
Proletari din toate țările, uniți-vă

CALITATEA LUCRĂRILOR
tineretului
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

acă vrei să-l 
găsești acum 
acasă pe orica
re om apt de 
muncă din co- 
comuna Bor- 
dei-Verde, ra
ionul Făurei, 
atunci trebuie
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neapărat să-1 cauți înaintea 
răsăritului sau abia după ce 
coboară seara. în tot timpul 
zilei (dacă timpul e prielnic^ 
tineri și vîrstnici, femei și 
bărbați sînt plecați la cîmp, 
chemați de treburile multiple 
ale șantierului recoltei 1966.

Am ajuns în comuna Bordei- 
Verde — imediat ce încetase
ploaia, către ora prînzului. Era 
sîmbătă. Pe linia satului gru
puri, grupuri de oameni por
nesc pe cîmp cu sapa în mină.

— Nu e prea multă apă 
pentru ca să se poată lucra ? 
ne adresăm tovarășului ingi
ner Zisu Magder.

— Avem „cercetași speciali“. 
Sînt grupuri mici de tineri 
care, imediat cum stă ploaia 
străbat parcelele și ne rapor
tează imediat dacă se poate 
trece sau nu la prășit. Nu ne 
putem permite să pierdem nici 
un minut.

— Avem 1120 de hectare cu 
culturi prășitoare și 337 brațe 
de muncă. Dacă nu sînt bine 
dirijate, nu ne putem încadra 
în perioada optimă — inter
vine tovarășul Vasile Hornea, 
președintele cooperativei. Mai 
avem puțin și terminăm prași-

la întîi pe cele 800 hectare cu 
porumb. La sfecla de zahăr și 
floarea-soarelui am terminat 
și prașila a doua. Nu vrem să 
ne lăudăm, dar stăm bine.

Ca o confirmare a celor spu
se de tovarășul președinte, 
privim panoul cu „fruntașii 
calității“, în fața căruia se o- 
presc seara, venind de la lu
cru, aproape toți țăranii coope-

— Avem și noi în cadrul or
ganizației o evidență a frunta
șilor calității — ne spune to
varășul Mihai Hornea, secre
tar al comitetului U.T.C. Am 
hotărît ca la terminarea fie
cărei campanii să organizăm 
o seară distractivă în cinstea 
acestor fruntași. Cei care au 
apărut de cele mai multe ori 
pe acest panou vor fi sărbă
toriții noștri.

In „virtutea inerției“

ratori. Aici, în fiecare zi, ci
neva are grijă să transcrie din 
carnețelele brigadierilor pe cei 
care au primit calificativul 
„foarte bine“ la întreținerea 
culturilor. Am notat și noi cî- 
teva nume de uteciști despre 
care ni s-a vorbit cu multă 
căldură : Mihai Hornea, Va
sile Turcu, Chira Moisiu din 
brigada întîi; Gheorghe Co- 
man și Rița Robitu din briga
da a doua ; Ionel Tudori și 
Ioana Spînu din brigada a 
treia.

Numai cîțiva kilometri des
part comuna Bordei-Verde de 
Perișoru. Cu toate acestea, ceea 
ce vom nota aici nu reprezintă 
o experiență demnă de împăr
tășit altora. Dimpotrivă ! Iată 
ce ne relata tovarășa Florica 
N. Bădilă, membră a comite
tului U.T.C. pe cooperativă : 
„Despre calitatea lucrărilor de 
întreținere nu s-a discutat de 
mult timp în organizația noas
tră.

— Calitate și iar calitate — 
ne spunea puțin mai înainte 
tov. ing. Gh. Petrovici. Iată 
ceea ce trebuie să avem în 
primul rînd în vedere în a- 
ceste zile. Ar fi păcat să nu a- 
cordăm toată atenția culturi
lor care arată atît de bine. Din

M. DUMITRESCU

(Continuare în pag. a lll-a) Antrenament

In toate secțiile Uzinei „Autobuzul“ au fost organizate, 
pentru perfecționarea calificării muncitorilor, cursuri 
de ridicare a calificării. Ele sînt frecventate de peste 

400 de muncitori, majoritatea tineri și se află în etapa fi
nală de desfășurare. în luna iulie se vor ține ultimele lecții. 
Am găsit deci un teren propice pentru a organiza o anchetă 
în rîndul tinerilor :

1. CE AȚI ÎNVĂȚAT ANUL ACESTA LA 
CURSURILE DE RIDICAREA CALIFICĂ
RII?

2. CUM SE REFLECTĂ LA LOCUL DE 
MUNCĂ CELE ÎNVĂȚATE ?

3. CE-AȚI DORI SĂ 1NVĂȚAȚI ÎN CON
TINUARE PENTRU PERFECȚIONAREA 
PREGĂTIRII PROFESIONALE ?

Stăm de vorbă cu tinerii de 
la montaj final (secția de vop- 
sitorie).

— In uzina noastră se lu
crează la montarea unei in
stalații noi de vopsit. O insta
lație modernă care mecanizea- 
ză aproape în întregime pro
cesul de vopsire a autobuzelor, 
învățăm Ia curs — precizea
ză MARIN BADEA — funcțio
narea acestei instalații și me
todele de lucru ale noii tehno
logii. Cursul ne pasionează 
pur și simplu pentru că facem 
cunoștință, la fiecare lecție, cu 
lucruri absolut noi.

Notăm deci o primă conclu
zie : interesul pentru curs este 
determinat în cea mai mare 
parte de caracterul de noutate 
pe care-1 aduce pentru cursanți. 
întărim această concluzie cu 
încă un „amănunt“. Frecvența 
tinerilor, la toate cele 12 lec
ții ținute pînă acum, a fost de 
sută la sută.

Răspunsurile la cea de-a 
doua întrebare se succed fără 
nici o ezitare.

ELISABETA MORARU: 
„Am învățat să mînuiesc bine 
aparatele de șlefuit și chituit. 
Acum îmi dau seama în orice 
moment cînd o operație este 
executată bine sau nu și mă 
străduiesc s-o execut bine“.
ZAHARI A BUTURUGEANU: 

„întrebați maistrul cum în
curcam înainte rețetele de pre
parare a grundului pentru 
vopsele. Acum, dacă cunosc 
bine metodele de preparare, 
le aplic corect“.

ION VOICU : „Sînt în stare 
datorită cunoștințelor pe care 
le-am dobîndit la curs, și a ex
perienței pe care o am în me
serie — să execut orice opera
ție de vopsit. înainte nu pu
team face asta“.

Notăm a doua concluzie. 
Cursul a însemnat, pentru fie
care din cei cu care stăm de 
vorbă, o completare a cunoș
tințelor profesionale în acel

C. PRIESCU

(Continuare în pag. a III-a)

TEL EG RAMĂ

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
București

Dragi tovarăși,
în numele Partidului Comunist din Cehoslovacia, al guvernu

lui Republicii Socialiste Cehoslovace și al poporului cehoslovac 
vă mulțumim sincer pentru saluturile prietenești și felicitările 
transmise cu prilejul zilei naționale a Republicii Socialiste Ce
hoslovace.

La rîndul nostru, vă dorim sincer, dv. și întregului _ popor 
român, noi succese în construirea societății socialiste și împăr
tășim convingerea dv. că prietenia și colaborarea noastră vor 
continua să se dezvolte și să contribuie la întărirea unității și 
coeziunii țărilor socialiste, ca și a mișcării comuniste interna
ționale, în interesul progresului și păcii în lume.

ANTONIN NOVOTNY 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 
Președintele Republicii Socialiste 

Cehoslovace
JOZEF LENART 

Președintele guvernului Republicii 
Socialiste Cehoslovace

La culesul cireșilor

I 
I
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In curind producția I Bucuria de pe chipul ele vului Hungeanu Ion, de la Școala profesio
nală petrol-chimie din Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej este o certitudine a faptului că 

in cei trei ani de școală s-a pregătit temeinic pentru munca pe care o va începe peste 
pu/in timp Foto: FL. ȚAGA

PAVILIONUL ROMÂN 
PE OCEÂNEIE lumii

O radiogramă sosită zilele aces
tea la Direcția generală a naviga
ției civile Navrom ne înștiințează 
că în portul Kpeme din Togo a 
sosit prima navă românească. De
numirea cargoului de 4 500 tone pe 
care flutură tricolorul nostru este 
„Cluj". Anul acesta, alte echipaje 
ale flotei maritime comerciale au 
acostat „în premieră" într-o serie 
de porturi din Africa de vest, Ori
entul îndepărtat și America de 
Nord.

Navele românești . sînt prezente 
astăzi pe toate mările și oceanele 
lumii, asigurînd efectuarea și dez
voltarea legăturilor economice cu
peste 90 de țări din lume.

(Agerpres)

Gigant complex 
de excavație

La exploatarea 
„la zi“ din bazinul 
carbonifer al Rovi- 
narilor se apropie 
de sfîrșit montajul 
unui gigant com
plex de excavație.

în curînd el va fi 
coborît de pe plat
forma de montaj și 
încercat înainte de 
intrarea în funcțiu
ne. Complexul este 
o adevărată exploa
tare minieră pe șe
nile, fiind, prin mă
rime și capacitate, 
fără egal în indus
tria minieră din 
țara noastră. Avînd

o capacitate de ex
tracție de aproape 
1 000 mc. pe oră, el 
va întrece producția 
unei mine mecani
zate, deservite de 
cîteva sute de oa
meni. înzestrat cu 
un braț de 66 metri 
lungime, complexul 
va excava pe un 
front larg de 25 me
tri și o înălțime de 
20 metri. Prin in
trarea lui în func
țiune se va elibera 
un parc de 250 
autocamioane.

(Agerpres)

Centrală electrică

de termoficare
Pe harta zonei 

industriale a ora
șului Constanța au 
apărut contururile 
unui nou și impor
tant obiectiv al pla
nului cincinal: 
centrala electrică 
de termoficare, la 
care colectivul șan
tierului nr. 111 al 
Trustului nr. 1 de 
construcții Bucu
rești a început lu
crările pregătitoare 
în vederea turnării 
fundației. Centrala 
va avea două tur
bine însumînd o pu
tere instalată de 
100 MW — de a- 
proximativ trei ori 
mai mare decît ter
mocentrala de la 
Ovidiu — două ca

zane cu abur de 
înaltă presiune cu 
o capacitate de 
420 tone pe oră, 
cazane de apă fier
binte, instalații de 
epurare și răcire a 
apei, precum și sta
ții electrice inte
rioare. Cea mai 
mare parte a utila
jelor vor fi de fa
bricație româneas
că.

Noua centrală va 
contribui la dezvol
tarea industriei în 
această parte a Do- 
brogei; ea va fur
niza și căldura ne
cesară pentru circa 
20 000 de aparta
mente.

(Agerpres)

Noile construcții preschimbă necontenit contururile și confi gurația Ploieștiului
Foto: AGERPRES

Destinatarele florilor noastre
edac tez r iodu
rile pe care le 
parcurgeți acum 
după mai vechi 
și mai noi în
semnări fugare, 
uitate — poate 
cu bună știință, 
uitate — in ca-

J tetele de 'drumeție. Ceea ce m-a 
determinat insă să le adun n-a 
fost, ca de obicei, senzația unei 

I revelații atît de frecvente la 
membrii binecuvintatei bresie 
a reporterilor și provocate de 

I răsfoirea, după un timp, a a- 
cestor caiete, descoperind in 
ele, încă fierbinte, respirația 

1 unor întimplări cărora le-au

fost martori. Geneza rfndurilor 
de față e o impresie proaspătă, 
aflată în sertarele prezentului. 
N-au trecut nici două ore de 
cind regizorul de film A. B. 
mi-a arătat fotografia unei fete 
de o rară frumusețe, spunîn- 
du-mi: „Uită-te la poza ei, 
pentru că pe ecran n-o s-o poți 
vedea. A refuzat să joace în 
film". „De ce ?“ „E operatoare 
chimistă la Combinatul din 
Tur nu Măgurele. Pur și simplu, 
mi-a răspuns că are mult de 
lucru și nu-și poate lua con
cediu. Conducerea combinatu
lui este de acord să i-1 acor
de ; cea care se opune este 
ea..."

Octav Pancu-lași

Așa au ajuns aceste mai 
vechi și mai noi însemnări din 
caietele de drum în ziarul de 
azi.

Intr-un sat din Munții Apu
seni, unul dintre acele ciudate 
și pitorești așezări montane, cu 
casele aflate la sute de metri 
și uneori chiar la kilometri una 
de alta, populate cu oameni cu
noscut! de veacuri pentru mă
iestria de cioplitori în lemn, a 
apărut într-o vară, acum cîțiva 
ani, o fată. A intrat în sat di
mineața, cînd bărbații sînt ple

cați să aleagă lemnul în pădu
re și prin case nu rămîn decit 
femeile și copiii. Aceștia au 
luat-o drept turistă, dar fata 
le-a spus că e medic, că a cerut 
să fie repartizată acolo după 
terminarea facultății și că, în 
cîteva zile, va deschide ceea ce 
se va numi un dispensar. O 
precizare : apariția fetei avea 
Ioc puțină vreme după ce, la o 
adunare cu deputatul lor în 
Marea Adunare Națională, lo
calnicii își exprimaseră un lung 
șir de dorințe, dar ideea de a 
solicita un medic care să aibă 
în grijă numai satul acela pă- 
rîndu-li-se irealizabilă, nici mă
car nu s-au încumetat s-o gin-

dească. Și deodată s-au trezit 
cu fata asta de 24 de ani.

Debutul muncii tinerei docto
rițe Maria D.: la întrebările ei 
pentru întocmirea așa-numite- 
lor fișe de sănătate, oamenii 
refuzau să răspundă, fiind con
vinși că cei care au dreptul să 
pună întrebări sînt în primul 
rînd ei... „Da", aprobau, „îți 
spunem ce ne doare, dar mai 
întîi vrem să știm cine ești... 
Cu o răbdare despre care cio
plitorii în lemn aveau certitu
dinea că nu poate fi decît mo
nopolul lor, fata le dădea ex
plicații fără pic de supărare.

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Vor stărui îndelung în inimile zecilor de 
mii de locuitori ai regiunilor Iași și Su
ceava momentele de profundă emoție și 
bucurie pe care le-au trăit în aceste zile 
de luminoasă primăvară cînd conducători 
de partid și de stat au vizitat orașe și sate 
din cele două regiuni.

