa de cultură a raio
nului Nicolae Bălcescu din Ca
pitală, a evocat însemnătatea 
acestor evenimente general- 
maior în rezervă Marcel Mi- 
hăilescu. în fața unui mare 
număr de cetățeni, prezenți la 
Casa prieteniei româno-sovie- 
tice, a vorbit general-colonel 
în rezervă Radu Niculescu Co- 
ciu, iâr la Liceul nr. 24 a fă
cut o expunere despre faptele 
de vitejie ale ostașilor români, 
general-maior Petre Mălăianu.

în sala clubului „Minerul“ 
din orașul Baia Sprie, nu
meroși oameni ai muncii — 
români, maghiari și de alte 
naționalități — au ascultat ex
punerea maiorului Dumitru 
Vesea, consacrată celor două 
sărbători. în aceeași zi au vor
bit la Liceul nr. 1 din Baia 
Mare, colonel Dumitru Istvan, 
la Liceul nr. 3, locotenent-co- 
lonel Nicolae Coarda, iar în 
fața muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor de la Uzina 
chimico-metalurgică „1 Mai“ 
din Baia Mare, maiorul Ștefan 
Balasfy.

în peste 40 de întreprinderi, 
instituții și școli din raza ora
șului Constanța, în orașele 
Medgidia, Cernavoda, Hîrșova, 
Tulcea și Babadag, precum și 
la numeroase cămine culturale 
și case de cultură din Dobro- 
gna, a fost prezentată confe
rința „9 Mai — Ziua Indepen
denței de Stat a României, 
Ziua Victoriei asupra Germa
niei hitleriste“.

(Agerpres)

Comitetul Național al Repu
blicii Socialiste România pen
tru F.A.O. a desfășurat-o în 
perioada 1964—1965. A fost 
prezentată informarea cu pri
vire la lucrările celei de-a 
XlII-a conferințe a F.A.O., 
precum și alte probleme lega
te de îmbunătățirea activită
ții în viitor în cadrul acOstei 
organizații.

★
La invitația Direcției Pre

sei din Ministerul Afacerilor 
Externe, între 29 aprilie — 9 
mai, o delegației de ziariști 
iranieni a făcut o vizită de 
documentare în țara noastră.

(Agerpres)

tracție. Nu însă cu constatarea 
acestei situații trebuie să se 
mulțumească comitetul U.T.C. 
Este necesar să vadă existența 
celeilalte categorii de tineri — 
destul de numeroasă — care 
nu trec pe la bibliotecă. De a- 
ceștia cine să se ocupe dacă 
nu organizația U.T.C. ?

Mai este necesar să insistăm 
că asupra acestora trebuie să 
fie îndreptată atenția comite
tului U.T.C. ? Desigur că nu.

Pentru acești tineri trebuie 
să se organizeze asemenea ac
țiuni în măsură să le trezească 
interesul apropierii de cartea 
tehnică, să le formeze con
știința necesității de a studia.

Lor trebuie să li se explice 
că drumul către măiestria pro
fesională, impus de cerințele 
progresului tehnic, trece prin 
bibliotecă.

întrecerea

„matematicienilor" 

in faza finală 
sîndu-se pe primele locuri, au 
obținut premii și mențiuni.

Ieri, în amfiteatrul Liceului 
„Mihai Viteazu“ a avut loc 
festivitatea de premiere a pri

TELEGRAME
Tovarășul Ștefan Voitec, 

președintele Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socia
liste România, a trimis, cu 
prilejul celei de-a 21-a ani
versări a eliberării Cehoslova
ciei de sub jugul fascist, o te
legramă de felicitare tovară
șului Bohuslav Lastovicka, 
președintele Adunării Națio
nale a Republicii Socialiste 
Cehoslovace.

Cu ocazia celei de-a XXI-a 
aniversări a eliberării Ceho
slovaciei, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Ro
mânia, a adresat o telegramă 
de felicitare ministrului afa
cerilor externe al Republicii

Nou tip de stație
pentru epurarea apelor reziduale
în schela petrolieră Băicoi 

a fost experimentat, cu bune 
rezultate, un nou tip de stație 
pentru epurarea apelor rezi
duale, realizat pe baza unui 
proiect elaborat de Institutul 
de proiectări , foraj-extracție 
din Ploiești.

Noua instalație este con
cepută în sistem închis cu 
filtre sub presiune. Cu ajuto
rul ei apele sărate care înain

milor clasați în etapa pe țară 
a concursului de matematică. 
Participanții la această ultimă 
etapă au fost felicitați de tov. 
Eugen Blideanu, director ge
neral în Ministerul învăță- 
mîhtului, care a apreciat lar
gul interes al elevilor față de 
„regina științelor“, eforturile 
lor rodnice de a folosi anii de 
școală pentru dobîndirea unor 
profunde cunoștințe științifice.

Cu un deosebit interes au 
urmărit concurența cuvîntul 
plin de căldură ai tovarășului 
acad. CaiUs lacob. ..Concursu
rile de matematică au o veche 
tradiție în țara noastră — a 
spus domnia sa. Dar de la cei 
30—40 de elevi cîți participau 
în trecut și pînă la cei peste 
21 000 concurenți din acest an 
este un drum foarte lung, care 
exprimă nu numai faptul că 
instrumentul de cercetare ma
tematică utilizat în epoca 
noastră de toate științele se 
bucură de un interes general 
ci, mai ales că astăzi în țara 
noastră elevii au toate condi
țiile de a dobîhdi o pregătire 
științifică de înalt nivel“.

Tovarășul acad. Caius lacob 
i-a felicitat pe concureiițl, le-a 
urat noi silecese îh pregătirea 
lor școlară, i-a îndemnat să se 
prezinte la viitoarele compe
tiții de acest gen, și mai bine 
pregătiți, s'ăpini pe un mare 
volum de cunoștințe.

Socialiste Cehoslovace, Vaclav 
David.

Cu prilejul celei de a 21-a 
aniversări a eliberării Ceho
slovaciei de sub jugul fascist, 
Consiliul Central al Sindica
telor, Uniunea Tineretului 
Comunist și Consiliul» Națio
nal al Femeilor au adresat te
legrame de felicitare organi
zațiilor similare din Republica 
Socialistă Cehoslovacă.

★
, Cu prilejul celei de-a XXI-a 
aniversări a eliberării Ceho
slovaciei de sub jugul fascist, 
Cestmir Cisar, ambasadorul 
Republicii Socialiste Ceho
slovace la București, a vorbit 
duminică seara la posturile 
noastre de radio și televiziune.

(Agerpres)

te se deversau sînt filtrate și 
folosite apoi în procesul de 
injecție pentru sporirea pro
ducției de țiței la sonde. 
Vechile stații foloseau pentru 
aplicarea procedeului de re
cuperare secundară a țițeiului 
apă dulce extrasă cu sondeze 
necesitînd pentru această 
operație un mare consum de 
apă, manoperă și materiale.

