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„Unde ne distrăm?*'

O întrebare la care sînt solicitați să răspundă
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ORGANIZATORII
Primirea de către tovarășul Nicolae Ceaușescu 

a delegației P. C. din Japonia

PRIVIRI SPRE ÎNĂLȚIMI. 
Trei dintre constructorii 
Termocentralei București- 
Sud : ing. Mircea Enăches- 
cu și sudorii Ștefan Oancea 

și Constantin Iliescu 
Foto: I. CUCU

TIMPULUI
LIBER

în zilele de 6 și 7 iunie, 
la C.C. al P.C.R., . tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășii Alexandru Dră- 
ghici, Paul Niculescu-Mizil și 
Mihai Dalea, a primit delega
ția Partidului Comunist din 
Japonia alcătuită din tovarășii 
Kasuga Shoichi, membru al 
Prezidiului C. C., deputat în 
Camera Superioară (conducă
torul delegației), Nishizawa 
Tomio, membru supleant al 
Prezidiului, secretar al C.C. al 
P.C.J., Najita Shigeho, mem
bru al C.C. al P.C.J., Suwa 
Shigeru și Narita Satoski, 
membri supleanți ai C.C. al 
P.C.J., Nishizawa Shunichi, 
activist la C.C. al P.C.J.

La primire au participat to

varășii Ghizela Vass și Andrei 
Păcuraru, membri ai C.C. al 
P.C.R., Ion Iliescu, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., An
drei Ștefan, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

A avut loc un schimb de 
păreri cu privire la proble
me de interes comun pentru 
cele două partide, dezvoltarea 
în continuare a relațiilor din
tre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist din Ja
ponia, la probleme actuale ale 
situației internaționale, la în
tărirea unității și coeziunii 
mișcării comuniste și munci
torești.

Discuțiile s-au desfășurat 
într-o atmosferă tovărășească, 
de caldă prietenie.
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î SUTE DE 

î CATARGE
Emoțiile și așteptarea nerăbdătoare ale celor 169 de elevi 

participanți la faza republicană a concursului anual de li
teratură română au cunoscut ieri momentul culminant. La 
Liceul „Nicolae Bălcescu“ din Capitală a avut loc festivita
tea de închidere și premierea cîștigătorilor concursului.

PREMIUL I

GEORGESCU LUMINIȚA 
clasa a Xl-a, Liceul „Nicolae 

Bălcescu" Brăila.

PÎNZARU IOAN
clasa a IX-a, Liceul „Unirea" 

Focșani

LAZIN DOINA
clasa a X-a, Liceul „Mihai 

Eminescu“ Satul Mare

In ultimul act al ace
stei tradiționale întreceri 
școlare organizate de So
cietatea de științe istorice 
și filologice cu sprijinul 
Ministerului Invățămin- 
tului și. al Comitetului 
Central al U.T.C., laurii 
victoriei au fost acor
dați celor care în etapele 
succesive ale întrecerii 
— faza locală, apoi cea 
regională și, în sfîrșit, 
faza republicană — au 
dovedit temeinice și bo
gate cunoștințe de lite
ratură română, veritabile 
aptitudini literare.

Cîștigătorii, cit și cei
lalți participanți la laza 
republicană a concursu
lui, au fost felicitați de 
reprezentanți ai Societă
ții de științe istorice și 
filologice, Ministerului 
Invățămîntului și Comi
tetului Central al Uniu
nii Tineretului Comunist. 
Un cald și emoționant 
îndemn a adresat elevi
lor poetul Demostene 
Botez, membru corespon
dent al Academiei Repu
blicii Socialiste România: 
„Vă doresc o strălucită 
afirmare în Olimpul li
terelor românești, . iubiți 
confrați. In cariera lite
rară, pe care v-o între
văd, să nu pierdeți nici
odată dragostea de om, 
preocuparea pentru viata 
și gîndurile lui, căci ace
stea dau titlul de noble
țe al scriitorului, îi ex
plică rostul în lume“.

I. T.

Un nou obiectiv
al economiei forestiere

La Combinatul de 
industrializare a 
lerpnului din Pitești 
a început construc
ția unui nou obiec
tiv al economiei fo
restiere — fabrica 
pentru făină din

lemn. Pe liniile teh
nologice ale acestei 
unițăți se vor pro
duce anual, con
form proiectului, 
2 000 tone făină de 
lemn — pfodtft tu

multiple utilizări în 
economie.

Materia . primă 
folosită în procesul 
de fabricație 9 va 
constitui rumegușul 

_ de
S * * (Agerpres)

Intr-un fel sau altul, copilă
ria este vîrsta căreia îi rămâ
nem datori toată viața. La 
cine, dacă nu la copii găsim 
o mai mare sete de cunoaște
re ? (Relativ recent, o sta
tistică arată că încă din 
primii ani, copiii pun ce
lor din jurul lor aproape 500 
de întrebări pe zii). La cine 
găsim o curiozitate mai mare, 
o fantezie mai mare ? Fante
zie !. Poporul a intuit genial

de
Petre Ghelmez

acest lucru și a dăruit oopilă- 
riei nesecatul tezaur etic, 
moral și artistic al basmelor. 
Pe Făt-Frumos, pe Harap-Alb, 
pe Ileana Cosînzeana, pe Zîna 
cea Bună, alături de Zmeul- 
Zmeilor, de Spin, de Muma 
Pădurii... Poate că acesta a 
fost și primul tratat, nescris, 
de pedagogie și morală, de pe 
aceste locuri.