Coridoarele vii de oameni care au mar
cat în chip simbolic itinerariul vizitei de 
ample semnificații, buchetele de flori care 
au fost semănate cu dragoste pretutindeni 
în calea oaspeților, tradiționalele primiri 
care au precedat ca un leit-motiv întâlni
rea cu conducătorii de partid și de stat, 
sînt, toate, o dovadă grăitoare a încrederii 
și prețuirii întregului popor pentru partid, 
a hotărîrii de a urma neabătut, prin fapte 
demne de anii pe care-i trăim, politica 
partidului — chezășie a ridicării României 
pe înaltele culmi ale civilizației socialiste.

Cîte momente emoționante au înregistrat 
în aceste zile de luminoasă primăvară, pe
liculele sensibile ale aparatelor de fotogra
fiat și filmat!... Și cîte — infinit mai multe 
— au înregistrat inimile și ochii luminați 

de bucurie ai locuitorilor celor două re
giuni !...

Dintre nenumăratele semne de atașa
ment pentru partid, am desprins unul în
cărcat de semnificații. El s-a petrecut în 
vechea cetate de scaun a Moldovei, unde 
cu sute de ani în urmă marele Ștefan 
Voievod ctitorea la opera ce s-a continuat 
prin veacuri, săpînd în granitul faptei a- 
firmarea demnității poporului nostru, a 
eroismului său și a nepieritorului senti
ment patriotic; în orașul Suceava care 
și-a înălțat în anii socialismului frumu
sețea și puterea pe verticala marilor con
strucții.

Un grup de pionieri s-a desprins din 
mulțime — de cîte ori s-a repetat această 
scenă plină de gingășie — înmînînd bu
chete de flori oaspeților. Printre petale, 
printre culori, o elevă a înmînat secreta
rului general al Comitetului Central al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
o minunată petală a gîndurilor și simță- 
mintelor ei. Eleva se numește Florina Paș- 
canu și este în clasa a XI-a a Liceului 
„Ștefan cel Mare“ din Suceava. In fața ei 
se află larg deschise minunatele perspec
tive ale viitorului, asigurate întregii noas
tre generații tinere de către partid. Pen
tru acest viitor sigur și luminos, și-a scris 
eleva în versurile ce urmează cuvîntul său 
de „bun venit“ către oaspeții dragi:

Bun venit în orașul meu natal, 
soli ai partidului drag!
Vă ies azi în cale 
în albe veșminte 
purtând în mînă flori aprinse, de jar 
pe care, împreună cu toate florile 
gindului meu, 
împreună cu toate visele mele avintate 
vi Ie dăruiesc !...

în flori mi-am prins inima 
și singele ce-mi curge-n artere 
și suflul vieții care-mi pulsează 
în piept !...
Tot soarele de mai l-am adunat 
in ochi
și toată bucuria primăverii 
am strins-o in căușul fierbinte 
al cuvintelor
ca să pot azi în fața voastră să vin 
să vorbesc!...

Pentru tot ce-ați făurit pentru noi 
toți cei de-o vîrstă din țara întreagă, 
pentru seva noii vieți ce-mi urcă-n vine, 
mie, tânără mlădiță 
a vechiului stejar — poporul, 
din inimă vă mulțumesc ! ! !...

Bun venit, deci, in orașul meu natal, 
soli ai partidului drag!...

Sînt în aceste versuri înmănunchiate 
sentimente comune care-i animă pe toți ti
nerii patriei. Ele exprimă mulțumirea 
fierbinte a tinerei generații pentru viața 
luminoasă de azi și de mîine, pentru cer
titudinea împlinirilor cărora le stau ga
ranție sigură anii socialismului, politica 
partidului concretizată în vastul program 
elaborat de Congresul al IX-lea.
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Și-ți va fi, mormîntul cororiat 
cu Hori I **)

Cronicarul Ion Neculce, re- 
dind in „O samă de cuvinte" 
această impresionantă legendă, 
legată de infringerea lui Ștefan 
de la Războieni, conchide in 
felul lui obișnuit, lapidar: „și 
așe pe cuvintul mine-sa, s-au 
dus în sus și au strins oaste“. 
Dar povestitorii noștri populari, 
prețuind alte străvechi legende, 
arată mai departe că 
după plecărea de la 
Neamțului, ar fi pornit către ți
nutul V rancei. Rătăcind prin 
munți ar fi ajuns intr-un loc, 
unde sălășluia o văduvă, care 
avea șapte feciori. Văzindu-1 
flâmind, trudit, înghețai și cu 
veșmintele muiate de singe, fe-

lavița unde se odihnise, punind 
mina pe sabie.

In fața ochilor 
pe văduva care 
cu seară.

— Ștefane /...

a văzut-o insă 
il ospețise de

DIN

Șteian, 
Cetatea

legendele 
șiMitule 
poporului 

nostru
de Alexandru Mitru

ot ceea ce este le
gat de numele lui 
Ștefan, cel mai 
neînfricat apărător 
al libertății po
porului român din 
secolul al XV-fea 
împotriva încercă
rilor de supunere

otomane, este învăluit în aura 
legendei.

Nenumărate cintece au fost 
izvodite de artiștii populari, și, 
după exemplul lor, mai tirziu, 
de cei culți, pe seama faptelor 
sale. Celebra bătălie de la Po
dul înalt din anul 1475 — ca- 
re-1 făcuse pe cronicarul polo
nez Dlugosz să scrie despre 
Ștefan că ar fi „cel mai vred
nic să i se incredințe/e condu
cerea și stăpinirea lumii și mai 
ales funcțiunea de comandant 
ji conducător contra tur
cilor“ — a fost cintală 
ooate mai mult decit ori
care alia de către poeții 
ai^nimi, in versuri ce nu 
se mai păstrează, tncer- 
cind să reconstituie în 
poemul său „Din zile 
mari" un asemenea cin- 
tec popular, Șt. O. Iosif a 
compus pe această temă 
o izbutită baladă, în care 
este slăvită marea victo
rie a lui Ștefan : Șteian 
cu ai săi / Zboară după 
ei, / Și mi-i căsăpește / 
Și mi-i risipește, / Și din 
goană mină / Liota păgi- 
nă, / Și spulberă 
Păgineasca gloată 
Și cu toată slava / 
tors la Suceava, / 
mindru 
alai...'.

Chiar și rarele infrîn- 
geri temporare ale domnitoru
lui au constituit subiectul unor 
cintece pline de tilc.

O legendă arată, bunăoară, că 
„Ștefan cel Mare și Sfint iu apu
cat de turci intr-un tind nega
ta de război... Și erau turcii așa 
de mulți, că nu-i mai încăpeau 
văile Moldovei și Bistriței... Și 
așa, Ștefan-vodă iu biruit. Unde 
să se ducă acuma el 7... Se re
pezi la Cetatea Neamțului, unde 
era maică-sa și domnița. Și cum 
era intr-o seară răcoroasă, bătu 
la poartă să-i deschidă și zise : 
„Domniță, / Domniță, / Vin pin' 
Ia portiță-, / Vintui suflă tare,/ 
Rana-n trup mă doare 1“ /. Iar 
maica lui vodă auzind acest 
glas, grăi nurorii sale : „Sst I 
Ștefan e departe și de bună sea
mă că Ia poartă-i vreun străin 
care vrea să ne înșele. Nu-i 
vom deschide I" *)

La toate celelalte apeluri 
doamna Oltea, deși cu sufletul 
sfișiat de durere, rămine ne
clintită. neingăduindu-i nici 
tinerei și inlăcrămatei domnițe 
să-i deschidă poarta soțului ei. 
Mai mult, ea se ivește in turn 
și ii dă lui Ștefan cutremurăto
rul răspuns :
— Ce spui tu, străine ? Ștefan e 

departe -,
Brațul său prin taberi mii de 

morți împarte.
Eu sint a sa mamă ; el e fiul 

meu
De ești tu acela, nu-ți sint 

mamă eu I 
tnsă dacă cerul vrînd să-ngreu- 

neze, 
Anii vieții mele și să mă-ntris- 

teze
Nobilul său suflet astfel l-a 

schimbat -,
Dacă ești tu Șteian cu adevă-

meia l-a chemat in casă, așe- 
zindu-1 lingă vatră să se încăl
zească, oblojindu-i rănile, hră- 
nindu-1 cu lapte dulce și 
așternindu-i apoi un culcuș 
dihnitor 
scoarțe 
lină.

Spre
Împurpurate Începuseră să pă
trundă prin ferestre, imbujo- 
rînd chipul domnului, acesta 
auzit un glas:

— Ștefane I... Ștefane I... 
timpul să te trezești /...

Imediat domnitorul, mai tea
făr decit oricind a sărit de pe

intre perini albe, 
moi și înflorate

caș, 
o- 
pe 
de

dimineață, cind zorile

a

E

**) Dimitrie Bolintineanu : 
„Mania lui Ștefan cel Mare".

Ștefane 1... a 
continuat ea. Am aflai că oas
tea ți-a fost risipită ; dar poate 
că iți vei putea întocmi o alta 
din brazii de pe aceste melea
guri. Și, deschizind ușa, i-a ară- 
lat lui Ștefan înălțimile munți- | 
lor. S

răsă- k 
părut |
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CONFLICT

Apoi tu aice lără biruință
Nu poți ca să intri cu a 

voință.

tn flăcările de aur ale răsă
ritului, lui Ștefan i s-a i 
atunci că înșiși brazii se miș
cau de pe munți și coborau 
prin văi către el. Nu erau insă 
brazii aceia care se mișcau, ci 
toți flăcăii din Munții Vrancei 
care se adunau 
luptei 
te,

....... sub steagul 
pentru libertate. Pasă-mi- 
timpul nopții, văduva îi 
vestise prin cei șapte fe
ciori ai săi, pe flqcăi că 
domnitorul, invins și ră
nit, se află în casa ei, a- 
vind nevoie de oaste.

— V ezi, măria ta, i-a 
mai grăit inimoasa vădu
vă. Vrancea te urmează 
ca un singur om. Așa te 
va urma întreaga Moldo
vă. Du-te și biruiește-i 
pe vrăjmași I

Ștefan a încălecat și a 
pornit în fruntea oastei, 
punindu-i căpetenii pe cei 
șapte feciori ai văduvei. 
După biruință, se spune 
că domnitorul le-ar fi dă
ruit drept răsplată pentru 
vitejia lor, fiecăruia din
tre ei, cite unul din fru
moșii munți ai Vrancei,1 

Potrivit unei alte le
gende pădurile s-ar fi 
transformat totuși, și ele, 

acel ceas, in oșteni de cre
dință ai lui Ștefan. Această din 
urmă variantă l-a inspirat pro
babil pe bardul de la Mircești, 
cind a scris, tot după modelul 
popular, cunoscuta baladă ,,Ște- 
fan-vodă și codrul“. Aflind că 
lui Ștefan i-au pierit voinicii 
in luptă, pădurea se hotărăște 
să-l ajute : „Codru prinse a 
vui.l Brazii a-și însufleți,I Pe 
stejari a mi-i trezi./ Iar copacii 
mari și micii Se făceau ostași 
voinici,/ Și spre domn înaintau! 
Și din gură cuvintau .7 Să tră
iești, măria ta/ Hai Ia luptă, hai 
Ștefane,/ Dune-n oardele duș
mane I / Ștefan Vodă-nveseleaf 
Și la luptă purcedea/Peste mun
te și muncel/ Cu tot codrul du
pă el".

în
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„Scrisoarea 1 Vrem să vedem 
scrisoarea I Citiți scrisoarea 1 
Vrem să aflăm autorul 1“

Cu greu spiritele s-au liniștit, 
dar vreo zece perechi de ochi, 
priveau scrisoarea de lingă mine.

— Știu cine e autorul — zise 
directoarea căminului cultural. E 
el... Răuvoitorul.

Era treabă prea serioasa ca să 
izbucnesc în ris. Cit am pulul de 
discret am citit numele semnata
rului : „Un grup de tineri din co
muna..." Nu avem de atace, deci, 
cu un răuvoitor, ci cu un grup.

— Scrisoarea se referă la slaba 
activitate culturală din 
dumneavoastră.

Ca să ne convingă că el (rău
voitorul) nu are dreptate, 
pe zile, să amintească toate acti
vitățile cultural-educative care au 
avut loc intr-o săptămină.

Deci luni : conferință. De obicei 
in această zi nu se organizează 
nimic, mărfi : o conferință 
legumicultura : miercuri : 
joi : o conferință despre 
tanța conveierului verde ; 
conferință despre combaterea dău
nătorilor în legumiculiură ; sîmbă- 
tă : film. Dăunători nu sînt insă 
numai in legumiculiură, ci și Ia

„RĂU

comuna

începu,

despre 
iilm ; 

impor- 
vineri :

vomii“

Pe puntea de intrare în Castelul Huniazilor 
Foto: N. STELORIAN

alte culturi. Deci și aceștia trebuie 
combătuți cu... o conferință. Cind, 
dacă nu duminica, să aibă loc a- 
ceastă acțiune î

— Dar seri distractive nu se or
ganizează pe la dumneavoastră î

E rîndul tovarășului Cezar Do- 
minteanu, secretarul comitetului 
U.T.C. de la cooperativa agricolă, 
să intervină.

— Absolut I „Joile tineretului’ 
sint mult apreciate.

Am aflat insă că o asemenea 
acțiune avusese loc la sfîrșitul lu
nii aprilie, iar următoarea trebuia 
să aibă loc după vreo 30 de zile. 
După cite știe toată 
lendar este trecută 
fiecare săptămină...

Mai sint și alte 
care a trimis 
răuvoitor, i 
montele sint 
mei). Există brigadă artistică, for
mație de teatru, cor. In total... 
vreo 30 de persoqne.

Ce mă mai putea salva, era 
conținutul scrisorii. Am desfăcut-o. 
Perechile acelea de ochi s-au fi
xat asupra ei. Am citit : „Vrem să 
dansăm, să cintăm !'

Directoarea căminului cultural 
intervine prompt : „cine i oprește ? 
In fiecare seară dau drumul la 
pickup".

„Vrem să jucăm în echipa de 
dansuri !“

Directoarea 
avut formație 
părat acum 
noi. De ce nu vin să joace ?“

„Vrem să se amenajeze o sală 
unde să jucăm șah, să facem 
sport I’

Secretarul comitetului U.T.C. : 
„Teren avem, sală de asemenea, 
cine-i oprește ?’