(Agerpres)

Apoi, la tribună, în aplau
zele colegilor și ale tovarăși
lor profesori prezenți în sală, 
au urcat premianții. Printre ei 
se aflau Eugen Popa, elev în 
clasa a X-a a Liceului nr. 3 
din Iași și Dan Voiculescu de 
la LiceUl nr. 21 din București 
care anul trecut — deși abia 
în clasa a IX-a au fost in 
emipa care a reprezentat țara 
noastră la Olimpiada de la 
Berlin și la care, deși aflați 
în competiție numai cu colegi 
din clasele a X-a și a Xl-a, 
s-au clasat pe primele locuri.

în lunga listă a celor care 
s-au distins în etapa pe țară 
a concursului de matematică 
au fost citite numele a nu
meroși elevi din liceele bucu
reștene, ale școlilor din regiu
nea Ploiești și din alte regiuni 
ale țării. Așa. de pildă, cei doi 
elevi de clasa a Xl-a care au 
obținut premiul I fac parte 
din colectivul Liceului „Dr. Pe
tru Groza“ din Capitală; An
gliei Ștefan, care a obținut de 
asemenea premiul I este elev 
ăl Școlii profesionale metalur
gice din Tîrgoviște.

Bilanțul din acest an al con
cursului de matematică este 
rodnic. Din rândurile ciștigă- 
torilor urmează să se selecțio
neze 8 candidați care să re
prezinte culorile patriei noas
tre la ediția 11)66 a Olimpiadei 
internaționale de matematică. 
Le dorim de pe acum succes .'

Ucenicie... (La cercul de pictură al Casei pionierilor din Galați). 
FOTO : N. STELORIAN

Comentatorii noștri 
consacră însemnările 
lor frămîntărilor din 
universitatea italiană 
și evoluției crizei din 
interiorul N.A.T.O.

:

o problemă acută. 
Episodul dramatic 
consumat la uni
versitatea din Ro
ma a adus în a- 
tenția opiniei pu

ii blice o realitate neliniștitoare. 
| O viață tînără a fost curmată 

brutal. Un tînăr, care abia îm
plinise 20 de ani și care visa 
să devină arhitect, zace în ța
rină pentru că a încercat cu 
pieptul său firav să apere o 

■ instituție democratică. Studen- 
I tul socialist Paolo Rossi a că- 
| zut sub loviturile unei bande 
I neofasciste. Asasinatul s-a 
i produs în atmosfera încordată 

a scrutinului universitar. Stu- 
8 denții își desemnau exponenții 
| în organismele de conducere 
| din facultăți. Dreapta care do- 
| minase o perioadă consiliile 
Ș studențești din Roma părea a 

pierde teren. Stînga vădise o 
forță care îngrijora pe cei cu 
nostalgia trecutului. Grupuri 
de extremă dreaptă au intrat 
în acțiune, provocînd ciocniri 
și tulburînd desfășurarea vo
tului. Autoritățile universitare 
și cele polițienești n-au reac
ționat. Riposta a venit din par
tea tinerilor democrați care 
s-au împotrivit autorilor de 
huliganisme Violența dezlăn
țuită de neofasciști a costat 
viata lui Paolo Rossi.

Asasinatul de la Roma a 
avut repercusiuni imediate 
pe scena politică. Evenimen
tul a fost evocat în parla
ment. Partidele de stînga au 
cerut încă o dată ca extrema 
dreaptă, moștenitoarea fas
cismului, să fie pusă în afara 
legii. „Fasciștii continuă să 
mai omoare ? — întreba acu
zator AVANTI. Democrația 
italiană nu poate să mai to
lereze ca spectrele trecutului 
să continue să lovească și să 
ucidă. Paolo Rossi trebuie să 
fie ultima victimă“. Chiar și 
fruntași democrat-creștini au 
considerat necesar să deza
probe „absurda manifestare 
de violență“.

Poate fi tolerată teroarea 
neofascistă din amfiteatre ? 
Printre primii care au răs
puns la această întrebare au 
fdst studenții. într-o impre
sionantă manifestare de uni
tate democratică s-a declan
șat greva din toate centrele 
universitare din Italia. în ca
pitală, studenții au ocupat lo
calurile mai multor facultăți 
printre care cele de drept, 
științe politice, literare, ma
tematică, inginerie, arhitectu
ră și altele. Bineînțeles, de 
astă dată poliția a devenit 
activă : pentru a-i evacua pe 
cei care dădeau expresie unei 
legitime indignări. în cele 
cinci zile de grevă, alături de 
studenți s-au aflat numeroar 
se cadre didactice, în mod 
deosebit cele de la facultatea 
de litere și filozofie.

Un prim obiectiv al acțiu
nilor întreprinse de forțele 
democratice a fost atins : rec
torul Universității, profesorul 
Papi, care a tolerat pe pro-

'"»II«
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R. S. CEHOSLOVACĂ. — Ma
cheta noii clădiri a radiocomn- 
nicațiilot care se va construi 
pe dealul Kamzik din Bratisla
va. Turnul va fi înalt de 185 

metri 

vocatorii de extremă dreaptă, 
a trebuit să-și prezinte de
misia iar ministrul instrucțiu
nii publice să o accepte.

Incidentele de la Roma au 
deschis un dosar mai vechi : 
cel al învățămîntului. Destule 
proiecte de lege au ajuns în 
dezbaterea parlamentară post
belică însă ele erau departe 
de a ține seamă de probleme
le reale ale școlii italiene. Se 
constată tendința oficialități
lor de a încuraja lărgirea re
țelei de școli particulare con
trolate de biserică, în scopul 
nemărturisit de a forma un ti
neret îndepărtat de ideile 
progresului social. Afacerea 
„La Zanzara“ (soldată cu un 
eșec pentru inițiatorii ei) a 
dezvăluit pregnant intenția 
unor forțe influente de a 
transforma tineretul studios 
într-un rob al prejudecăților. 
„Planul Gui“ (după numele 
ministrului instrucțiunii pu
blice), deși pretinde a marca 
un moment în evoluția învă- 
țămîntului, ignorează tocmai 
revendicările de prim ordin. 
Acest plan a suscitat diver
gențe și în formația ministe
rială. Esența cerințelor stîngii 
constă în democratizarea sis
temului de învățămînt spre 
a deschide mai larg porțile 
școlilor pentru tinerii prove
nind din păturile neavute. Un 
universitar din Roma sublinia 
într-un interviu că deși s-a 
produs o creștere a număru
lui de studenți, dotarea insti
tuțiilor de învățămînt supe
rior este departe de a cores
punde necesităților. Repeta
tele acțiuni protestatare ale 
studenților și profesorilor au 
scos în relief această reali
tate.

Dificultățile sînt numeroa
se și își găsesc proveniența 
în factori diferiți, dintre care 
cei politici sînt primordiali. 
Cercuri conservatoare (cu cu
noscuta 
politică 
mențină 
evoluții 
mentele 
versitatea din 
plasate în acest context.
Reacția elementelor fidele
democrației și progresului in
dică însă existența unor for
țe puternice capabile să de
termine schimbări corespun
zătoare exigențelor populare.

lor pondere în viața 
a țării) încearcă să 
școala în afara unei 
democratice. Eveni- 
sîngeroase de la uni- 

Roma trebuie 
acest

nouă etapă a 
crizei din alianța 
atlantică a fost 
inaugurată în 
cursul săptămânii 
trecute, o dată cu 
anunțarea hotă
rîrii guvernului 
Franței privind

zborul avioanelor N.A.T.O. în 
spațiul aerian al țării și cu 
publicarea răspunsului vest- 

, german la memorandumul 
francez din 29 martie.