La asemenea „argumente1 
mai aveam de făcut ? Singurul lu
cru care mi-a mai rămas, e 
adaug la semnătura „Un grup de 
tineri’ și numele meu. Nu de alta, 
dar doresc și eu să fiu un... rău
voitor al inactivității cultural-ar- 
tistice din comuna Puchenii-Moș- 
neni, din raionul Ploiești.

lumea, 
cite o

in ca- 
joi in

că cel 
un... 

(argu- 
ale interlocutorilor

dovezi 
scrisoarea e 

Și iată de ce

căminului : „Am 
de dansuri. Am cum- 
clleva zile costume

ce

sä

Ultimul an se pare că e de
dicat reconsiderărilor sau, 
ceea ce e mai mult, reinter- 
pretărilor. Au apărut și apar 
numeroase monografii, studii 
asupra creației unor scriitori 
uitați, pe drept ori pe nedrept, 
biografii utile sau, de ce n-am 
spune-o, inutile — chiar dacă 
unii autori cred a vedea prin- 
tr-un obscur publicist de 
epocă însăși epoca sa, drept 
pentru care îi dedică cu lar
ghețe o biografie lămuritoare, 
deși există cazuri în care nu 
e de lămurit ceea ce, de-a 
lungul vremii, nu a fost rău 
interpretat. Cu toate astea, 
uneori zelul arhivistic și na
rativ al unor buni — infor
mați — istorici, chiar tineri, 
se consumă inutil asupra unor 
„personalități“ cărora nimeni 
nu le-a contestat vreodată, în 
chip serios, puținele merite 
literar-estetice. A-i atribui 
însă unui asemenea personaj 
merituos dreptul de a repre
zenta o epocă — „epoca lui“ 
— e tot ce poate fi mai rău 
pentru valoarea epocii, mai 
precis, pentru contemporanii 
lui care au fost, nu o dată, 
iluștri, și, de aceea, mai ispi
tiți de erori ca alții însă nu 
mai puțin reprezentanți ai 
spiritului românesc. Așa se 
face că avem cărți și studii 
„obiective“ despre, niciodată 
răstălmăcitul Vlahuță, dar ne 
lipsește o privire atotcuprin
zătoare asupra lui Blaga (și 
asupra epocii lui), și, tot așa, 
că se scriu micromonografii 
amorfe, despre mari poeți dis
cutabili terestru, dar a căror 
valoare interzice simpla citare 
în paralel a meritelor și de
fectelor. Din fericire cazurile 
acestea sînt rare și cu atît 
mai evidente cu cit celelalte, 
adevărate cercetări țintind 
explicarea integrală, unifica
toare și nu uniformizatoare, 
se impun atenției lectorului 
obișnuit și, în ciuda maliției 
neofiților ori arhivarilor, de
monstrează un punct de ve
dere superior asupra scriito
rului cercetat. Acesta din 
urmă e cazul excelentei bio
grafii a controversatului, sau 
neînțelesului Alexandru Ma- 
cedonski, „creată“ de Adrian 
Marino, cunoscut critic și 
istoric literar din „echipa“ 
Jurnalului literar călinescian. 
Autorul, în primul rînd critic 
de gust format în spiritul 
unui modernism moderat — 
și aici se deosebește de este
tica călinesciană, de un as
cuns caracter normativ — n-a 
exclamat ca proaspeții veniți 
ai istoriei literare „iarăși... 
Macedonski !“ ci, pe un ton 
reținut, „obiectiv“ își declară 
țelurile anevoioasei biografii 
întreprinse : „să reconstituie 
documentar, cit mai complet 
posibil, biografia lui Alexan
dru Macedonski și s-o evoce 
în sens moral, printr-un eseu 
de interpretare biografică“. 
„A evoca în sens moral“ o 
biografie înseamnă a face 
portret moral, adică a schița 
radiografie psihologia abisală 
a unui mare creator. Ce în
seamnă „interpretare biogra
fică ?“ După unii recenzenți 
didactici biografiile „suscită 
interes“, „în măsura în care 
insul prezentat în ele se 
bucură de o anuntft atenție și 
curiozitate (subl. n.) a publicu
lui, prin felul său original de 
a se manifesta în viață...“ Iată 
un punct de vedere în raport 
cu care „originalitatea“ ma
nifestării în viață ar lipsi pe 
mulți scriitori români de 
cinstea consacrării biografiilor 
care le-ar transmite gesturile 
fundamentale — întrucît se 
săvirșesc în scopul ultim, al 
creației — generațiilor ur
mașe. Interesul — și nu „cu
riozitatea“ — publicului este 
ceea ce trebuie stîrnit și nu 
indiciul utilității inițierii 
unui studiu biografic. Cine 
pleacă de la simpla curiozitate 
a publicului față de un 
scriitor ori fenomen de artă 
riscă a deveni romancier-foi- 
letonist în gazete de seară 
cînd de fapt cercetătorul ur
mărește a pune de acord cu
noașterea omului de rînd cu 
adevărul documentului isto
ric și psihologic. După opinii 
asemănătoare, alt criteriu al 
îndreptățirii unei biografii ar 
fi exemplaritatea etică drept 
pentru care viața lui Davilla, 
ca să dăm un exemplu cules, 
„nu prezintă (...) nici un in
teres. Cunoașterea ei amă
nunțită n-ar putea avea efec
te educative“. Din nou apare 
prejudecata, de coloratură 
dogmatică, a separației vieții 
de operă ca și cum creatorul 
a? fi exponentul angelic al 
unui cer fără nori iar omul — 
cu același nume — compro
misul fiu al pămîntului plin 
de ispite. Numai așa s-a pu
tut ajunge — azi din ce în ce 
mai rar, însă nu deloc — la 
desfacerea mecanică a operei
— „entitate vie“ — de om — 
„un schelet“ — discriminare 
insinuînd existența unei ope
re mari în ciuda micimii o- 
mului, mai exact a caracte
rului. Refaci biografia cuiva
— „interpretare biografică“

după formula excelenră a lui 
Adrian Marino — în vederea 
portretului convenabil operei, 
adică acea structură umană 
din care s-a putut naște ope
ra. Toată demonstrația, rigu
ros exemplificată printr-un 
enorm efort documentaristic, 
a lui Adrian Marino țintește 
spre acest lucru : atestarea 
unui anume mod de a exista 
diurn în vederea înțelegerii 
creației izvorîte din el. Dacă 
am limita totul la extravaganța 
afectată, uneori micimea, mes
chinăria unor gesturi ale lui 
Al. Macedonski, opera lui ar 
fi inexplicabilă. Un dogma
tism etic și o lipsă de ele
mentară înțelegere a resurse
lor interne, psihice, conjunc- 
turale — în fond un purism 
cu totul nerealist — au dus 
la o imagine nu o dată deni
gratoare asupra poetului. De 
aici au izvorît și tendințele 
de subapreciere a creației lui, 
și e un lucru ce pare firesc — 
deși de o eroare fundamenta
lă — că un om „mic“ e sor
tit să nu creeze durabil, la ni-

lor compromisuri săvîrșite — 
mai ales într-o ordine bur
gheză a moralei — nici n-avea 
sentimentul compromisului, al 
gestului înjositor, fiindcă de 
fapt el e un inadaptat în cău
tarea cu orice preț a altei 
ordini, un veșnic obsedat de 
mirajul unei cetăți ideale, din 
aceiași familie cu emirul 
gonind prin pustiu după ima
ginea mereu îndepărtatei 
Meca. Neputința de a ține 
seama de tactica vieții bur
gheze, de normele ei, a fost 
adesea confundată cu defec
tele reale ale omului — e- 
goism, prozelitism, un cople
șitor sentiment al propriei 
personalități, de unde nere- 
cunoașterea altora — care au 
părut fundamentale, definiti
ve, total condamnabile. A nu 
deosebi însă impulsul, inten
ția, buna credință — care în 
cazul de față traduc dispre-

SENSUL 
Șl JUSTIFICAREA 
INTERPRETĂRII 
BIOGRAFICE)

GH. NEAGU *) Adrian Marino : Viața lui 
Al. Macedonski.

velul genialității. Judecata e 
drastică iar geniile n-au, se 
știe, nici un drept de apel. 
Așa și cu Macedonski. Văzut 
de pe stradă omul părea un 
zelos făuritor de discipoli, în 
stare de orice spre a se lus
trui pe sine, egoist irascibil, 
capabil de oportunism și 
compromisuri umilitoare. A- 
devăratul biograf — și el se 
recunoaște și după dificulta
tea alegerii — e un analist în 
ultimă instanță care-și _■ pro
pune să „salveze“ eroul de ă- 
parențe, și nu să dèscriè pur 
și simplu faptele unei vieți, 
cu scopul vădit de a-1 ridica 
la înălțimea operei. S-ar pă
rea că la mijloc e o mistifica
re, cînd nu-i de fapt, decit o 
„lectură“ fidelă a biografiei 
văzută în finalitatea ei, crea
ția artistică ce i-a fost simul
tană. Opera e o „viață pa
ralelă“ a biografiei și dacă 
prima nu se justifică de- 
cît prin a doua, aceasta din 
urmă ar fi o tragică inutili
tate fără îndreptățirea ei 
ideală, semn nepieritor al 
„marii treceri“.

Adrian Marino construiește 
o biografie după sistemul că
linescian, într-un stil propriu, 
evocînd omul nu doar în 
mărturiile documentare ale 
gesturilor și acțiunilor lui — 
acestea prezente abundent 
însă orientate într-un sens 
unic — ci punîndu-i în față 
oglinda marilor lui creații 
destinate posterității. Născut 
într-o familie cu aere nobili
tare, cu o genealogie citată, 
în orice ocazie, cultivatoare 
de ticuri aristocratice, poetul 
n-avea cum să se sustragă a- 
cestei moșteniri spirituale, 
singura și uriașa deosebire de 
spiritul alor săi fiind creația 
sa care i-a justificat pe de
plin sentimentul superiorității 
de care timpuriu a făcut caz, 
dovedindu-se net deosebit de 
îngusta infatuare burgheză. 
Disprețul pentru burghezul 
fanfaron — el însuși iubitor 
de „poză“ ! — nu l-a scutit pe 
Macedonski de idealizarea 
oarecum inconștientă a pro
priei condiții. Poetul a dez
voltat de-a lungul întregii 
vieți o mare putere de a se 
iluziona, de a visa peste mar
ginile îngăduite ale vieții și 
moralei burgheze pe care le-a 
sfidat cu orice prilej, fiindu-le, 
în schimb, victimă pas cu 
pas, în toate momentele tra
gicei lui vieți. Eroul lui A- 
drian Marino, în ciuda dese-

țul față de îngustimea pasiu
nilor burgheze — de măsurile 
în care le e dat să se mani
feste e a nedreptăți încă o da
tă o viață și așa dusă în mij
locul a numeroase adversități 
și nedreptăți flagrante. Aces
tea sînt evocate printr-o rigu
roasă documentație de bio
graf, puse față în față cu ges
turile care, în ochii unora, 
l-au compromis pe Macedon
ski, dar care n-au făcut alt
ceva decît să traducă reacții 
extreme la persecuții reale. 
Din reaua condamnare a unor 
gesturi, reprobabile din pers
pectiva eternității, dar justifi
cate de condițiile și atmosfera 
istorică în care s-au săvîrșit, 
a ieșit și o diminuare a ope
rei. „Omul a dăunat operei : 
iată cheia cu care mulți s-au 
încercat să rezolve misterul 
tragediei literare a lui Mace
donski“ — scrie Eugen Lovi- 
nescu. Același critic observă 
cu ascuțime că „omul avea o 
mare forță de iluzie (citește 
inadaptare — n. n.), care, îm
pinsă pînă la astfel de pro
porții, devine un simbol“. 
Pentru că, „rupînd brutal re
țeaua deasă ce ne desparte de 
realitate, moartea ne-ar putea 
dezveli o statuă pe care n-am 
bănuit-o“. Istoriograful „nu 
numai inițiat și pios ci și un 
artist capabil să fixeze sub o 
formă definitivă viziunea 
unei halucinații atît de măre
țe“, cel care descoperă „sta
tua“ în marmura înnegrită de 
fumul unor cioplitori nepri- 
cepuți este, pînă acum, Adrian 
Marino, sprijinit în toată de
monstrația (sau pledoaria) sa 
pe aceste cîteva propoziții lo- 
vinesciene de o mare intuiție 
și finețe interpretativă. Scri
ind că „Macedonski a fost și 
el un erou al iluziei“, după ce 
precizează că „momentul și 
proporțiile deformează valoa
rea acțiunilor noastre“, drept 
pentru care „redusă la pro
porții modeste nebunia tris
tului cavaler e ridiculă“, pe 
cînd „proiectată de Cervantes 
pe scara unei halucinații con
tinue devine sublimă“, marele 
critic a definit magistral mult 
discutatul „caz“ Macedonski. 
„Halucinația“ acestuia a fost 
Poezia, pentru care a încercat 
și a sacrificat totul într-o so
cietate ale cărei reguli refu
zau visul, măreția simbolului, 
exclusivitatea supremă a

creației. Metaforic, poetul nu 
e altul decît albatrosul bau- 
delairean rănit de spațiul 
mărginit în care încearcă să 
zboare, și totuși „a pășit în 
viață cu ochii fixați spre lu
mina orbitoare a unei fantas
magorii“ avînd, ca orice mare 
poet în clipele de supremă în
cordare creatoare, aerul som
nambulic al vizionarului care 
vede alte lumi, alte tărîmuri, 
în vreme ce picioarele îi sînt 
legate cu lanțurile unei lumi 
concrete. De aici tragica lui 
seninătate, fondul său rege
nerator, capacitatea uimitoa
re de refacere spirituală — 
cordialitatea relațiilor cu dis
cipolii, cufundarea pînă la 
uitare în postura de preot al 
poeziei, cultul întreținut o 
viață etc. — care îndreaptă- 
țesc imaginea unui Macedon
ski cel mai adesea adevărat 
în momentele de seninătate 
dar nu mai puțin tulburător 
în ipostazele amarei lui sin
gurătăți. A da o imagine inte
grală omului, desenîndu-i 
portretul moral pe un impre
sionant soclu de documente, 
e fără îndoială actul justițiar 
ce trebuia să se producă în 
legătură cu biografia poetului 
nopților. Dar acest act, supe
rior prin rezultatele lui, nu e 
simplă pledoarie pentru o ier
tare samariteană, absolvire 
de „păcate“ de dragul valori
lor create care atîrnă mai 
greu în balanța judecății. Ac
tul contabilicesc n-are ce 
căuta aici, căci o asemenea 
lucrare în vederea istoriei li
terare nu este aritmetică ele
mentară. Biografia lui Mace
donski ne este restituită cu 
toate contradicțiile ei, căci 
biograful are îndreptățită am
biție de a-și înțelege eroul, 
nu de a-1 ierta. înțelegerea 
superioară spre care țintește 
— și care e mult mai mult 
decît o simplă iertare — e 
descifrarea coerenței în dez
ordine, a unității în contra
dicție, a armoniei în dezar- 
monie ș.a.m.d. Biografiile e- 
xemplare reușesc să aducă o- 
mul la nivelul operei fără a 
ocoli defectele lui, ci numai 
înțelegîndu-le, explicîndu-le. 
în acest sens apare evident 
faptul că e aproape zadarnică 
prezența unor cărți despre 
viața unor scriitori cu operă 
puțin durabilă cîtă vreme lip
sesc cele despre creator de 
valori de prim rang, (Blaga, 
Barbu, Călinescu), adică lip
sind biografiile care să de
monstreze înțelesul superior 
al unicității existenței lor fi
zice și spirituale (viață și o- 
peră) de care condeiele vul
gare se împiedică adesea, gă
sind peste tot contradicții, 
compromisuri „inexplicabile“, 
gesturi „incompatibile“ cu o- 
pera ș.c.l. Ce face altceva Că
linescu decît să sondeze adine 
nota unică a existenței lui 
Eminescu, neferindu-se de 
discutarea aspectelor „lu
mești“ ale biografiei poetu
lui ? Sensul existenței unui 
creator e — lucru arhicunos
cut ! — în creație și dinspre 
ea privim și viața, nu invers.

Rațiunea vieții poetului 
nopților e arta, adică perfec
țiunea. De aici marele lui 
gust pentru rafinament, 
repulsia față de spiritul vul
gar al burghezului necizelat. 
„Aristocratismul“ poetului e 
întîi de toate noblețe sufle
tească și cu cît a întîmpinat 
mai mari obstacole în satis
facerea impulsurilor sale „ar
tiste“ cu atît a crescut apeti- 
ția „aristocratizantă“. Tendin
ța înnobilării actelor biogra
fice s-a transformat, așadar. în 
manie deversificată în ticuri 
dureros de nepotrivite cu d >- 
ponibilitățile pure ale omul 'i. 
Conversiunea idealului in 
manie e tot ce poate fi mai 
tragic în această și așa „în
cărcată“ biografie. Reflexele 
fenomenului în operă vor fi 
numeroase, dînd adîncime e- 
xistențială unei creații care 
nu e, de fapt, decît oglinda 
fidelă a biografiei dramatice 
a creatorului ultragiat. în li
teratura română cazul va mai 
fi repetat de Bacovia, la care 
însă absența biografiei „spec
taculoase“, epice, va determi
na o regie, o „teatralizare“ a 
sensibilității simboliste, o re- 
formulare, ca și cînd ar fi au
tentică (sfîrșind prin a fi), 
a biografiei revoltatului refu
giat în teritorii căutat lacus
tre. Dacă Macedonski iniția
ză o sensibilitate specifică, 
Bacovia îi va da stilul, chiar 
maniera.

CINEMATOGRAFE
SERBĂRILE GALANTE

rulează la Patria (orele 10, 
12,15, 14,30; 16,45, 19,
21,15).

NOAPTEA IGUANEI
rulează la Luceafărul(orele 
9, 11,15, 14; 16,15, 18,30), 
Flamura (orele 9,15, 11,30, 
13,45, 16, 18,15, 20,30).

SOȚIE FIDELA
rulează ta Republica (orele 
9,30; 11,30; 14, 16,45, 19,
21,15), București (orele 9,15; 
11,30; 13,45, 16,30; 18,45; 21), 
completare, PESCARII AMA. 
TORI. Grivița (orele 10; 12, 
14,15, 16,30; 18,45; 21), com
pletare, CULORI IN PICTURĂ. 
Modern (orele 12; 14; 16,30;
18,45; 21), completare, ORI
ZONT ȘTIINȚIFIC nr. 2.

ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC 
LA TINE

rulează la Capitol (orele 9,45; 
12,30; 15,15; 18; 20,45), Bucegi 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 21). Gloria (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21), Arta

(orele 8.45; 11; 13,30, 16, 18,30, 
21)

GENTLEMANUL DIN CO- 
CODY — cinemascop

rulează la Festival (orele 8,45; 
11,15; 13,45; 16,15, 18,45; 21,15), 
completare, VIZITA IN REPU
BLICA SOCIALISTĂ ROMÂ
NIA A PREȘEDINTELUI 1OS1P 
BROZ TITO. Feroviar (orele 
8,45, 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 
21,15), Excelsior (orele 10; 12,30; 
15, 17,30; 20). Tomis (orele 
8,30, 10,30; 12,30, 14,30; 16,45, 
19; 21,15), Melodia (orele 8,30; 
11,30; 16; 18,30, 21). completa
re. 1 MAI 1966.

SEMNALE DEASUPRA ORA
ȘULUI — cinemascop

rulează la Victoria (orele 10,15; 
12,45; 15,30; 18, 20,30), comple
tare. AL VI1I-LEA CONGRES 
AL U.T.C. Aurora (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45).

VIZITA — cinemascop
rulează la Central (orele 9,30; 
11,30; 13,45; 16; 18.15; 20,30), 
Giulești (orele 16; 18.15: 20,30).

HAIDUCII — cinemascop —

rulează la Lumina (orele 9,30;
11,45; 14, 16,15; 18,30; 20,45).

VINNETOU
rulează la Union (orele 14,15; 
16,30, 18,45; 21, pînă la 26 mai), 
Moșilor (orele 11; 15.30; 17,45;
20, cinemascop — seria a II-a, 
completare, 1 MAI 1966.

PARCAREA INTERZISA
rulează la Doina (orele 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30; Program 
pentru copii ora 10 în fiecare 
zi), completare, DOUĂ SĂPTĂ- 
MÎN1 ÎN YEMEN. Unirea (orele 
16; 18,15).

ADEVĂRATA FAȚĂ A FAS
CISMULUI

rulează Ia „Timpuri Noi* (ore
le 10,15; 12,45; 15,15; 17,45; 
20,15).

BARCAGIUL —
rulează Ia Dacia (orele 9,15; 
13,30; în continuare 16; 18.15; 
20,45), în completare, ENER
GIA.

VIAȚA ÎNCEPE LA ORA 8 
SEARA

rulează la Buzești (orele 14; 
16,15; 18,30), completare, VERI- 
FICAȚI-VĂ CEASUL.

FINALA BUCLUCAȘĂ 
rulează la Crîngași (orele 15,45; 
18; 20.15), completare — V1R- 
STE.

ÎN PUSTIUL PATAGONIEI 
rulează la Cosmos (orele 14;
16-, 18; 20), completare. ORA
ȘUL CARE IUBEȘTE.

OPERAȚIUNEA „1“
rulează la Flacăra (orele 15,30; 
18; 20,30), completare, VREAU 
SĂ ȘTIU TOT NR. 41. Pacea 
(orele 16; 18.15; 20,30).

HAI, FRANȚA
rulează la Miorița (orele 9,30; 
11,45, 16,15; 18,30; 20,45), com
pletare, ORÎZONT ȘTIINȚIFIC 
NR. 2.

TRAGEȚI IN STANISLAS 
rulează la Munca (orele 16; 
18,15; 20.30), completare, MIC 
ROMAN.

A FOST CÎNDVA HOȚ 
rulează la Popular (orele 10,30; 
14; 18.15; 20,30).

VISCOLUL
rulează la Viitorul (orele 15.30,

Cadru din filmul „Haiducii“

18; 20), completare, CULORI IN 
PICTURA.

DESENE SECRETE
rulează la Colentina (orele 16; 
18,15; 20,30), complefaTe, GEO
LOGII.

LA PORȚILE PĂMÎNTULUI 
—- cinemascop —

rulează Ia Progresul (orele

15,30; 18; 20,30), completare, 
UN BLOC NEOBIȘNUIT.

AVENTURA
rulează la Volga (orele 9;
11,45; 14,30; 17,15; 20,15), Lira 
(orele 15.30, 18,15).

ATENTATUL — cinemascop 
rulează la Rahova (orele 16; 
18,15; la grădină — 20,30.

Televiziune

MIERCURI 25 MAI 1966

19.00 Telejurnalul de seară : 
19.10 Știință și tehnică pentru 
școlari ; 19.30 Preludiu esti
val ; 19.45 Fotbal : întîlnirea 
între reprezentativa Republi
cii Socialiste România și echi
pa Valenciennes (Franța). în 
pauză : Sinteze ale geniului 
popular ; 21.30 Istoria teatru
lui „Domnișoara Iulia“ de Au
gust Strindberg ; 23.30 Telejur
nalul de noapte ; 23.40 Buleti
nul meteorologic.

JOI 26 MAI 1966

19.00 Telejurnalul de seară ;

19.10 Emisiune pentru copii; 
19.30 Debuturi ; 20.30 Pentru
noi, femeile ; 21.00 Trei ta
blouri pe săptămină ; 21.15
Filmul „Un șoarece printre

bărbați“ ; 22.45 Telejurnalul
de noapte ; 22.55 Buletinul
meteorologic ; 23.00 Mic con
cert de televiziune (Transmisie 
de la Praga).



Nu spunem o 
noutate: Del
ta Dunării e 
una din cele 
mai superbe 
podoabe cu ca
re natura a în
zestrat această 
parte a pămîn- 

tului românesc. I-am putea 
cita în sprijin pe Sadoveanu 
sau pe Geo Bogza dar adu
cem un argument mai recent: 
în fiecare vară vin să-i admi
re frumusețea sălciilor des
pletite, să-i asculte corul 
popoarelor de păsări, să-i pri
vească oglinzile alaiurilor de 
pești sau să-i culeagă muferii, 
mii și mii de turiști de pe toa
te meridianele globului. Pen
tru a facilita vizitarea și cu
noașterea ei, 
s-a amenajat la Tulcea 
muzeu care-i poartă numele 
și care prezintă vizitatorilor 
fauna și flora, iar în prezent 
se construiește în această lo
calitate un mare hotel pus la 
dispoziția turiștilor dornici să 
pornească mai departe spre 
cunoașterea Deltei. Se întîm- 
plă însă un lucru ciudat: 
majoritatea ti
nerilor din Do- 
brogea n-au 
văzut niciodată 
Delta. Am pus 
întrebarea : 
„Ați vizitat 
vreodată Del
ta ?“ unui nu
măr de 100 de 
tineri din ora
șul Tulcea și 64 
dintre ei, din 
care 48 fete, 
au răspuns 
„nu". Din cei 
64 care au 
răspuns nega
tiv 40 lucrau 
la TAVS, la 
ISCH sau la 
întreprinderea 
piscicolă, uni
tăți care prin 
specificul lor 
își desfășoară 
activitatea în 
Deltă !

Mulți dintre 
cei care n-au 
putut răspunde 
afirmativ au 
ținut să facă 
o paranteză: 
„Am văzut în 
schimb muzeul 
Delta Dunării“, 
să arate că nu sînt străini de 
frumusețile și bogățiile ei sau 
dimpotrivă, să-și manifeste 
părerea de rău că n-au putut 
s-o cunoască decît în acest 
fel.

Așadar, în bună măsură 
Delta e necunoscută chiar de 
tinerii care locuiesc la porțile 
ei. O anchetă în rîndul tine
rilor din orașul Constanța 
sau din alte localități ale re
giunii dovedește că numărul 
tinerilor care au vizitat-o e 
cu mult mai mic. De ce ? Ca 
să aflăm un răspuns ne-am 
adresat tovarășului Sofrone 
Colesnicenco, prim-secretar 
al Comitetului raional U.T.C. 
Tulcea.

— Nu sînt posibilități, ne 
explică dînsul. O.N.T.-ul nu 
dispune de nici o ambarca
țiune proprie în Deltă. în 
schimb închiriază vara cîte 
un vaporaș sau două pentru 
turiștii care vin de pe litoral 
cu autocarele. Vaporașele fac 
cîte o cursă de cîteva ore 
pe unul din brațele Dunării, 
se întorc înapoi și turiștii 
pleacă fără să am convinge
rea că sînt satisfăcuți. Pentru 
că Delta e dincolo de brațele 
Dunării, pe canale, pe lacuri, 
între stufării. Pentru astfel de 
itinerarii ar fi însă nevoie ca 
turiștii să rămînă măcar o 
noapte în Deltă și să-și con
tinue călătoria a doua zi : ori 
cazarea e încă o problemă 
nerezolvată.

Majoritatea întreprinderilor 
și instituțiilor din Tulcea dis
pun însă de numeroase am
barcațiuni (numai TAVS-ul

în anii trecuți 
un

ciudat :

Ședința Comisiei

pentru construe

întrerupe !

permanente

C. A. E. R.

locale

dispune de cîteva sute) care 
ar putea fi închiriate șl fo
losite sîmbătă și duminică 
pentru excursii. V-ațl gîndit 
la această soluție ? L-am în
trebat de data aceasta pe to
varășul Tudor Marin, secre
tar cu probleme de propagan
dă al Comitetului orășenesc 
Tulcea al U.T.C.

— Da, posibilități
sînt și am și eu convingerea 
că n-am fi refuzați. Dar, din 
păcate, nu prea sînt tineri a- 
matori de excursie în Deltă. 
Nu știu de ce, dar pînă acum 
n-am prea fost solicitați.

— Ați încercat să organi
zați vreodată o asemenea 
excursie ?

— Da, anul trecut, în 
august, după ce am făcut 
scrieri prin organizații și 
nerii au plătit sumele, am 
chiriat un șlep de la TAVS. 
Au fost 800 de participanți. 
Pe șlep era o înghesuială de 
nu-ți puteai trage sufletul. în 
plus, cînd am ajuns în Deltă 
n-am avut bufet, n-a fost ni
mic organizat.

Cifra de participanți, 800 — 
contrazice din capul locului

071/ BAIE
și i:i\i
W BAIE
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ții de mașini
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In rada Șantierului naval Oltenița, nava „Voinicul“ așteaptă 
semnalul de plecare

Zilele acestea a avut loc în 
orașul Spindleruv Mlyn (R.S. 
Cehoslovacă) cea de a 33-a 
ședință a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru construcții de 
mașini.

La ședință au participat de
legațiile : Republicii Populare 
Bulgaria, Republicii Socialiste 
Cehoslovace, Republicii De
mocrate Germane, Republicii 
Populare Polone, Republicii 
Socialiste România, Republicii 
Populare Ungare, Uniunii So
vietice și Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia. în cali
tate de observator a participat 
un reprezentant al Republicii 
Cuba.