Printr-o notă adresată gu
vernului S.U.A., prin inter
mediul ambasadei americane 
la Paris, guvernul francez 
preciza că începînd de la 
1 iunie, autorizațiile acordate 
avioanelor militare ale țărilor 
din N.A.T.O. privind survolul 
teritoriului francez sau ate
rizarea pe aeroporturile fran
ceze vor fi revizuite lunar 
(pînă acum se practica siste
mul autorizațiilor „forfetare“ 
pe timp de un an). Pe plan 
politic, noua măsură — în 
aparență de natură pur tehni
că — are semnificații majore

Generalul Mobutu caută 
mijloace noi pentru a-și re
face prestigiul cam șifonat în 
ultima vreme. El a ales, în 
acest scop, sportul, cu inten
ția de a forma o mare echipă 
națională de fotbal, care să 
se impună cel puțin pe conti
nentul african.. Ca urmare, 
„înaltul comisar al sporturi
lor“ din Congo (Leopoldville), 
Gwenza, a plecat în grabă la 
Bruxelles, încercînd să readu
că în patrie pe cei mai buni 
dintre cei 400 
de fotbaliști 
congolezi pri
pășiți, cu ani 
în urmă, prin 
Belgia. A de
pistat vreo 18, 
dintre care 5 
joacă în echi
pele din prima 
divizie belgia
nă : KialUnda 
(la Anderleeht), N’Dala (Saint- 
Trbnd), Moutschi (F. C: Liège) 
Kasongo și Mayama (La Gan
toise): Se pare însă că Gwenza 
nu a reușit să-i convingă pe 
compatrioții săi să se întoar
că acasă deși le-a promis le
furi bune, locuințe, marea și 
sarea, la Leopoldville. Proba
bil că, de la Chombe încoace, 
Kialunda et co își cunosc oa
menii. Ei au declarat că se în
doiesc de garanțiile care li se 
dau și se întreabă dacă finan
țele congoleze, atît de pre
care, nestabile, secătuite în 
ultima vreme, vor putea sub
venționa niște jucători profe
sioniști obișnuiți să trăiască 
din fotbal.,

Gwenza nu a putut rezista 
unor asemenea opoziții și l-a. 
trimis, de curînd, la Bruxelles 
pe adjunctul său. N'Jol.i. înar-

Mobutu și ••• 

fotbalul

care nu pot scăpa nici unui 
observator atent al mdesfășu
rărilor din alianța atlantică. 
Evident, prin această măsură, 
guvernul francez și-a afirmat 
în mod răspicat intenția de a 
stabil suveranitatea franceză 
asupra spațiului aerian ; în
tr-un sens mai larg, decizia 
Parisului este apreciată ca 
tinzînd „să stabilească libera 
și deplina exercitare a suve
ranității franceze pe teritoriul 
național“ (LE FIGARO). Tot
odată, ne aflăm în fața unei 
reafirmări a hotărîrii Franței 
de a efectua degajarea sa de 
sistemul militar al N.A.T.O., cu 
respectarea strictă a calenda
rului pe care și l-a propus 

' i oricăror 
de tergiversare în
de partenerii atlan-

tergiversărilor — 
de Statele Unite 

unora dintre 
— n-a fost 
Un indiciu 

direcție îl consti- 
Bonn-ului 

memorandum 
Guvernul vest-ger-

pe care și l-a 
inițial (în pofida 
încercări 
treprinse 
tici).

Tactica 
promovată < 
cu sprijinul 
membrii N.A.T.O. 
pare-se, părăsită, 
în această 
tuie și răspunsul 
la ultimul 
francez.
man a făcut cunoscut Parisu
lui că prin părăsirea de către 
Franța a sistemului integrat 
atlantic, trupele franceze și-ar 
pierde dreptul de staționare 
în R.F.G. ; meni' crea în 
continuare a forțelor franceze 
pe te- ' -rîul vesi-german ai' 
necesită încheierea de „noi 
aranjamente în măsura în 
care va fi găsită o reglemen
tare satisfăcătoare a sarcini
lor militare și a funcțiilor 
asumate de aceste forțe în 
cadrul apărării comune“. Deci, 
negocieri și, în subsidiar, 
adunări. în replică, cercuri 
competente din Paris au sub
liniat că Franța nu dorește 
în mod expres menținerea 
unor forțe ale sale în R.F.G. 
și că, în orice caz, statutul 
acestor forțe reglementat în 
1954 rămîne valabil. „Germa
nia occidentală — remarc' 
oficiosul francez LA NATION 
— se tocmește, în vreme ce 
noi punem problema în mod 
politic“. Este vorba, în esen
ță, de voința politică fermă 
a Franței de a nu mai admite 
pe teritoriul francez nici o 
instalație militară care să nu 
fie sub control național, de a 
nu mai tolera nici o subordo
nare a forțelor franceze fată 
de comandamentul N.A.T.O.

în capitala franceză, răs
punsul Bonnului a fost con
siderat de mulți observatori 
politici ca o manifestare a 
presiunilor pe care Washing
tonul le exercită în capitalei» 
vest-europene pentru un 
„front comun antifrancez“. 
Rămîne de văzut în ce măsu
ră vest-germanii vor persista 
în actuala poziție rigidă. Sînt 
însă certe indicii că presiunile 
americane se lovesc de piedici 
serioase în rîndurile partene
rilor atlantici. E semnificativă 
în această ordine de idei de
clarația făcută vineri, în par
lamentul norvegian de minis
trul de externe al Norvegiei, 
Lyng. El a aprobat argumen
tele care au determinat po
ziția franceză față de N.A.T.O. 
considerîndu-le ,.într-o mare 
măsură convingătoare pentru 
mulți dintre noi".

Cum va reacționa, în con
tinuare, Washingtonul e încă 
dificil de evaluat. Ultimele 
luări de poziție ale șefului 
departamentului de stat, Rusk 
și ale subsecretarului de stat, 
Ball, indică o oarecare înăs
prire a tonului în dialogul cu 
Parisul. Revista NEWSWEEK 
cu legături strînse, binecunos
cute în sferele diplomatice 
americane, aprecia amintitele 
luări de poziție ca fiind „pri
mele salve de tun în noua 
ofensivă globală a Adminis
trației Johnson împotriva 
generalului de Gaulle".

Dar la Washington se aud și 
glasuri care cer o evaluare 
realistă a situației.

EUGENIU OBREA
EM. RUCÄR

mat cu argumente sentimen
tale. Apelul la patrie va avea 
poate mai mult răsunet decît 
gologanii în inimile fotbaliști
lor congolezi. în fața acestei 
alternative au ripostat, de 
data aceasta, cluburile belgie
ne, care și-au amintit că au 
cheltuit bani cu jucătorii de 
culoare și că nu pot să-i ce
deze fără oarecari compensa
ții financiare. N’Joli a pome
nit de despăgubiri, fără a pu
tea preciza însă natura lor (în 

fabrici, dia
mante, colți de 
elefant sau u- 
raniu). Ceea ce 
a reîmprospă
tat vivace me
moria' conducă
torilor de ta 
Anderleeht ca
re au plătit 2 
milioane de 
franci pentru 

transferul lui Kialunda din 
Congo in Belgia !

Federația belgiană de fot
bal pune acum paie pe foc, 
apărîndu-și echipele. Ea a a- 
nunțat introducerea unei noi 
reglementări în privința folo
sirii jucătorilor străini în echi
pele belgiene. Nici o formație 
nu are dreptul să utilizeze îh- 
tr-un pleci mai mult de doi 
jucători străini, cu excepția... 
congolezilor care se bucură de 
statut național ! Pricepeți dv. 
cum devine chestia...

Cu asemenea probleme fi
nanciare, cu asemenea terti
puri — care mută, jungla diii 
Congo în Belgia și viceversa 
— îi va fi foarte greu genera
lului Mobutu sa alcătuiască 
o mare echipă națională de 
fotbal!

VICTOR BANCIULESCU
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ECOURI III PESTE HOTARE CEI PRILEJUL 
CELEI DE-A 45-A ANIVERSĂRI A l>. C. R.

Aniversarea a 45 de 
ani de la crearea Par
tidului Comunist Ro
mân este oglindită pe 
larg de presa din ță
rile socialiste și a par
tidelor comuniste și 
muncitorești.

Moscova
Sub tftlul „Aniversare 

slăvită“, ziarul „Pravda“ din 
8 mai a publicat un amplu 
articol semnat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al C.C. al Partidului 
Comunist Român. Ziarul „Iz- 
vestia“ a publicat, sub sem
nătura tovarășului Ion Gheor
ghe Maurer, un articol intitu
lat „45 de ani de slujire cre
dincioasă a poporului român“.

în paginile ziarelor „Mos- 
kovskaia Pravda“ și „Selskaia 
Jizni“ sînt publicate reporta
je trimise de corespondenții 
din București, în care sînt 
redate aspecte din activitatea 
desfășurată de P.C.R. în anii 
ilegalității. Ziarele „Trud“ și 
„Vecernaia Moskva“ au pu
blicat corespondențe din 
București despre festivitățile 
care au avut loc cu prilejul 
celei de-a 45-a aniversări a 
Partidului Comunist Român. 
Ziarele sovietice publică in
formații și reportaje în care 
se arată că oamenii muncii 
din România sărbătoresc ani-

CĂ®: Prezentarea filmului 
românesc

PARIS 9 — Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, 
transmite : La Palatul Festivi
tăților a avut loc prezentarea 
oficială a filmului „Răscoala", 
cu care România participă la 
ediția jubiliară a Festivalului 
internațional al filmului de la 
Cannes. Filmul românesc s-a 
bucurat de o primire călduroa
să, stîrnind mult interes.

După spectacol, numeroase 
personalități ale cinematogra
fiei franceze și străine s-au 
întreținut cu membrii delega
ției române, făcînd aprecieri 
pozitive asupra filmului. Dl. 
André Hollaux, director gene
ral al Centrului Național al 
cinematografiei franceze, a 
prezentat felicitări cordiale 
delegației noastre pentru se
lecționarea filmului în compe
tiție. Scriitorul Jean Giono a

Convorbirile secrete 

anglo ■ rhodesiene

unilateral „ 
luni în urmă.

Intr-un scurt comunicat 
oficial al oficiului relațiilor 
cu Commonwealthul, care a- 
nunță începerea convorbirilor, 
se precizează că în cursul des
fășurării lor nu se va mai da 
publicității nici un comunicat.

Cele două părți, relatează 
agenția Reuter, se află în fața 
a două principii care par ire
conciliabile : consfințirea în 
orice nouă constituție a regi
mului majoritar african, prin
cipiu în care guvernul Wilson 
este angajat și pe care Ian 
Smith îl respinge, apoi carac
terul acceptabil pe care orice 
soluție trebuie să-1 aibă pen
tru toți rhodesienii, adică 
pentru cei 4 milioane africani 
și cei 300 000 de albi. Un alt 
principiu față de care guver
nul Wilson s-a angajat și că
ruia Ian Smith i se opune, este 
sistemul de vot universal, care 
ar acorda africanilor dreptul 
de a-și spune cuvîntul și a 
controla parlamentul și guver
nul.

Cercurile politice din Londra 
consideră că la convorbirile 
preliminare guvernul britanic 
va urmări printre altele, un 

versarea partidului cu noi 
victorii în muncă, în con
struirea socialismului.

Sofia
în articolul redacțional in

titulat „Conducătorul încer
cat al poporului frate român“, 
ziarul „Rabotnicesko Delo“ 
subliniază că „Partidul Co
munist Român este continua
torul tradițiilor revoluționare 
ale oamenilor muncii din 
România în lupta pentru li
bertate și dreptate socială, 
pentru doborârea puterii bur- 
ghezo-moșierești și instaura
rea puterii poporului, pentru 
construirea socialismului“. 
Ziarul arată că poporul ro
mân înfăptuiește cu succes 
programul adoptat la Con
gresul al IX-lea al P.C.R. 
care asigură dezvoltarea mul
tilaterală a țării. Credincios 
internaționalismului proletar, 
scrie ziarul, Partidul Comu
nist Român își aduce contri
buția la întărirea unității ță
rilor socialiste și a mișcării 
comuniste internaționale, la 
întărirea forței sistemului 
mondial socialist. în re
portajul „Un șir de lupte 
pentru cauza poporului“, zia
rul „Otecestven Front“ rela
tează despre adunarea festivă 
care a avut loc la București. 
Toate ziarele care apar la So
fia au publicat relatări despre 
adunarea festivă și despre 
deschiderea „Muzeului de is
torie a Partidului Comunist, 
a mișcării revoluționare și 
democratice din România.

„Răscoala“
apreciat robustețea, sobrieta
tea și autenticitatea filmului 
românesc, subliniind calitățile 
de umanism și expresia artis
tică.

Regizorul și actorul Peter 
Ustinov a ținut să exprime re
gizorului Mircea Mureșan sa
tisfacția sa pentru modul cum 
este abordată cartea lui Re- 
breanu, a cărei traducere se 
bucură de succes în Anglia, 
precum și pentru imaginea 
filmului și jocul actorilor ro
mâni.

Roger Weil-Lorac, delegatul 
general al Federației camere
lor sindicale din industriile 
tehnice de cinema din Franța, 
și-a exprimat admirația pen
tru condițiile tehnico-artistice 
în care s-a prezentat și anul 
acesta filmul românesc la 
Cannes.

LONDRA 9 (Agerpres). — Luni au început la 
Londra convorbirile preliminare anglo-rhode- 
siene secrete — primul contact oficial de cînd 
regimul minoritar al lui Ian Smith a proclamat 

independența“ Rhodesiei, cu șase

acord în ce privește : sporirea 
numărului de deputați afri
cani în parlament, al căror 
număr este în prezent de 15, 
față de 50 europeni, desfiin
țarea legilor discriminatorii, 
mai ales în ce privește inter
dicția achiziționării de către 
africani a unor pământuri re
zervate europenilor, modalită
țile consultării populației, 
după ce un acord va fi fost 
realizat. Cercurile menționata 
precizează că pînă la realiza
rea unui acord, sancțiunile e- 
conomice împotriva Rhodesiei 
vor fi menținute.