Comisia a examinat reco
mandări privind specializarea 
producției de motoare Diesel 
navale de peste 2 000 CP., pre
cum și o serie de alte reco
mandări în domeniul mașini
lor și aparatelor destinate in
dustriei chimice și de prelu
crare a țițeiului.Foto: AGERPRES

Tudor 
de

Doriti să petrecetâ o după-amiază plăcută? Poftiți la Motodromul Floreasca, amenajat in
I . ....................... . . .. J — ä ______ _____ ______ Ca zi iroi tî/fl( •VllniC'

manta

afirmația tovarășului 
că nu s-ar găsi amatori 
excursii în Deltă. însă modul 
de organizare a singurei 
excursii făcute anul trecut, 
înghesuiala, lipsa unui bufet, 
a unui program distractiv, 
explică de ce tinerii n-au mai 
cerut comitetului orășenesc 
U.T.C. să inițieze asemenea 
acțiuni.

Dar, dacă amatori de ex
cursii sînt și dacă vase care
pot fi închiriate pentru ase
menea deplasări există (iar 
TAVS-ul care nu le f 
în scopuri productive 
în campaniile de recoltare, 
iarna, este chiar interesat să 
le poată exploata și în res
tul anului) de ce nu se ocupă 
O.N.T. de turismul intern, de 
rezolvarea acestor probleme ?

— N-avem la Tulcea decît un 
singur salariat, ne explică 
tov. Ion Lazăr, directorul a- 
genției O.N.T. Constanța. 
Vara, acest salariat abia iz
butește să facă față organiză
rii curselor cu turiștii care 
vin de pe litoral. în plus tot 
el se ocupă și cu organizarea 
itinerariilor turiștilor străini 
care vin prin O.N.T. Mamaia. 
Practic el n-are timp să se mai 
intereseze și să organizeze și 
excursii pentru localnici sau 
pentru cei care ar dori să vi
ziteze Delta în grupuri mai 
mici. Pentru vara aceasta, 
lucrurile se pare că vor sta 
mai bine: la filiala O.N.T. 
din Tulcea a mai fost anga
jat de curînd un salariat și 
noi am aranjat să închiriem, 
în afara unei ambarcațiuni 
pentru 80 de persoane care-i 
va transporta pe turiștii de pe

na (.iar _ 
folosește B 
e decît I

I

patinoarului artificial; circulația e, după cum se vede, intensă. Se „circulă“ zilnic 
între orele 9—21

Foto : AGERPRES

șalupă care va face 
grupuri mai mici, 

închi- 
dar, 

__ „___ , . nu 
prea am fost solicitați. Dacă 
ni se vor cere de acum înco
lo asemenea servicii, le 
face.

Cît privește excursiile 
2-3 zile în Deltă ele par deo
camdată imposibile, pentru 
că numai cabana Ugani. care 
oferă posibilități de cazare și 
masă, nu satisface cerințele. 
La Maliuc s-a construit în ulti
mii ani un hotel ultramodern, 
bine mobilat și înzestrat dar 
din păcate nu dispune de un 
restaurant. Așa că el rămîne 
practic nefolosit de turiști și 
nerentabil pentru întreprin
derea care-1 exploatează. 
Cred că organele în drept ar 
trebui să se gîndească și să 
soluționeze această problemă.

litoral, o 
curse cu
Am putea, firește, să 
riem mai multe vase, 
din păcate, pînă acum

vom

de

La Trustul de amenajări șl 
valorificarea stufului aflăm că 
prin sprijinul acestei mari uni
tăți, care dispune de o ade
vărată flotă, s-ar putea rezol
va foarte bine și 
cazării turiștilor în 
Astfel, 
care-i 
campaniei 
pot fi ușor amenajate vara în 
dormitoare pentru < 
turiștilor. Agențiile 
București și Bacău au 
mai de mult această 
și procedează ca atare, 
schimb, conducerea agenției 
O.N.T. Constanța are rezerve: 
dacă nu vor avea turiști su- 
ficienți să plătească TAVS- 
ului chirie, degeaba...!

Așadar, amatori pentru vi
zitarea Deltei sînt dar nu știe 
agenția O.N.T. Constanța și 
nici organizațiile U.T.C. nu 
și-au pus pînă acum o ase-

problema 
Deltă, 

dormitoarele ponton, 
deservesc în timpul 

pe mecanizatori

cazarea
O.N.T. 

i găsit 
soluție 

în.

menea problemă și n-au in
sistat s-o rezolve. Și există 
și condiții suficiente, care nu 
sînt încă folosite de agenția 
O.N.T. Constanța și despre 
care nici organizațiile U.T.C. 
n-au avut pînă acum cum să 
afle.

Să sperăm că și comisiile 
pentru turism, recent consti
tuite, vor încerca să rezolve a- 
ceastă problemă, colaborînd 
mai strîns cu O.N.T.-ul înce- 
pînd de la nivelul regiunii, 
cerînd acestei instituții să asi
gure condițiile necesare și 
antrenînd în același timp, la 
nivelul raioanelor, orașelor și 
celorlalte localități, un număi’ 
cît mai mare de tineri care 
să viziteze minunatele peisaje 
ale Deltei, să-și petreacă cit 
mai plăcut și mai instructiv 
timpul liber.

GEORGE MIHÄESCU

• CONTINUĂRI • CONTINUĂRI
•_______________ ..

Imperativul zilei

calitatea lucrărilor

— Cu forțele dv. nu se putea 
asigura .11__ 1 ’
pentru încadrarea în timpul 
optim ?

— Ba

ritmul zilnic necesar

păcate, însă, mai sînt unele 
brigăzi în care lucrează mulți 
tineri care nu primesc întot
deauna avizul favorabil la re
cepție. Chiar acum cîteva zile 
a trebuit să refacem unele lu
crări.

— Nu era mai potrivit să 
se discute în adunarea gene
rală U. T. C. trecută despre 
modul în care tinerii res
pectă 
avînd 
prezentată de tovarășul in
giner ? — ne adresăm tova
rășei Florica Bădilă. Ni se răs
punde că așa ceva nu era tre
cut în planul de muncă. Nimic 
de zis, și activitatea culturală 
este importantă, dar ni se pare 
că în situația de la Perișoru 
ar fi fost mult mai potrivit ca 
în adunarea lor, uteciștii să fi 
luat în discuție în primul rînd 
aportul lor la asigurarea unor 
lucrări de calitate.

calitatea lucrărilor, 
în vedere situația

Consecințele unor 
amînări repetate

— Nu stăm chiar rău cu lu
crările de întreținere — ne 
spunea tovarășul Ion Pîrlog, 
secretarul comitetului U.T.C. 
din cooperativa agricolă din 
comuna Ianca. E adevărat că 
în ultimele zile au fost aduse 
60 de brațe de muncă din alte 
comune.

— Ba da, însă nu toți par
ticipă cu aceeași regularitate 
la muncă.

Am căutat împreună să ve
dem care sînt cauzele care au 
dus la această situație. Iată 
ce a rezultat: ședința comite
tului U.T.C. pe cooperativă, în 
care trebuia să se dezbată fe
lul cum a ajutat comitetul or
ganizațiile de bază în planifi
carea, pregătirea și desfășura
rea adunărilor generale, s-a 
amînat pînă acum de trei ori. 
Ca urmare, nici adunările ge
nerale ale organizațiilor pe 
brigăzi n-au avut loc. Conse
cințele ? însăși situația pe 
care ne-o prezenta la început 
tovarășul Ion Pîrlog. Răsfoind 
tematica propusă în planurile 
de muncă pentru adunările 
generale era evident că, în ca
zul în care ar fi avut loc. ele 
ar fi contribuit în mod sigur 
la antrenarea tuturor tinerilor 
la lucrările de întreținere.

Nici comuna Ianca și nici 
Perișoru nu sînt situate la dis
tanță prea mare de Bordei- 
Verde. Ar fi, deci, destul de 
ușor ca experiența bună a or
ganizației U.T.C. din Bordei- 
Verde să constituie un ajutor 
prețios și pentru cele care nu 
reușesc să facă o strînsă le
gătură între viața de organiza
ție și antrenarea tineretului la 
îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție ale cooperativei agri
cole. Comitetul raional Făurei 
al U.T.C. are posibilitatea să 
tragă concluziile necesare.

pasiunea 
pentru tehnică

punct al pregătirii sale unde 
se simțea cel mai mult nevoia.

Răspunsurile la întrebarea 
a treia deschid un capitol mai 
larg de discuție, și anume: 
de ce, pe parcursul anului, nu 
se face un sondaj pentru a se 
cunoaște părerile tinerilor des
pre lecții, preferințele lor pen
tru însușirea tehnicii noi ? 
întrebarea e valabilă și pen
tru lectori și după cum vom 
vedea și pentru organizația 
U.T.C.

Să ascultăm, din nou, păre
rile tinerilor.

VASILE TABACU : „Tova
rășul lector insistă la curs să 
învățăm operație cu operație 
tehnologia de vopsire. în ate
lier, însă, fiecare e repartizat 
să execute o anumită operație. 
Ar fi bine ca, prin rotație, fie 
care să fie pus în situația de 
a lucra la toate operațiile. Nu
mai așa vom învăța meseria 
complet și nu pe... porțiuni“.

ELISABETA MORARU : 
„învățăm la curs despre utila
je care abia se montează. E 
greu să înțelegem procesul 
tehnologic numai pe baza 
descrierilor teoretice. A fost 
vorba, la deschiderea cursului, 
că se va organiza un schimb 
de experiență la Uzina „Stea
gul roșu“ Brașov, unde există 
o instalație asemănătoare cu 
cea care se montează la noi. 
Ar fi necesar ca măcar o par
te din noi să facem practică 
cîteva zile acolo“.

Problema a intrat în actua
litate, din nou, săptămîna 
aceasta. Despre ce este vorba ? 
Federația de fotbal, conform 
„programului“ dinainte stabi
lit, întrerupe iar campionatul. 
După etapa din 22 mai și pînă 
la 5 iunie peste 200 de jucă
tori iau o vacanță forțată. în
treruperea este absolut nece
sară, vor motiva specialiștii. 
Trebuie pregătită echipa na
țională 1 Jucăm doar cu repre
zentativa R.F. Germane, fostă 
campioană mondială. Și unde ? 
în deplasare, 
întrebi, 
din R.F.G. se 
tru meciul 
noastră ? în nici o țară nu se 
întrerup campionatele pentru 
întâlniri 
întrerupe.
Ungară nu s-a întrerupt cînd 
am jucat cu formația maghia
ră. Dar, ce să-i faci, la noi, 
așa-i obiceiul. îl întrerupem... 
Nu-i prima dată. L-am între
rupt cînd a venit echipa Bu
dapestei, l-am întrerupt cînd 
s-a dus echipa noastră la 
Budapesta, acum îl întreru
pem iar...

După atâtea întreruperi și 
„pregătiri" ai impresia că 
echipa noastră merge la fina
la Campionatului mondial de 
la Londra și nu sînțem doar, 
sparing-parteneri invitați la 
„amicale" de ant.renam.ent. 
Credem că se greșește. Cam
pionatul 
Și acest

Ascultîndu-i, te 
oare și campionatul 

întrerupe pen- 
cu selecționata

amicale. Nu, nu se 
Nici cel din R. P.

nu trebuie întrerupt, 
lucru este posibil.

Un exemplu pozitiv îl con
stituie echipa de tineret a țării 
noastre alcătuită tot din fot
baliști de la echipe din prima 
categorie. Ei au jucat dumini
că la echipele lor de club, joi, 
19 mai la Timișoara au întâl
nit echipa de tineret a Austriei 
iar duminică, 22 mai au fost 
prezenți la formațiile lor pen
tru meciurile din campionat. 
Acestea sînt temeiurile care 
ne îndeamnă să propunem să 
nu fie întrerupt campionatul.

Jocul
de-a

promo 
varile

Ne cam, jucăm, uneori, 
promovările în prima echipă. 
Cîteva exemple. La U.T.A., 
Curuțiu a jucat 30 de minute 
în meciul din tur cu Siderur-

CU
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• Stadionul Republicii din Capi

tală găzduiește astă seară o nouă 
întîlnire internațională de fotbal. 
Pregătindu-se în vederea partidei 
de la 1 iunie cu echipa R. F. Ger
mane, selecționata divizionară a 
țării noastre întîlnește formația 
franceză Valenciennes. Lotul din 
care cei doi antrenori Ilie Oană și 
Ștefan Covaci vor alcătui echipa 
cuprinde printre alții pe M. Iones- 
cti, Popa, Hălmăgeanu, Nunweiller 
III, Dan, Mocanu, Ghergheli, D. Po
pescu, Pîrcălab, Badea, Mateianu, 
Sorin Avram etc.

Meciul va începe la ora 19,45.
• Echipa de fotbal U. T. Arad 

a părăsit ieri Capitala, îndreptîn- 
du-se spre Franța, unde va între
prinde un turneu de trei jocuri. 
Primul meci se va desfășura Ia 26 
mai.
• în cadrul campionatelor in

ternaționale de tenis care se des
fășoară la Paris, jucătorul român 
Ilie Năstase l-a învins cu 10—8, 
6—3, 6—1 pe francezul Montre- 
naud.

• La Tel Aviv se desfășoară un 
turneu internațional de șah la care 
participă sportivi din Canada, Ar
gentina, România, Iugoslavia. Po
lonia, Ungaria, Izrael și alte țări.

După 5 runde, în clasament con
duce marele maestru iugoslav Gli- 
gorici cu 4 puncte și o partidă în
treruptă, urmat de lanovski, Mata- 
novici, Kriedman cu cîte 3,5 puncte 
fiecare și Florin Gheorghiu cu 3 
puncte.

In runda a 5-a, Florin Gheorghiu 
l-a învins pe maghiarul Szilagy.

• Trăgători din R. D. Germană. 
Ungaria și România se vor întrece 
la sfîrșitul acestei săptămîni la po
ligonul Tunari din Capitală, într-un 
concurs de talere aruncate din 
șanț.

• Selecționata de fotbal a Uru- 
guayuiui a susținut un meci de ve
rificare cu formația engleză West 
Bromwich Albion. dar nu a reușit 
decît un rezultat egal (1—1).

(Agerpres)
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Iți ai Ministerului Afacerilor 

Externe, Ministerului Forțelor 
Armate și a£ Sfatului popularB

INFORMAȚII
Noul ambasador al Finlan

dei la București, Björn-Olof 
Georg Alholm, a depus marți 
la amiază o coroană de flori la 
Monumentul Eroilor Patriei.