Observatorii politici din 
Londra consideră în orice caz 
că nu există motive de opti
mism în ce privește perspec
tivele unei apropieri între po
zițiile diametral opuse ale ce
lor două părți. între timp, or
ganizațiile africane din Lon
dra au protestat împotriva 
discuțiilor anglo-rhodesiene, 
acuzînd guvernul britanic că 
nu-și respectă angajamentul 
său de a nu trata cu guver
nanții minoritari din Salis- 
bury.

Varșovia
Ziarul „Trybuna Ludu“ 

publică un articol redacțional 
intitulat „A 45-a aniversare a 
Partidului Comunist Român“ 
în care prezintă principalele 
momente din activitatea par
tidului de la înființarea sa. 
Ziarul subliniază că, sub con
ducerea partidului, poporul 
român a obținut mari succese 
în construirea socialismului.

Belgrad
Ziarul „Politika“ publică 

un reportaj despre ședința 
festivă de la București con
sacrată celei de-a 45-a ani
versări a Partidului Comunist 
Român, în care se fac referiri 
la istoria dezvoltării Româ
niei, a mișcării noastre revo
luționare, subliniindu-se rolul 
Partidului Comunist Român 
în dezvoltarea contemporană 
a României.

Tirana
Ziarul „Zeri i Popullit“ din 

8 mai publică un articol con
sacrat celei de-a 45-a ani
versări a Partidului Comunist 
Român. Ziarul descrie calea 
parcursă de Partidul Comu
nist Român de la înființarea 
sa și pînă în prezent, subli
niind succesele obținute de 
poporul român, după elibe
rarea țării, în construirea so
cialismului.

Roma
într-o corespondență din 

București, intitulată „Româ
nia sărbătorește cea de-a 45-a 
aniversare a Partidului Co
munist Român“, ziarul „l’Uni- 
ta“, referindu-se la adunarea 
festivă, scrie că „de la 8 mai 
1921 și pînă astăzi, clasa mun
citoare română, îndrumată de 
partidul comunist, a reușit să 
întemeieze și să construiască 
un stat socialist în plină dez
voltare economică și cu o ac
tivitate rodnică pe arena in
ternațională“.

R.P. Chineză a efectuat 

o explozie termonucleară
PEKIN 9 (Agerpres) — Agenția China Nouă transmite că 

la 9 mai în R. P. Chineză a fost efectuată cu succes o ex
plozie termonucleară.

în comunicatul oficial dat publicității cu acest prilej se 
subliniază că guvernul R. P. Chineze „declară încă o dată, 
în mod solemn, că niciodată și în nici un fel de circumstanțe 
R. P. Chineză nu va face prima uz de arma nucleară. Po
porul chinez speră sincer că niciodată nu va avea loc un 
război nuclear. Sîntem convinși, se arată în comunicat, că 
un război nuclear poate fi prevenit cu condiția ca toate po
poarele și țările iubitoare de pace să acționeze împreună și 
să lupte cu perseverență“ pentru acest scop. Ca și în trecut, 
poporul și guvernul chinez „vor continua să lupte împreună 
cu toate țările și popoarele iubitoare de pace pentru țelul 
nobil al distrugerii totale și interzicerii complete a armelor 
nucleare“.

. Comitetul Central al Partidului Comunist Chinez și Con
siliul de Stat au adresat felicitări muncitorilor, inginerilor, 
tehnicienilor, oamenilor de știință, comandanților militari și 
întregului personal care și-au adus contribuția la realiza
rea exploziei termonucleare.

Festivitățile de la Praga
PRAGA 9 — Poporul ceho

slovac a sărbătorit la 9 mai 
cea de-a 21-a aniversare a eli
berării țării de sub jugul fas
cist. Cu acest prilej, la Praga 
a avut loc parada militară a 
unităților armatei populare și 
miliției populare cehoslovace. 
La tribuna oficială din Piața 
Letna au luat loc conducători 
de partid și de stat ai R. S. 
Cehoslovace. Erau prezenți, de 
asemenea, reprezentanți ai 
oamenilor muncii, fruntași în 
producție, șefi și membri ai 
misiunilor diplomatice acre
ditați la Praga. Generalul de 
armată B. Lomsky, ministrul 
Apărării Naționale al R. S. 
Cehoslovace, a primit rapor
tul de Ia comandantul parăzii 
și a trecut în revistă trupele.

A luat apoi cuvîntul A. No
votny, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, pre-

SĂRBĂTORIREA
ZILEI VICTORIEI

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
Agenția TASS transmite că în 
întreaga Uniune ziua de 9 Mai 
— Ziua victoriei asupra Ger
maniei hitleriste a fost mar
cată printr-un „minut de re
culegere“ în memoria celor 
căzuți în război. Solemnitatea 
a fost transmisă de toate pos
turile de radio și de televi
ziune ale Uniunii Sovietice.

La Moscova, în capitalele 
republicilor unionale, în ora- 
șeîe-erou : Leningrad, Volgo
grad, Sevastopol, Odesa în 
cetatea Brest și în alte orașe 
sovietice în cinstea Zilei vic
toriei s-au tras salve de tun.

VARȘOVIA 9 (Agerpres). — 
în cursul zilelor de 7 și 8 mai 
în Polonia au avut loc nume
roase manifestări consacrate 
celei de-a 21-a aniversări a 
victoriei asupra Germaniei 
fascite în cel de-al doilea răz
boi mondial.

La festivitatea de la Craco
via a luat cuvîntul Josef 
Cyrankiewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Polone. El a vorbit despre 
participarea ostașilor și între
gului popor polonez la lupta 
împotriva fascismului în anii 
celui de-al doilea război mon
dial.

PARIS 9 (Agerpres). — Du
minică au avut loc în'întreaga 
Franță ceremonii cu prilejul 
împlinirii a 21 de ani de la 
victoria asupra Germaniei hi
tleriste. Cu acest prilej, pre
ședintele de Gaulle, primul 
ministru Pompidou și minis
trul armatelor, Messmer, au 
depus o coroană de flori la 
mormîntul soldatului necu
noscut din Paris.

---- •-----.

Reuniune O.S.A. 

la nivel înalt ?
MONTEVIDEO 9 (Ager

pres). — Ideea unei conferin
țe a șefilor de state membre 
ale O.S.A., enunțată de pre
ședintele Argentinei, Arturo 
Illia, pare să cîștige teren în 
țările latino-americane. Po
trivit agenției Prensa Latina, 
Paraguayul și Peru au anun
țat că sprijină o inițiativă în 
acest sens și că sînt de acord 
cu convocarea unei conferin
țe „la nivel înalt“ în Uru- 
guay, de preferință în locali
tatea balneară Punta del 
Este. Hotărîrea Paraguayului 
și a Perului a fost adusă la 
cunoștința președintelui Con
siliului de guvernămînt al 
Uruguayului, Alberto Heber, 
de către diplomații celor două 
țări acreditați la Montevideo.

întrunirea președinților ță
rilor membre ale O.S.A. ar fi 
menită să soluționeze proble
mele divergente din cadrul a- 
cestei organizații care s-au a- 
gravat după respingerea de 
către S.U.A. a propunerilor 
latino-americanilor privind 
includerea în modificările 
proiectate la Carta O.S.A. a 
normelor economice și sociale 
care să stea la baza colaboră
rii dintre statele membre.

ședintele Republicii Socia
liste Cehoslovace.

O PREȘEDINTELE Consiliului 
Revoluționar al Uniunii Birmane, 
generalul Ne Win, care întreprin
de o vizită oficială de patru zile 
în Pakistan, a avut convorbiri cu 
președintele Ayub Khan în leg» 
tură cu relațiile dintre cele doua 
țări. In cursul discuțiilor a fost re
glementată problema demarcării li
niei de frontieră dintre cele două 
state.

• O DELEGAȚIE guvernamen
tală a U.R.S.S., condusă de Alexei 
Kosîghin, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., va pleca la 
10 mai într-o vizită oficială în 
R.A.U.

• GUVERNUL grec a publicat 
un comunicat în care critică apa
riția în presa greacă a schimbului 
de scrisori din luna ianuarie și 
martie între președintele Makarios, 
generalul Grivas și guvernul grec 
cu privire la problema Comanda
mentului gărzii nationale cipriote. 
în comunicat se subliniază că „pu
blicarea scrisorilor nu servește de- 
cît acelora care încearcă să reînvie 
vechile probleme deja rezolvate în 
urma explicațiilor reciproce".

Aparifia acestor texte, potrivit a- 
genției France Presse, a scos la 
iveală contradicțiile dintre Maka
rios și generalul Grivas și guver
nele din Atena și Nicosia, provo- 
clnd o vie reacție în cercurile po
litice grecești.

VIZITA DELEGAȚIEI DE PARIID

HANOI 8 (Agerpres). — 
Trimisul special Al. Cîmpea- 
nu transmite: Duminică a 
avut loc în Palatul Adunării 
Naționale un miting al re
prezentanților populației ora
șului Hanoi închinat priete
niei româno-vietnameze, la 
care au participat muncitori, 
militari, intelectuali, repre
zentanți ai tuturor categoriilor 
populației din Hanoi, activiști 
de partid și de stat, ai orga
nizațiilor de masă. La miting 
au fost de față șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la 
Hanoi. în prezidiu au luat loc 
tovarășii Emil Bodnaraș, Paul 
Niculescu-Mizil, Ion Ioniță, 
Vasile Vlad, Vasile Gliga, Ion 
Moangă, Fam Van Dong, 
Nguyen Duy Trinh, Le Duc 
Tho, Le Thanh Nghi, Hoang 
Van Hoan, Phan Ke Toai, 
Nguyen Van Tran, Nghiem 
Xuan Yem și alți conducători

Cuvintarea
HANOI 9 (Agerpres). — Lu- 

înd cuvîntul la mitingul de la 
Hanoi în cinstea delegației de 
partid și guvernamentale a 
Republicii Socialiste România, 
Tran Duy Tung, președintele 
Comitetului administrativ al 
orașului Hanoi, a arătat că 
împreună cu întregul popor 
vietnamez, populația Hanoi
ului se bucură din toată inima 
de marile realizări ale poporu
lui frate român.

Astăzi, cînd poporul nostru 
vă face o primire călduroasă 
a spus vorbitorul — clasa 
muncitoare din România și 
poporul român sărbătoresc cu 
entuziasm cea de-a 45-a ani
versare a gloriosului Partid 
Comunist Român. Cu acest 
prilej fericit, dorim să trans
mitem salutul nostru cel mai 
călduros Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân, tuturor comuniștilor ro
mâni, clasei muncitoare și în
tregului popor român. Vă do
rim, dumneavoastră și poporu
lui frate român, noi succese în 
îndeplinirea rezoluției celui 
de-al IX-lea Congres al Parti
dului Comunist Român cu pri
vire la planul pentru dezvol
tarea economiei naționale pe 
perioada 1966—1970, și la pla
nul de zece ani pentru dezvol
tarea energeticii, care sînt 
menite să dea un avînt desă- 
vîrșirii construcției socialiste, 
contribuind astfel la întărirea 
forței lagărului socialist și la 
apărarea păcii în Europa și 
în lumea întreagă.

Cuvintarea
Adresînd un fierbinte salut 

frățesc din partea delegației de 
partid și guvernamentale a 
Republicii Socialiste România, 
a întregului popor român, to
varășul Emil Bodnaraș a spus:

Delegația noastră a venit în 
Vietnam pentru a îndeplini 
înalta misiune de a transmite 
mesajul de solidaritate fră
țească a Partidului Comunist 
Român, a guvernului și a po
porului român cu lupta neîn
fricată a poporului vietnamez 
împotriva agresiunii imperia
lismului american, pentru a- 
părarea libertății și indepen
denței, pentru unitatea și Inte
gritatea patriei sale.

Evocînd lupta dusă de po
porul vietnamez pentru cuce
rirea independenței naționale, 
succesele obținute de poporul 
din Vietnamul de nord în con
strucția socialistă și felicitînd 
poporul vietnamez pentru a- 
ceste succese, vorbitorul a re
levat activitatea titanică a cla
sei muncitoare, a țărănimii, a 
intelectualității, care în condi
țiile amenințării permanente a 
escadrilelor dușmane și ade
sea înfruntînd bombardamen
tele, nu precupețesc eforturile 
pentru sporirea continuă a 
producției industriale, pentru 
recolte bogate, întărind neîn
cetat capacitatea de apărare 
a patriei, făcînd-o mereu mai 
puternică în fața dușmanului .

In continuare, tovarășul Emil 
Bodnaraș a arătat că încercînd 
să frîneze avîntul luptei de e- 
liberare din Vietnam. încâlcind 
prevederile acordurilor de la 
Geneva, imperialiștii ameri
cani duc un război agresiv 
împotriva poporului vietna
mez.

La adăpostul vorbăriei des
pre pace, ei au făcut noi pași 
pe calea intensificării și extin
derii războiului. Toate acestea 
constituie încălcări grosolane 
ale normelor elementare de 
drept și morală, de relații între 
state și reprezintă o crimă îm
potriva poporului vietnamez și 
a umanității, pun în pericol în 
mod grav pacea în sud-estul 
asiatic și în lume.

Arătînd că războiul agresiv 
împotriva poporului vietnamez 
este o expresie a politicii 
cercurilor imperialiste care, 
încearcă să înăbușe mișcările 
de eliberare națională și aspi
rațiile de progres și libertate 
ale popoarelor, vorbitorul a 
spus: Poporul vietnamez nu 
poate fi îngenunchiat. Cauza 
sa este dreaptă și va învinge ! 
In țara noastră este cunoscu
tă hotărîrea de luptă, înaltul 
spirit de combativitate și sa
crificiu, eroismul manifestat în 
luptă de poporul vietnamez. 
Adresăm salutul nostru osta
șilor și ofițerilor Armatei 
Populare Vietnameze, volunta
rilor, brigăzilor din uzine și 
sate, tuturor celor care cu vi
tejie și eroism apără patria 
lor liberă și independentă, cu
ceririle socialiste ale poporului.

Lupta dreaptă a poporului 
vietnamez se bucură de simpa
tia caldă și sprijinul Republi- 

de partid și de stat din R. D. 
Vietnam.