Au fost de față reprezentan- 
Afacerilor

al orașului București.
★

I
I
I
I

Marți dimineața a plecat la 
Nicosia Constantin Drăgan, 
președintele Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România, 
membru al Comitetului exe
cutiv al Federației Sindicale 
Mondiale, pentru a participa 
la lucrările celei de-a 32-a 
sesiuni a Comitetului executiv 
al F.S.M.

Marți seara a sosit în Ca
pitală Mario Zagari, subsecre
tar de stat la Ministerul A- 
facerilor Externe al Italiei, 
care face o vizită în țara 
noastră, la invitația Institutu
lui Român pentru Relațiile 
Culturale cu Străinătatea.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, se aflau Ion Pas, pre
ședintele I.R.R.C.S., George 
Macovescu. adjunct al minis
trului afacerilor externe, 
funcționari superiori 
I.R.R.C.S. și M.A.E.

Au fost de față ambasado
rul Italiei la București, Nicco
lo Moscato, și membri ai 
basadei.

în cinstea oaspetelui, 
ședințele I.R.R.C.S., Ion 
a oferit un dineu.

din
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gistul și de atunci a dispărut 
din formația textilistă, la fel 
ca și Șchiopu, utilizat 18 mi
nute în meciul din a doua 
parte a campionatului cu 
Știința Craiova. Țegean de la 
Universitatea Cluj are la activ 
23 de minute de prezență în 
partida cu C.S.M.S. Iași (tur) 
și tot atîtea minute de joc în 
întâlnirea cu Steaua (retur), 
Rențea (C.S.M.S. Iași) a fost 
o episodică și extrem de 
scurtă apariție în partida din 
tur cu Crișul. în sfîrșit, Niță 
(Dinamo Pitești), a jucat și el 
10 minute cu prilejul evoluției 
echipei 
Dinamo.
exemple punem întrebarea: . 
dacă se ajunge la hotărîrea de 
a ridica în prima formație un 
element tânăr, talentat, de ce 
se renunță după cîteva zeci 
de minute la ea ?

lui la București, cu 
Dînd aceste cîteva

S. IONESCU

Solii a 22 000
concurenți5

azdă ospitalie
ră, cu tradi
ție și renume, 
Școala tehnică 
agricolă de la 
Fundulea a de
venit pentru 
trei zile, înce- 
pînd de dumi- 

pasionante 
a finaliștilor con- 
rezervat viitorilor 
ai agriculturii so-

nică, locul unei 
întreceri 
cursului 
tehnicieni 
cialiste.

Reprezentanți ai tuturor re
giunilor țării, 60 de elevi și 
eleve din anul III, de la școli 
profesionale și tehnice agri
cole, mecanice, horticole, vete
rinare și de contabilitate tră
iesc emoțiile marilor con
fruntări în care cunoștințele 
anilor de studiu și de practică 
se confirmă în răspunsurile 
date la întrebările juriului. 
Momentul final al competiției, 
ca bilanț și încununare a unei 
prodigioase întreceri, reclamă 
justificat o sumară retrospec
tivă. Prima fază, desfășurată 
la nivelul clasei din cele 221 
de școli tehnice și profesiona
le participante, a înscris în 
„cataloagele“ întrecerii 22 000 
de concurenți. Fiecare cu do
rința, statornicită după o te-

(FAZA PE TARA

A fONClRSULEI

„VIITORII TEHNICIENI Al

AGRICULTURII SOCIALISTE“)

am-

pre-
Pas,

ION VOICU : „Unele lecții 
cer să avem cunoștințe de 
chimie. Tovarășul lector scrie 
pe tablă multe formule. Pe 
unele le înțelegem, pe altele 
mai greu. Ne este foarte greu 
să Ie aplicăm singuri în prac
tică. Ar fi bine ca lecțiile de 
chimie, mai ales cele de pre- 
parere a amestecurilor, să fie 
însoțite de aplicații practice“.

...Sugestii și propuneri me
nite să asigure cursului — 
ceea ce de fapt se și așteaptă 
de la el — maximum de efi
cacitate. Dar, mai apare și 
cîte un „dar“. Inginerul I. Ia- 
cobescu împreună cu alți spe
cialiști este autorul unei va
loroase cărți tehnice, singura 
în literatura de specialitate, 
despre metodele noi de vop
sire în industria construcții
lor de mașini. Lectorul i-a in
vitat pe cursanți să citească 
această carte. Tinerii nu au 
răspuns invitației din două 
motive. Primul : „Știm că 
sînt multe formule în carte pe 
care nu le putem înțelege. Al 
doilea : Am vrut să cumpărăm 
cartea și n-am găsit-o".

Ce li s-a opus acestor argu
mente“ ? Exact ce nu trebuia: 
s-a renunțat la studierea căr
ții de căpătîi a meseriei de 
vopsitor. Utecistul Zaharia 
Buturugeanu care povestește 
acest episod este de altă păre
re :

— Dacă organizația U.T.C., 
spune el, ar fi luat inițiativa 
să organizăm un concurs „Cine 
știe, răspunde“, în pregătirea 
căruia tovarășul lector să fi 
dat consultații, am fi citit cu 
toții această carte. Am știi a- 
cum de zece ori mai mult de
cît știm despre metodele de 
vopsire în industria construc
toare de mașini.

Absolut de acord cu Zaha- 
ria. Am adăuga, în plus, ur
mătoarea sugestie : ancheta, 
începută de noi la montaj au
tobuze (secția de vopsitorie) 
să fie continuată de comitetul 
U.T.C. în toate secțiile uzinei. 
Se vor cunoaște astfel suges
tiile și observațiile tinerilor 
despre o acțiune sau alta de 
ridicare a calificării, se vor 
putea generaliza metodele 
bune, se va putea acorda spri
jin tinerilor în îmbogățirea cu
noștințelor profesionale pe 
baza cerințelor producției și 
a preferințelor acestora. A- 
cest lucru îl așteaptă tinerii 
de la organizația U.T.C.

Destinatarele
florilor noastre
arăta diploma de la Facul

tatea din Cluj, atestind că fu
sese una dintre cele mal bune 
studente, le arăla scrisorile pri
mite zilnic din partea unui ti- 
năr inginer cu care era logodi
tă. scrisori care mărturiseau o 
dragoste constantă, plină de a- 
tenție și gingășie, le demonstra 
prin tot ce tăcea că e un om 
tot atât de normal ca șl ei. la o 
depărtare cosmică de ceea ce 
psihiatria definește exaltarea 
drept o maladie... Si de fiecare 
dată se ciocnea de întrebarea 
finală: ..Atunci, pentru ce ? De 
ce ? Ce te-a adus aici ?“. Mă
riei D ti erau străine vorbele 
mari. Apuca stetoscopul sau 
ceasul de înregistrat tensiunea

Le

și le dădea să înțeleagă că nu 
maj are timp de discuții și că 
începe consultațiile.

Au trecut, cum spuneam, ciți- 
va ani de 
ce"-urile și 
lor, oamenii 
șiși. Tinăra 
mijlocul lor 
tru oameni, din dragoste pentru 
profesia ei. dip dragoste pen
tru un adevăr greu de formu
lat In cuvinte, dar care, desi
gur mult sărăcit de 
rile sale multiple, ar putea 
suna, rostit de 
„Trăim o epocă a emancipării 
depline a femeii și ea nu tre
buie înțeleasă numai prin priz- 
ma egalității tn drepturi cu 
bărbații, a promovării femeii In 
posturi de conducere. Acestea 
reprezintă chestiuni de princi
piu în viața României moder
ne dar în întâmpinarea lor ne 
trimitem propriile 
unul dintre ele ne 
vim vlafa care ne 
sentiment 1n egală 
tător. căutând nu 
de activitate pe care In 
curent le numim „călduțe 
pe cele simbolizate de o flacără 
luminfnd puternic, definitor, 
creația, idealul unul om'

Luminița J.. de 23 de ani. stu
dentă la biologie este pasio
nată de speologie și petrecin- 
du-și cîteva vacante cercetând 
peșterile, a descoperit un sol 
de cariatide care au atras aten
ția specialiștilor. Luminița este 
o fată înaltă, frumoasă, doi re
gizori de film au invitat-o nu
mai anul acesta să debuteze în 
cinematografie dar ea așteap
tă vacanta nu pentru a-și simți 
obrajii încălziți de reflectoare, 
ci pentru a cobori Intr-o peș
teră și a continua studiul la lu
mina palidă a lanternei. „De ce,

atunci, și la „de 
„pentru ce “-uri le 
își răspund ei In- 
medic a venit în 
din dragoste pen-

sensu-

ea. astfel :

principii. Șl 
cere să pri- 
Inalță cu un 
măsură indi
acele locuri 

mod 
• ci

..Pentru 
totul > 

de mă*

de ani, 
din

Luminița ?“ „Cum. de ce ? Pen
tru că fete frumoase sînt multe, 
și de biologi avem mare ne
voie 1“

Ioana S„ de 24 de ani, pre
miată ani tn șir la concursurile 
pe tară ale artiștilor amatori, 
este cercetătoare la un institut 
de agroamelloratii. O pasionea
ză viata bobului de mazăre in 
egală măsură ca și scena. Pe 
deasupra învață acum a treia 
limbă străină, cunoaște bine 
stenografia pictează. „De ce. 
Ioana, de ce nu te-al decis la 
o singură activitate ?“ 
că trebuie să dăruiesc 
nu-mi plac jumătățile 
sură 1“

Elisabeta D„ de 21
muncitoare la o (esătorie 
Iași, este elevă tn ultimul an 
de liceu, la seral, deține un re
cord regional la parașutism, 
modelează din lut, eu un talent 
recunoscut, vase inspirate de 
arta populară șt este... îndră
gostită de soțul ei. maistru la 
aceeași fabrică un inovator a- 
predat un om cu un clștig ma
terial deosebit de bun. ..De ce, 
Elisabeta de ce mărittndu-te la 
18 ani n-at întrerupt munca, 
studiile sportul, arta ? ..Cum. 
de ce ? Pentru că... dar. la staiI 
dumneata nu ești de pe aici ? 
Nu trăiești aici ? De unde ai 
picat că pul o întrebare al că
rei răspuns trebuia să-l cunoști 
singur Pentru că iubesc I De 
asta Dumneata ce faci cînd iu
bești ? Stai doar șl scrii bile
tele parfumate ? Nu cauți să a- 
răti că dragostea te-a tăcut mai 
bun. mal capabil mal frumos ?

Concluzii ? O. nu. caietele 
de însemnări fugare nu se ri
dică pînă la atarl dorințe. Pre
feră stadiul de premlze. Au În
totdeauna ceva de început, de 
poezie pe eare țl-e teamă s-o 
sflrșeștl și mereu te retntorei 
la primul ei vers.

meinică pregătire, de a ajunge 
în vîrful piramidei înmănun- 
chiat în aceste zile la Fundu- 
lea. Notăm, deci, primul mare 
succes al acestui concurs aflat 
la a patra sa ediție : caracte
rul său larg de masă, care a 
stimulat și îmbogățit pregăti
rea unui număr impresionant 
de elevi.

Si acum să ne întoarcem în 
frumoasa sală de festivități a 
școlii din localitatea devenită 
avanpostul cercetărilor și ex
periențelor din domeniul agro
tehnicii. în prima zi se prezin
tă la „start" viitorii mecaniza
tori. în fata microfonului trec 
16 elevi reprezentând tot atîtea 
regiuni. La toate cele 80 de 
întrebări (cinci pentru fiecare) 
metronomul nu a ajun nicio
dată la cea de-a 120-a bătaie 
a sa. Răspunsurile au venit de 
fiecare dată cu promptitudine 
și precizie. Colegii spectatori, 
profesorii care i-au însoțit pe 
concurenți trăind aceleași 
emoții, își notează odată cu 
juriul punctele primite de 
fiecare. întrecerea devine tot 
mai pasionantă, majoritatea 
concurenților obținînd maxi
mum de punctaj. Prezentato
rul primește din sală un bi
lețel.. îl citește : „Din partea 
elevilor școlii din Fundulea eli
tre toți concurența: Vă urăm 
ca mai departe / Să aveți suc
ces în muncă / Pe întreg cu
prinsul țării / Rod bogat în 
deal și luncă!" Ropote de a- 
plauze inundă sala ca de atî
tea ori în acest Izbutit con
curs. Iată și cel trei elevi care 
au ocupat primele locuri : Bal- 
muș Vasile — Școala profe
sională de mecanici agricoli 
Podu Iloaie, Iași; Pătrașcu 
Ion — Școala profesională de 
mecanici agricoli Costești, Ar
geș : Anghel Tudor — Grupul 
școlar agricol Buzău.

După întrecerea mecaniza
torilor, tovarășul conf. univ. 
TEOFIL CRĂCIUN, președin
tele comisiei centrale, a ținut 
să ne spună : „Linia ascen
dentă în pregătirea elevilor 
este confirmată și de acest 
concurs. Precizia, claritatea, 
logica răspunsurilor dovedesc 
un evident progres față de 
edițiile precedente. Concursul 
a fost, într-adevăr, pasionant 
și la un înalt nivel".

D. MIHAIL

r



Noi demonstrații 
antiguvernamentale 

la Saigon

PESTE Represiunile sîngeroase declanșate luni de 
trupele premierului Ky la Da Nang și la Saigon 

n-au putut opri valul de manifestații antiguver
namentale.

Ieri dimineață, numeroase 
grupuri de demonstranți s-au 
strîns din nou în mai multe 
puncte ale Saigonului. Unul 
dintre grupuri s-a îndreptat 
spre Ambasada Statelor Unite, 
avînd în frunte circa 50 de

cane. In fața clădirii în care 
își desfășoară lucrările Con
gresul popular și militar, stu
denții au fost atacați de poli
ție.

Corespondenții de presă 
transmit că nu numai' la Sai-

HOTARE
Intîinirea reprezentanților 

comitetelor de colaborare 

balcanică

Oaspeți

români

la Essen
SOFIA 24 — Coresponden

tul Agerpres, C. Linte, trans
mite : La Sofia au continuat 
lucrările celei de-a Vl-a întîl- 
niri a reprezentanților Comi
tetelor de colaborare balca
nică.

Șeful delegației române, 
prof. univ. Mihail Ghelme- 
geanu a prezentat un referat 
cu tema : „Pacea și relațiile de 
bună vecinătate între țările 
balcanice — condiție necesară 
pentru dezvoltarea lor indus
trială și progres“.