Sala era împodobită cu 
drapele de stat ale Republicii 
Socialiste România și Repu
blicii Democrate Vietnam, cu 
lozinci în cinstea prieteniei 
trainice dintre poporul român 
și poporul vietnamez. Un grup 
de pionieri au oferit oaspeți
lor buchete de flori. S-au in
tonat imnurile de stat ale 
României și Republicii De
mocrate Vietnam.

Tovarășul Tran Duy Tung, 
președintele Comitetului ad
ministrativ al orașului Hanoi, 
a rostit o cuvîntare. în nu
mele populației orașului Ha
noi, Tran Duy Tung a rugat 
delegația să primească pentru 
populația orașului București 
un cadou reprezentînd un 
steag de mătase cu inscripția : 
„Trăiască prietenia trainică 
dintre popoarele vietnamez și 
român“.

tovarășului Tran Duy Tung
în continuare, vorbitorul a 

spus: Poporul nostru luptă 
pentru propriile sale interese 
naționale și totodată pentru 
interesele altor popoare din 
lume. De aceea, lupta sa 
dreaptă se bucură într-o mă
sură tot mai mare de profun
da simpatie, de sprijinul ho- 
tărît și de ajutorul prețios al 
țărilor socialiste frățești, ca și 
de sprijinul călduros al țări
lor din Asia, Africa și Ame
rica Latină, al poporului ame
rican și al tuturor popoarelor 
iubitoare de pace și dreptate 
din lume.

Noi exprimăm mulțumiri 
sincere țărilor socialiste fră
țești și popoarelor din lumea 
întreagă pentru sprijinul lor 
hotărît acordat luptei drepte 
a poporului vietnamez împo
triva imperialiștilor ameri
cani, pentru salvarea națio
nală.

Republica Democrată Viet
nam și Republica Socialistă 
România- sînt două țări fră
țești ale lagărului socialist. 
Popoarele noastre sînt legate 
printr-o strînsă prietenie. 
Partidul, guvernul și poporul 
român au ajutat poporul viet
namez să vindece rănile răz
boiului și să construiască so
cialismul, iar în prezent spri
jină lupta poporului vietna
mez împotriva agresorilor a- 
mericani, pentru salvarea na
țională și reunificarea patriei.

Conducătorii de partid și de 
stat din România au condam
nat în numeroase rînduri a- 

tovarășului Emil Bodnaraș
cii Socialiste România, a tutu
ror țărilor socialiste frățești, a 
mișcării comuniste internațio
nale, a mișcării de eliberare 
națională, a cercurilor progre
siste din întreaga lume, a celei 
mai mari părți a opiniei pu
blice mondiale.

După ce s-a referit la pozi
ția partidului nostru, expusă 
în moțiunea adoptată de cel 
de-al IX-lea Congres al Parti
dului Comunist Român și în
tr-o serie de documente de 
stat, vorbitorul a arătat că la 
București, cu prilejul sărbă
toririi celei de-a 45-a aniver
sări a creării Partidului Co
munist Român, secretarul ge
neral al C.C. al P.C.R., tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a 
reafirmat cu toată forța, soli
daritatea deplină a partidului, 
guvernului și întregului popor 
român cu lupta dreaptă a po
porului vietnamez.

România socialistă consideră 
că unica soluționare justă a 
problemei vietnameze poate fi 
realizată numai în condițiile 
în care se pornește de la prin
cipiul sacru că fiecare popor 
are dreptul să hotărască sin
gur asupra destinelor sale, 
fără nici un amestec din afară. 
Sprijinim întru totul po
ziția în patru puncte a guver
nului Republicii Democrate 
Vietnam, precum și cea în 
cinci puncte a Frontului Na
țional de Eliberare. Partidul 
Comunist Român, guvernul 
României consideră că trebuie 
să se pună capăt bombarda
mentelor și oricăror acțiuni de 
încălcare a suveranității și 
securității Republicii Demo
crate Vietnam, să fie retrase 
toate efectivele militare ame
ricane și satelite din Vietna
mul de sud, să se aplice acor
durile de la Geneva din 1954 
cu privire la Vietnam. Să se 
respecte dreptul imprescrip
tibil și suveran al poporului 
vietnamez de a decide asupra 
prezentului și viitorului Viet
namului.

După ce a vorbit despre 
succesele poporului român în 
construcția socialistă, tovară
șul Emil Bodnaraș a arătat că 
Partidul Comunist Român, 
România socialistă pun în 
centrul activității lor pe plan 
internațional alianța, priete
nia și colaborarea frățească cu 
toate țările socialiste. Teme
lia trainică, permanentă, a 
politicii internaționale a țării 
noastre o formează principiile 
suveranității și independenței 
popoarelor, egalității în drep
turi, neamestecului în trebu
rile interne, avantajului re
ciproc. Pe această bază, Româ
nia dezvoltă relațiile sale in
ternaționale cu toate țările, 
indiferent de orînduirea lor 
socială.

Referindu-se la marea di
versitate de condiții în care 
își desfășoară activitatea 
partidele comuniste și munci
torești, vorbitorul a arătat că 
Partidul Comunist Român 
consideră că fiecare partid are 
dreptul exclusiv de a-și e- 

într-o atmosferă însuflețită 
a luat apoi cuvîntul tovarășul 
Emil Bodnaraș.

Cuvintarea a fost subliniată 
în repetate rînduri de puter
nice și îndelungate aplauze. 
La sfîrșitul cuvîntării, în semn 
de stimă și prețuire față de 
munca și lupta poporului viet
namez, tovarășul Emil Bodna
raș a dăruit reprezentanților 
orașului Hanoi un drapel al 
României. Solemnitatea pre
dării drapelului a fost deose
bit de emoționantă, asistența 
manifestînd minute în șir 
pentru prietenia trainică din
tre cele două țări și popoare.

In încheierea mitingului, în 
sală a răsunat marșul Arma
tei de eliberare din Vietnamul 
de sud. Mitingul a constituit 
o manifestare vie a prieteniei 
și solidarității celor două țări 
și popoare.

gresiunea imperialiștilor ame
ricani din Vietnamul de sud, 
intensificarea războiului lor de 
distrugere din Vietnamul de 
nord și trucul „ofertei lor de 
pace“. Ei au exprimat spriji
nul total pentru lupta dreaptă 
a poporului vietnamez, pentru 
poziția în patru puncte a Adu
nării Naționale și a guvernu
lui Republicii Democrate 
Vietnam și pentru declarația 
Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud, 
pe care îl consideră drept sin
gurul și adevăratul reprezen
tant al poporului sud-vietna- 
mez.

In încheiere Tran Duy Tung 
a arătat că locuitorii capitalei, 
sînt profund mișcați de cu
vintele rostite de tovarășul 
Emil Bodnaraș în cursul vizi
tei sale în R. D. Vietnam, care 
reafirmă sprijinul total și 
ajutorul deplin acordat lup
tei drepte a poporului vietna
mez de către partidul, guver
nul și poporul român.