Au luat, de asemenea, cu- 
vîntul delegați din Grecia, 
Iugoslavia și Bulgaria, care 
s-au referit la problemele co
laborării țărilor balcanice în

diferite domenii. S-a exprimat 
părerea unanimă că există 
încă multe posibilități neuti
lizate pentru lărgirea relații
lor prietenești și colaborării, 
ceea ce va constitui un nou 
aport important la cauza păcii 
în Balcani și în întreaga lume.

In ședința din 24 mai a luat 
cuvîntul din partea delegației 
române și Octav Livezeanu, 
vicepreședinte al Institutului 
român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, care a 
vorbit despre necesitatea dez
voltării relațiilor culturale, ca 
mijloc eficace pentru dezvol
tarea legăturilor de colaborare 
și bună vecinătate, între țările 
din Balcani.

Lucrările întâlnirii continuă.

încheierea tratativelor

anglo-vestgermane

ESSEN —. Trimisul special 
Agerpres P. Stăncescu, trans
mite : în cursul zilei de marți 
ministrul comerțului exterior 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Gheorghe Cioară, și per
soanele care îl însoțesc au fă
cut o vizită în orașele Köln și 
Esseri. Ministrul român a avut 
convorbiri cu reprezentanții 
Asociației federale a industriei 
germane, Consiliului industriei 
și comerțului german, Uniunii 
federale a comerțului angro 
și exterior, Uniunii Federale 
a băncilor particulare, Asocia
ției germane a comerțului ex
terior particular.

După-amiază Berthold Beitz, 
directorul general al concer
nului Krupp, a organizat pen
tru oaspeții români o vizită la 
muzeul firmei, iar seara a 
oferit o masă.

LONDRA 24 (Agerpres). — 
Marți s-au încheiat la Londra 
convorbirile cancelarului Er- 
hard cu primul ministru Wil- 
son și cu alți membri ai gu
vernului britanic.

Deși un comunicat oficial nu 
a fost dat încă publicității, din

căzut de acord că este necesar 
ca S.A.C.E.U.R. (Comanda
mentul suprem aliat pentru 
Europa), S.H.A.P.E. (Cartierul 
general suprem al forțelor a- 
liate din Europa), precum și 
Consiliul N.A.T.O. și Comitetul 
militar permanent al N.A.T.O.

budiști. Un alt grup a încer
cat să jorțeze barajul creat 
de poliție 1a. palatul Thong 
Nhut, unde și-a început lucră
rile așa-zisul „Congres al po
porului și armatei“. Pretutin
deni, manifestanții au fost însă 
atacați de trupele guverna
mentale cu gaze lacrimogene.

Luînd cuvîntul în fața con
gresului amintit, la care par
ticipă 600 de delegați ai unor 
grupări politice și religioase 
(budiștii au absentat), genera
lul Nguyen Cao Ky a reafir
mat dorința juntei militare de 
a organiza în luna septembrie 
alegerile generale pentru 
Adunarea Constituantă. El nu 
a menționat însă dacă inten
ționează să aducă vreo modi
ficare procedurii complicate, 
potrivit căreia guvernul său 
ar urma să rămînă la putere 
încă un an. De altfel, nume
roasele etape preconizate de 
el spre instalarea unui guvern 
civil au de fapt scopul prelun
girii puterii actualei junte. <

Convocarea acestui „con
gres“, este, de fapt, o incercare 
a actualei junte de la Saigon 
de a crea impresia că la „so
luționarea“ crizei politice ar 
consulta reprezentanții mai 
multor grupări politice și reli
gioase. La amiază pe străzile 

■Saigonului a fost declanșat un 
nou val de demonstrații, orga
nizate de data aceasta de stu- 
denți. Ei au scandat lozinci anti
guvernamentale și antiameri-

Semnificația

Oficialitățile americane 
sînt îngrijorate de scă
derea prestigiului admi

nistrației S.U.A. Această scă
dere este atestată de sonda
jele făcute în rîndurile opiniei 
publice americane și chiar în 
străinătate. Potrivit cifrelor 
comunicate de Institutul pen
tru sondarea opiniei publice 
Louis Harris“, în luna mai

PROTESTUL STUIIINTILOR AMERICANI
____________ _ ->

cercurile britanice autorizate 
s-a aflat că în cadrul acestor 
întrevederi, al căror obiectiv 
principal a fost examinarea 
situației create prin hotărîrea 
Franței de a se retrage din co
mandamentele integrate ale 
N.A.T.O., cele două părți au

„Bagatela“...
ostul de radio co
lumbian „Tode
lar“ a dezvăluit 
recent existența 
pe teritoriul Co
lumbiei a unei ba
ze militare secrete 
a Statelor Unite, 
echipată cu rache-

te și aparatură radar. Un ofi
țer în retragere al aviației co
lumbiene a remis unui cores
pondent al lui „Todelar“ hărți 
care indică foarte exact am
plasamentul respectivei baze 
în munții Macarena. Locuito
rii din împrejurimi au confir
mat că de mai bine de un an, 
avioane și elicoptere „misteri
oase“ aterizează pe un teren 
vast, înconjurat de rețele de 
sîrmă prin care trece continuu 
curent electric. Țăranii aud 
adesea explozii în munți.

Reiuînd și comentînd dezvă
luirea postului de radio, ziarul 
EL SIGLO scrie : „Ceea ce este 
foarte trist e tocmai faptul că 
asemenea dezvăluiri nu mai 
pot mira pe nimeni“. Aceasta, 
pentru că — explică El Siglo 
— multe din autoritățile co
lumbiene „s-au obișnuit să 
vîndă ca pe o marfă interesele 
și suveranitatea națională“. 
Constatarea amară a ziarului

să fie transferate în regiunea 
Bruxelles. (în prezent, Consi
liul N.A.T.O. își are sediul la 
Paris, iar comitetul militar la 
Washington). S-a stabilit că 
hotărîrile finale în această pri
vință vor fi luate la Confe
rința Consiliului Ministerial al 
N.A.T.O., care va avea loc Ia 
7 și 8 iunie, la Bruxelles.

Potrivit acelorași cercuri, 
între Erhard și Wilson nu s-a 
ajuns la nici un acord în ce 
privește compensarea cheltuie
lilor de întreținere a trupelor 
britanice staționate în Germa
nia occidentală, urmînd ca a- 
ceastă problemă să facă obiec
tul unor discuții ulterioare.

Cercuri bine informate din 
Bonn, citate de agenția 
FRANCE PRESSE, au făcut 
cunoscut că, imediat după în
toarcerea sa de la Londra, 
cancelarul Erhard va adresa 
o scrisoare președintelui 
Franței, de Gaulle. Scrisoarea 
ar urma să propună crearea 
unei comisii de tratative 
franco — vest-germane care 
va pune capăt schimbului de 
note. Totodată, scrisoarea va 
evoca și unele aspecte ale 
problemei germane.

Cercurile amintite dezmint
zvonurile privitoare la o 
eventuală călătorie a cancela
rului la Paris. O asemenea 
deplasare pare cu atît mai
puțin probabilă cu cît preșe
dintele de Gaulle trebuie să
efectueze în iulie la Bonn una 
din vizitele periodice prevă
zute de Tratatul franco — 
vest-german.

--- •
columbian se bazează pe reali
tăți tot atît de amare.

In martie, cotidianul ES-
PECTADOR anunța că ameri
canii expediază prin contra
bandă minereuri radioactive
din regiunea Meta în afara 
teritoriului Columbiei. Ime
diat, guvernatorul provinciei 
Meta a ripostat, declarînd cu 
aerul cel mai serios din lume 
că „nu e vorba de contraban
diști, ci de cîțiva cetățeni ame
ricani care au organizat o 
partidă de vînătoare“.

Acum, comentînd dezvălui
rile postului de radio „Tode
lar“, comandantul șef al ar
matei columbiene, generalul 
Fajardo declară pe tonul cel 
mai candid : „Ziariștii obiș
nuiesc să exagereze orice ba
gatelă... Suveranitatea națio
nală nu este în niciun fel atin
să în regiunea Macarena“.

La urma urmelor, nu-i vor
ba decît de o bază străină de 
rachete construită fără știrea 
parlamentului columbian. O 
„bagatelă“,..

ÉM. RUCÄR

Comitetul studențesc de coordonare a acțiunilor neviolente 
a anunțat într-o declarație dată publicității la Washington că 
va boicota viitoarea conferință de la Casa Albă cu privire la 
drepturile civile, deoarece se opune războiului dus de S.U.A. în 
Vietnam. „Nu putem avea conștiința împăcată să ne întîlnim 
cu principalele persoane răspunzătoare de războiul din Viet
nam pentru a discuta drepturile omului din S.U.A., cînd ele 
violează dreptul omului în Vietnam“ — se arată în decla
rație.

în fotograf ie : aspect de la o demonstrație studențească 
împotriva agresiunii S.U.A. în Vietnam, organizată de Co
mitetul studențesc de coordonare a acțiunilor neviolente.

Descoperirea unui complot 
in Republica Dominicană

Un Comitet internațional de 
observatori ai O.S.A. a fost 
autorizat să controleze felul 
cum se vor desfășura alege
rile prezidențiale care vor 
avea loc în Republica Domini
cană la 1 iunie. Membrii aces
tui comitet au avut în acest 
scop convorbiri cu președin
tele guvernului provizoriu al 
Republicii Dominicane, Hector 
Garda Godoy, precum și cu 
cei trei candidați la postul de 
președinte. Intr-o declarație 
făcută presei înainte de a pă
răsi Santo Domingo, unul din 
membrii Comitetului a afirmat 
că s-a stabilit ca în preajma 
alegerilor să sosească în Re
publica Dominicană un grup 
de observatori ai O.S.A., care 
să asiste la alegeri.

Pe de altă parte, serviciul 
emigrației din Republica Do
minicană a anunțat luni că are

loc o anchetă în legătură cu 
un complot vizînd falsificarea 
alegerilor prezindențiale, în 
care sînt implicate elemente 
contrarevoluționare cubane 
sosite din Statele Unite. Un 
purtător de. cuvînt al acestui 
serviciu a afirmat că între 5 
și 16 mai au sosit în Republica 
Dominicană 68 de elemente 
contrarevoluționare cubane și 
a adăugat că toate persoanele 
străine care vor desfășura ac
tivitate politică vor fi imediat 
expulzate. Generalul Jose Ma- 
rillo, șeful poliției, a anunțat 
că are cunoștință de un com
plot care are drept scop supri
marea unor personalități do
minicane, printre care fostul 
președinte al Republicii Domi
nicane, Juan Bosch, candidat 
al partidului revoluționar do
minican la apropiatele alegeri 
prezidențiale.

• POSTUL de radio Kam
pala a anunțat că președintele 
Ugandei, Milton Obote, a pro
clamat starea excepțională în 
Buganda. Totodată, la Kam
pala au fost ordonate restric
ții de circulație pe timpul nop
ții. Radio Kampala a mențio
nat că măsurile guvernului 
central ugandez sînt determi
nate de evenimentele ce au 
avut loc în Buganda — una 
din principalele patru provin
cii ale țării. Agențiile de presă 
relatează din capitala Ugandei 
că cercurile separatiste feuda
le din Buganda desfășoară de 
mai mult timp o acțiune se-

gon, dar și la Hue se anunță 
noi acțiuni antiguvernamen
tale.

Forțele Frontului Național 
de Eliberare din regiunea 
sud-vietnameză Nam Bo au 
provocat agresorilor america- 
no-saigonezi pierderi grele, 
anunță Agenția de presă Eli
berarea. In cursul primului 
trimestru al anului în curs 
forțele patrioților sud-vietna- 
mezi au angajat lupte în zece 
sectoare militare reușind, în 
urma acțiunilor lor, să scoată 
din luptă 1 412 soldați inamici, 
să doboare 39 de avioane, să 
scoată din uz 6 care blindate, 
capturînd în același timp arme 
de diferite tipuri. .

Uniunea studenților pentru 
eliberarea Vietnamului de sud 
și Uniunea tineretului revolu
ționar popular din Vietnamul 
de sud au trimis guvernului 
Australiei o scrisoare comună, 
cerîndu-i să înceteze trimite
rea de trupe pe fronturile 
sud-vietnameze. „în numele 
păcii și securității Vietnamu
lui de sud, în numele intere
selor celor două popoare 
se spune în scrisoare, chemăm 
tineretul și studenții austra
lieni să ceară încetarea agre
siunii în Vietnam și să se pro
nunțe împotriva participării 
Australiei la această agre
siune“.

unor sondaje
a.c., numărul partizanilor po
liticii președintelui Johnson 
din rîndurile populației S.U.A. 
a scăzut în comparație cu luna 
februarie a anului 1964 cu 28 
la sută. Numai în ultimele 
cinci luni ale anului în curs, 
numărul celor care sprijină 
politica guvernului american a 
scăzut în statele din est cu 22 
la sută, în vestul mijlociu cu 
17 la sută iar în vest cu 9 la 
sută. Paralel cu scăderea pres
tigiului administrației, a scă
zut și influența partidului de
mocrat. în prezent, scrie zia
rul „Washington Post“, numai 
55 la sută din alegătorii care 
și-au dat votul pentru candi- 
dații Partidului democrat din 
Congres ar vota din nou cu ei.

La aceleași concluzii au 
ajuns și sondajele efectuate de 
un alt institut pentru sonda
rea opiniei publice, „Gallup“. 
Potrivit datelor furnizate de 
acest institut, popularitatea 
președintelui S.U.A. a scăzut 
cu 54 la sută. Institutul con
semnează, totodată, o creștere 
a numărului celor ce se pro
nunță pentru retragerea tru
pelor americane din Vietna
mul de sud. Pentru retragerea 
trupelor din Vietnamul de sud 
și încetarea războiului mențio
nează „Gallup“, se pronunță 
între 54-72 la sută din cei | 
chestionați în S.U.A. j

oua Zeelandă este „o N țărișoară delicioasă,
unde iarba crește 
bogat, oile sînt grase 
și problemele restu
lui lumii par să fie 
foarte îndepărtate" 
— nota recent ziarul 
„Monitor“ într-un 
articol consacrat a- 

cestei țări. Și iată că, dintr-odată 
liniștea pastorală a Noii Zeelande 
a început să fie tulburată de o dez
batere care s-a amplificat perma
nent, căpătînd proporțiile unei 
confruntări pe scară națională. 
Subiectul dezbaterii este Vietna
mul. mai precis, amestecul Noii 
Zeelande în războiul desfășurat în 
această țară.