Poporul vietnamez — a spus 
el — este fericit să constate 
că colaborarea prietenească 
și frățească dintre cele două 
popoare ale noastre se întă
rește și se dezvoltă neîncetat. 
Fără îndoială că vizita de 
prietenie pe care o face în 
prezent delegația de partid și 
guvernamentală română va 
întări mai mult solidaritatea 
activă și colaborarea frățeas
că dintre partidele și popoa
rele noastre.

labora de sine stătător for
mele și metodele de activitate, 
aplicînd creator adevărurile 
generale ale marxism-leninis- 
mului la condițiile concrete 
ale țării sale. De cea mai mare 
însemnătate este respectarea 
normelor de bază ale relații
lor dintre partide, dezvoltarea 
relațiilor de deplină egalitate, 
încredere, stimă și respect re
ciproc între ele.

Profund pătruns de impor
tanța de prim ordin a unității 
și coeziunii țărilor sistemului 
mondial socialist — cea mai 
de seamă cucerire a celor ce 
muncesc din lume — a mișcă
rii comuniste și muncitorești 
internaționale, Partidul Co
munist Român va face tot ce 
depinde de el pentru a aduce 
și în viitor întreaga sa con
tribuție la întărirea acestei 
unități.

Vorbind despre convorbirile 
delegației cu conducătorii 
Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam și ai guvernului 
R. D. Vietnam, tovarășul Emil 
Bodnaraș a arătat că ele s-au 
desfășurat în spiritul celei 
mai calde cordialități, al sti
mei, încrederii și deplinei în
țelegeri reciproce. în aceste 
rodnice și utile convorbiri, 
care au abordat probleme de 
interes comun și probleme ale 
situației internaționale și ale 
mișcării muncitorești s-a ma
nifestat o deplină identitate 
de vederi. Sîntem convinși 
— a spus în încheiere vorbi
torul — că relațiile de priete
nie și colaborare tovărășească 
dintre partidele, țările și po
poarele noastre vor cunoaște 
o și mai mare dezvoltare în 
viitor, servind cauzei socialis
mului și păcii.

Continuarea convorbirilor 

româno-vietnameze
HANOI 9 (Agerpres). — Tri

misul special Al. Cîmpeanu, 
transmite : Luni dimineață la 
Hanoi au continuat convorbi
rile dintre delegația de partid 
și guvernamentală a Republi
cii Socialiste România și dele
gația Partidului Celor ce Mun
cesc din Vietnam și a guver
nului Republicii Democrate 
Vietnam.

După-amiază, oaspeții au vi
zitat o unitate antiaeriană 
dintr-o suburbie a Hanoiului. 
Delegația a fost însoțită de 
general locotenent Van Tien 
Dung, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al Parti
dului Celor ce Muncesc din 
Vietnam, șeful statului major 
al Armatei populare vietna
meze, Hoang Van Tien, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, colonel Dang Tu, co
misar al comandamentului 
apărării antiaeriene și avia
ției al Republicii Democrate 
Vietnam, Hoang Tu ambasa-
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TOVARĂȘULUI 

EMIL BODNARAȘ
HANOI 9 (Agerpres) — Cu 

prilejul vizitei delegației de 
partid și guvernamentale a 
Republicii Socialiste România 
în Republica Democrată Viet
nam, Nguyen Huu Tho, preșe
dintele Prezidiului Comitetu
lui Central al Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietna
mul de sud, a trimis la 7 mai 
un mesaj tovarășului Emil 
Bodnaraș, conducătorul dele
gației de partid și guverna
mentale române în care se 
spune:

„Populația sud-vietnameză 
urmărește cu profundă simpa
tie activitatea dv. și a delega
ției dv. Prin radio noi ascul
tăm cu o vie emoție declara
țiile dv. călduroase în ceea ce 
privește lupta împotriva agre
siunii americane, pentru sal
varea națională a populației 
din nordul și sudul Vietnamu
lui.

Pînă în prezent, Partidul 
Comunist Român, guvernul 
Republicii Socialiste România 
și poporul frate român au a- 
cordat un sprijin din ce în 
ce mai puternic și un ajutor 
tot mai mare luptei sfinte a 
populației sud-vietnameze îm
potriva imperialiștilor agresori 
americani și a lacheilor lor, 
pentru eliberarea sudului, 
apărarea nordului, în vederea 
reunificării pașnice a patriei, 
în cursul acestei vizite dv. 
personal și delegația de partid 
și guvernamentală română 
ati reafirmat hotărîrea celor 
19 milioane de români de a 
sprijini pe deplin lupta împo
triva agresiunii americane, 
pentru salvarea națională a 
populației din cele două zone 
— din nordul și sudul Vietna
mului. Populația sud-vietna
meză și Frontul Național de 
Eliberare din Vietnamul de 
sud mulțumesc cu căldură gu
vernului și poporului român 
pentru această simpatie și 
sprijin și le consideră ca o 
sursă de încurajare puternică 
în lupta lor dreaptă.

Noi nutrim convingerea că 
vizita delegației de partid și 
guvernamentale române în 
R. D. Vietnam va consolida și 
mai mult solidaritatea de luptă 
între poporul vietnamez și po
porul român împotriva impe
rialismului, colonialismului și 
neocolonialismului conduse de 
imperialismul american, va 
contribui în mod activ la sal
varea păcii mondiale“.

Recepție oferită 

de delegația 
română

Delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii 
Socialiste România condusă 
de tovarășul Emil Bodnaraș a 
oferit duminică seara o recep
ție.

Au luat parte președintele 
Ho Și Min, membri ai Birou
lui Politic al C.C. al Partidu
lui Celor ce Muncesc din Viet
nam, Truong Chinh, președin
tele Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale a R. D. 
Vietnam, Fam Van Dong, 
președintele Consiliului de 
Miniștri, Nguyen Duy Trinh, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministru al aface
rilor externe, Le Duc Tho, Le 
Thanh Nghi, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri. Au 
participat membri ai C.C. al 
partidului, membri ai guver
nului, reprezentanți ai orga
nizațiilor de masă. Au fost de 
față șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați la Hanoi, zia
riști vietnamezi și străini. To
varășul Emil Bodnaraș și 
Nguyen Duy Trinh au rostit 
cuvîntări. Recepția s-a desfă
șurat într-o atmosferă deose
bit de călduroasă.

dorul R. D. Vietnam în Bucu
rești.

La sosire, solii poporului ro
mân au fost călduros salutați 
de ostașii și ofițerii unității. 
Comandantul unității a adre
sat vii mulțumiri poporului 
român pentru sprijinul și aju
torul acordat luptei poporului 
vietnamez. Unitatea a demon
strat apoi un exercițiu de 
luptă.

General-colonel Ion Ioniță, 
membru al C.C. al P.C.R., ad
junct al ministrului forțelor 
armate, felicitînd pe ostași și 
ofițeri, le-a urat succes de
plin în înfăptuirea înaltei mi
siuni pe care le-a încredința
t-o patria — de a apăra cerul 
capitalei R. D. Vietnam de 
incursiunile avioanelor duș
mane.

Oaspeții au oferit daruri 
pentru clubul unității.

în cursul vizitei, tovarășul 
Emil Bodnaraș a adresat osta
șilor și ofițerilor un cuvînt de 
salut și felicitări.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA s București, Piața „Scînteii", Tel. 17.60.10. Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii".