„Aceasta este cea mai mare 
problemă de politică externă cu
noscută vreodată de țara noastră" 
— a declarat o oficialitate guver
namentală neozeelandeză. Faptul 
nu miră pe nimeni. Ministerul 
Afacerilor Externe al Noii Zeelan
de a recunoscut că primește lunar 
sute și chiar mii de scrisori din 
partea cetățenilor nemulțumiți de 
rolul asumat în Vietnam. Șocul 
este cu atît mai puternic, cu cît, 
toate acestea au loc într-o țară 
unde, după cum subliniază „The 
Christian Science Monitor" „inte
resul pentru politica externă a 
fost întotdeauna scăzut și dezbate
rile naționale s-au axat de obicei

cesionistă deschisă față de 
guvernul central.

• Ieri a sosit la Praga George 
Darling, ministru de stat la Minis
terul, comerțului al Marii Britanii, 
După cum anunță agenția C.T.K., 
în cursul acestei vizite Darling și 
persoanele care îl însoțesc vor 
purta la Praga convorbiri în legă
tură cu probleme economice.

• LA 24 MAI generalul de bri. 
gadă de Guillebon, directorul In
stitutului de înalte studii pentru 
apărare națională din Franța. îm
preună cu un grup de generali 
francezi, a făcut o vizită, la Mosco
va, mareșalului Greciko, prim-loc- 
țiitor al ministrului apărării al 
U.R.S.S..

• LA 24 MAI, o navă de 
război aparținînd forțelor mi
litare navale ale Statelor U- 
nite, a pătruns în apele teri
toriale ale R. P. Chineze în 
regiunea insulelor Iunșin și 
Tun, două din grupul insule
lor Șișa, din provincia Guan- 
dun.

în legătură cu această ac
țiune provocatoare a navei de

„Cosmos 119“
IERT, în Uniunea Sovietică a 

fost lansat satelitul artificial al 
Pămîntului „Cosmos—119". Apara
tura științifică de la bordul sate
litului este destinată continuării 
explorării spațiului cosmic în con
formitate cu programul anunțat de 
agenția T.A.S.S. la 16 martie 
1962, cînd a fost lansat primul sa
telit artificial din seria „Cosmos",

Ședința unei
C. A. I. R.

ZILELE acestea, la Sofia 
au luat sfîrșit lucrările Comi
siei permanente C.A.E.R. pen
tru siderurgie. La lucrările 
comisiei au participat delega
ții din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R.D. Germană, Polonia, Ro
mânia, Ungaria, U.R.S.S. și 
R.S.F. Iugoslavia. în calitate 
de observatori au participat 
reprezentanți ai R.P.D. Coree
ne.

Au fost analizate problemele 
legate de colaborarea țărilor 
membre C.A.E.R. într-o serie 
de domenii ale siderurgiei.

Ziua culturii
bulgare

Ieri în orașele și satele din 
R. P. Bulgaria a fost sărbăto
rită Ziua alfabetului și scrie
rii slave, ziua învățămîntului, 
culturii și presei bulgare.

La Sofia a avut loc cu acest 
prilej o mare manifestație. 
Prin fața tribunei oficiale din 
piața „9 septembrie“ unde se 
aflau conducătorii de partid și 
de stat bulgari, timp de aproa
pe două ore au trecut oameni 
de știință, cultură și artă, stu- 
denți și elevi, care purtau por
tretele fraților Kiril și Meto- 
diu, întemeietorii alfabetului 
slav, și lozinci ca „Muncă și 
învățătură“, „Știința și arta în 
slujba poporului“ 1. Demon
stranții purtau, de asemenea, 
lozinci care chemau la dobîn- 
direa de noi succese în cinstea 
celui de-al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist Bulgar. 
Numeroase diagrame oglindeau 
succesele obținute în cultura, 
arta și presa bulgară.

asupra unor probleme ca prețul de 
export al untului sau succesele 
echipei naționale de rugbi".

Este adevărat, în comparație cu 
Statele Unite sau cu Austra
lia, amestecul neozeelandez în 
războiul din Vietnam este mai 
modest. Ca urmare a presiunilor 
Washingtonului, guvernul condus 
de primul ministru Keith Holyoa- 
ke, a trimis în lupta împotriva 
patrioților vietnamezi o baterie de

Neliniștea 

neozelandezilor
artilerie. Probabil însă că aceasta 
nu a fost considerat drept satis
făcător de Departamentul de Stat 
al S.U.A. care caută, pe toate căi
le, să internaționalizeze interven
ția fățișă americană în Vietnamul 
de sud. Drept urmare, la cererea 
Statelor Unite, guvernul neozeelan
dez a. hotărît recent să trimită la 
Saigon încă 150 de militari și o 
baterie de tunuri de 105 mm. A- 
ceastă măsură a provocat protes

război americane,. un purtător 
de cuvînt. al Ministerului Afa
cerilor Externe al R. P. Chi
neze a fost autorizat să dea 
publicității un avertisment.

• OPOZIȚIA) S.U.A., Marii Bri
tanii și a altor țări, occidentale a 
împiedicat Consiliul de Securitate 
să adopte proiectul de rezoluție 
cu privire la Rhodesia, prezentat 
de 33 de țări africane. Acest pro
iect cerea Marii Britanii să între
prindă măsuri mai hotărîte pentru 
înlăturarea regimului coloniștilor 
albi rhodesieni, prin instituirea 
unei blocade economice totale și 
intervenția armată, în baza preve. 
derilor capitolului 7 al Cartei 
O.N.U. Proiectul de rezoluție nu a 
obținut însă majoritatea necesară 
de două treimi pentru a fi adoptat, 
în favoarea lui au votat Iordania, 
Mali, Nigeria, Uganda, U.R.S.S. 
și Bulgaria ; împotriva Iui, s-a pro
nunțat Noua Zeelandă, iar S.U.A. 
Marea Britanie, Argentina, Olanda, 
Japonia, Franța, Uruguay și Cian- 
kaișistul s-au abținut.

• LA MOSCOVA a sosit marți 
într-o'vizită oficială de șapte zile 
Marko Nikezici, ..secretarul de stat

De aproape cinci ani, patrioții angolezi desfășoară o luptă 
armată împotriva colonialiștilor portughezi. Infruntînd un pu
ternic aparat militar trimis de Lisabona, luptătorii pentru liber
tatea Angolei dau lovituri mereu mai puternice colonialiștilor. 
In fotografie : detașament al patrioților angolezi în timpul 

unei acțiuni

Ziua eliberării
Africii

I
n urmă cu trei ani, la 25 mai 1963, la Addis Abeba, 
își Încheia lucrările Conferința șefilor de state și gu
verne din peste 30 de țări africane independente. 
Reuniunea din capitala Etiopiei a adoptat Carta Afri
cii, pe baza căreia a luat ființă Organizația Unității 
Africane. (O.U.A.) Importanța deosebită a adoptării 
acestui document pentru viața „continentului negru" 
a făcut ca ziua de 25 mai să fie proclamată ca Ziua 
eliberării Africii.

Carta Africii consfințește necesitatea respectării in relațiile 
dintre țările continentului a libertății, egalității și demnității a- 
africane, dreptul de a dispune de propriul lor destin. Carta recu
noaște dreptul la independență al fiecărui popor, condamnînd 
toate forțele de dominație colonială sau neocolonială, exprimă 
fidelitatea față de principiile Cartei O.N.U. și ale Declarației cu 
privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale.

In anii care au trecut după al doilea război mondial, in condi
țiile schimbării raportului de forțe pe arena internațională în fa
voarea socialismului și păcii, datorită avintului mișcării de eli
berare națională, pe întinsul Africii au avut loc uriașe schimbări 
istorice. A crescut numărul popoarelor care luîndu-și soarta în 
propriile mîini au pornit pe calea dezvoltării de sine stătătoare. 
Dacă cu 10 ani in urmă o mare parte a țărilor africane se mai 
aflau sub lanțul robiei coloniale, în zilele noastre majoritatea lor 
au obținut independența. Alte popoare africane, in Angola, Mo- 
zambic, Guineea portugheză, Rhodesia luptă cu arma în mîini 
pentru cucerirea independenței. In Congo (Leopoldville) datorită 
amestecului cercurilor monopoliste drama poporului congolez 
continuă, chiar după acordarea independenței. Guvernul lui Ver- 
woerd din Republica Sud-Africană, care a ridicat apartheidul la 
rangul de politică de stat, supune populația de culoare la un re
gim de cruntă teroare. Profilind de sprijinul unor cercuri inte
resate in menținrea vechilor rinduieli, rasistul Smith a proclgmat 
„independența“ Rhodesiei de sud încercind să construiască o nouă 
posesiune a colonilor albi după asemănarea celei sud-africane. In 
lupta pentru obținerea unei adevărate independențe, poporul zim- 
babwe se bucură de sprijinul tuturor forțelor progresiste.

Popoarele recent eliberate își consacră forțele consolidării inde
pendenței, obținind succese în crearea unei economii proprii. Ele 
intensifică lupta împotriva oricăror forme de neocolonialism, a 
intenției marilor monopoluri de a redobîndi privilegiile pierdute.

Alături de celelalte forțe progresiste, Republica Socialistă Ro
mânia, își exprimă solidaritatea deplină cu lupta popoarelor atri- 
cane pentru înfăptuirea aspirațiilor lor, pentru scuturarea jugului 
colonial, împotriva colonialismului, și neocolonialismului. Țara 
noastră sprijină acțiunile țărilor Africii avînd drept scop apăra
rea și consolidarea independenței lor, dezvoltarea economiei na
ționale pe drumul progresului social.

Cu prilejul Zilei eliberării Africii, poporul român, tineretul no
stru, urează popoarelor africane noi succese în lupta pentru lichi
darea colonialismului, pentru progresul economic și social, pen
tru pace.

tele păturilor largi ale populației 
țării. în cursul demonstrațiilor și 
în scrisorile adresate Ministerului 
Afacerilor Externe s-a subliniat 
că nu sînt puse în discuție propor
țiile angajamentelor asumate de 
Noua Zeelandă în Vietnam ci prin
cipiile în baza cărora ele au fost 
asumate. Este criticat în special 
faptul că pentru prima oară Noua 
Zeelandă se angajează într-o ac
țiune militară în afara granițelor 
țării, la care nu ia parte Marea 
Britanie, țara-mamă a Common- 
wealthului britanic. Semnificativă 
în această privință este declarația, 
dată publicității Ja Wellington, de 
partidul laburist de opoziție și Fe
derația sindicatelor din Noua 
Zeelandă care cere retragerea ime
diată a tuturor trupelor neozeelan
deze din Vietnamul de sud.

Dezbaterile privind amestecul 
neozeelandez în războiul din 
Vietnam au luat- asemenea propor
ții încît, unele ziare din Welling
ton au 1^sat să se înțeleagă că 
guvernul ar putea hotărî devansa
rea la mijlocul verii a datei alege
rilor generale, programate pentru 
luna noiembrie, în cercurile parti
dului național, de guvernămînt, se 
consideră că o asemenea măsură 
ar putea preveni întărirea opoziției 
laburiste care a cerut o amplă 
reexaminare a angajamentelor a- 
sumate în Vietnam.

I. RETEGAN

pentru afaceri externe, al R. S. F. 
Iugoslavia. La aerodromul Șere- 
metievo, oaspetele a fost întîmpi- 
nat de A. Gromîko, ministrul afa
cerilor externe al U.R.S.S. și alte 
persoane oficiale.

• LA HAVANA a luat sfîrșit 
seminarul în problemele eddcării 
copiilor.! care, potrivit tradiției, se 
ține anual în capitala Cubei în 
ajunul Zilei internaționale a copi
lului. La seminar, .unde s-a discu
tat în special problemele educării 
în spiritul muncii a tinerei gene
rații, au participat peste 150 de 
pedagogi, medici pediatri și repre
zentanți ai organizațiilor obștești 
și instituțiilor de stat care se ocu
pă de educarea copiilor.

• ÎN CIUDA introducerii 
stării de urgență, greva ma
rinarilor britanici continuă să 
se desfășoare cu intensitate. 
Activitatea principalelor por
turi britanice, unde se află 
imobilizate navele comerciale, 
a fost paralizată. Numărul 
greviștilor se apropie de 
15 000 și se‘prevede ca pînă 
la sfîrșitul săptămînii numă
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Acord privind 
programul 

guvernului finlandez
HELSINKI 24 (Agerpres). — 

Partidul social-democrat, Par
tidul de centru, Uniunea De
mocrată a poporului finlan
dez și Uniunea Social Demo
crată a muncitorilor și micilor 
agricultori au căzut de acord 
asupra programului viitorului 
guvern de coaliție finlandez 
în care vor fi reprezentate. 
Tratativele pe marginea "pro
gramului au fost dificile și 
mai cu seamă cele asupra 
problemelor vizînd politica 
agrară și fiscală, precum și 
cele ale salariilor și prețurilor.

Acordul intervenit între 
cele patru partide marchează 
un pas hotărîtor în direcția 
formării coaliției guvernamen
tale, care va fi prezidată de 
Rafael Paasio, președintele 
Partidului Social Democrat. 
Noul guvern va deține în 
parlament 153 de locuri din 
cele 200.

rul lor să ajungă la 22 000. 
încercările de mediere în 
conflictul dintre greviști și 
armatori, la care s-a recurs 
din nou luni, au rămas fără 
rezultat.

• Ieri, ora 13,51 (ora locală) Ia 
Tașkent a fost înregistrat un nou 
cutremur de aproximativ gradul 7. 
Ceva mai tirziu stația seismică 
„Tașkent" a mai înregistrat trei 
cutremure, două de gradul 2. și 
unul de gradul 4,5. In oraș au mai 
fost avariate cîteva clădiri vechi. 
In cartierele care au avut cel mai 
mult de suferit au fost trimise aju
toare medicale.

• PARTIDUL popular progresist 
din Guyana britanică, principalul 
partid de opoziție din țară, a che
mat pe sprijinitorii săi să nu parti
cipe la ceremoniile prilejuite de 
acordarea independenței, întrucît 
guvernul continuă să menți
nă suspendarea garanțiilor con
stituționale. Intr-o conferință de 
presă ținută ia Georgetown, lide
rul acestui partid, Cheddi Jagan, 
a declarat că. după ce Guyana va 
deveni independentă, va începe 
„o nouă luptă pentru libertate îm
potriva neocolonialismului S.U.A.".