(Continuare in pag. a Ill-a)

xistă, în fiecare 
oraș, o stradă 
principală, o stradă 
pe care treci zil
nic, după treburi, 
pe care sînt cele 
mai multe cine
matografe, cele 
mai multe cofe- 

tării, cele mat multe vitri
ne, cele mai multe restauran-
te, o stradă care este, pentru 
cei mai mulți, locul de întâl
nire, de plimbare.

Duminică seara, ploaia dă
dea semne de oboseală. Cerul 
rămînea plumburiu, dar a fost 
de-ajuns ca picăturile să devi
nă din ce în ce mai rare, ca 
strada principală, Corso-ul, 
cum i se spune, să se anime 
de glasuri, de rîsete. Grupuri 
de tineri se opreau la margi
nea trotuarului, la un colț de 
stradă, în fața unei vitrine 
care-i inspira, discutând gălă
gios. Marea mișcare începuse, 
dintr-un capăt într-altul al 
străzii, o dată, de două ori, de 
zece ori.

— Cam asta facem în fie
care seară, îmi răspund cîțiva 
tineri. Aici mai schimbăm cîte 
o vorbă cu prietenii, mai în
tâlnim cîte-o fată...

— Unde lucrați ?
— La „Solidaritatea" (fa

brica de încălțăminte).
Întreprinderea are un club 

frumos, spațios. Aflasem că 
seri cultural-distractive se or
ganizează aproape săptămînal.

— Nu participați ? întreb 
un grup de fete întâlnite tot 
pe Corso.

—Nu prea. Cînd organizea
ză U.T.C.-ul de la noi din fa
brică, ne mai ducem, cu toate 
că nu ne prea distrăm. Se iscă 
scandaluri, vin tot felul de 
băieți, unii, după cîteva ore 
de restaurant, prea bine dis
puși...

Alți tineri îmi confirmă lip
sa de popularitate a clubului 

de la „Solidaritatea“. In loc 
să se organizeze seri de dans 
la care tinerii să fie invitați, 
intrarea este permisă oricui 
plătește 5 lei, indiferent de 
unde vine, cu cine vine.

— Ne-am simți bine noi în
tre noi, continuă fetele, sau 
cu băieții de la fabrica „înfră
țirea" cu care sîntem vecini, 
dar organizăm foarte rar ac
țiuni comune. Nici noi nu știm 
de ce...

Plimbarea pe Corso conti
nuă. Însoțim un alt grup de 
tineri. Sînt constructori. Nu 
știau dacă întreprinderea lor 
are un club.

—• Cînd e frumos afară, îmi 
spun doi elevi de la Liceul nr. 
4, n-avem probleme... Ștrand, 
parc, băile „Felix" sînt la 7 km, 
avem două stadioane... Ne plic
tisim cînd e așa ca astăzi...

— Să vă spun drept, mărtu
risește M. L. de la Fabrica 
de alumină, mereu și mereu 
conferințe, expuneri, oricît de 
interesante ar fi, devin plic
tisitoare...

— A fost odată o conferință, 
își amintește eleva Lucia S., 
„Ce înseamnă să fi modern". 
Știți cum era sala ? Arhipli
nă. Aș vrea să discutăm mai 
mult despre probleme ale 
noastre, ale tineretului... Vă 
mirați că ne plimbăm de zeci 
de ori pe aceeași stradă, la noi 
s-a creat acest obicei. Și ai, 
n-ai treabă, vorba lui Cara- 
giale, seara ieși pe Corso.

— De fapt, pierdem vremea, 
conchide Ludovic K., tehnician 
la Fabrica de alumină. Cînd 
am văzut că nu se mai oprește 
ploaia, m-arn gîndit să văd ex
poziția „Locuința contempora
nă“, unde sînt expuse și niște 
lucrări ale elevilor de la Cen
trul școlar tehnic. Dar era în
chis. De ce tocmai duminica, 
nu înțeleg.

La ușile de intrare ale cofe-

tăriilor și braseriilor de pe 
Corso grupuri de tineri așteap
tă să se elibereze o masă... 
Braseria „Transilvania“, cea 
mai mare din. oraș, e arhipli
nă. Văd foarte puțini oameni 
în vîrstă. La unele mese, cîte 
10 tineri. Discută, rid. Nici nu 
se gîndesc să plece. întâlnesc 
o tânără profesoară. Folosesc

GALINA BĂDULESCU

(Continuare in pag. a Ill-a)

In Parcul poporului din Craiova

PARAFA TĂRĂGĂNĂRII. APASĂ GREU

PE ARIPILE ENTUZIASMULUI
vem în față un 
dosar volumi
nos. între cele 
două coperți se 
află zeci de 
calcule, schițe, 
referate și mul
te, foarte mul
te semnături.

Titulatura completă a dosaru
lui este : „C.I.L. Suceava —
dosar cuprinzînd propunerea 
de inovație a lui Constantin 
Savu“. Să-l răsfoim împreună.

Constantin Savu, un tînăr 
tehnician din fabrica de bina
le, a inaintat cabinetului teh
nic, cu 6 luni în urmă, o ino
vație. El propunea o nouă teh
nologie în fabricarea ferestre

lor. Sigur, a cercetat lite
ratura de specialitate, a con
ceput diverse schițe și va
riante pînă cînd, în cele din 
urmă, munca i-a fost încunu
nată de succes. Tehnologia 
propusă de el asigură prelu
crarea simultană a două cerce- 
vele pentru ferestre cu des
chizătura în trei canate. A- 
ceasta oferea posibilitatea ob
ținerii unei cantități duble de 
produse cu aceeași forță de 
muncă.

Cînd s-a convins de eficiența 
inovației — după o experimen
tare îndelungată — tînărul a 
înaintat-o spre aprobare cabi

netului tehnic. De aici începe, 
de fapt, povestea ciudată. Co
lectivul de inovații al cabine
tului a cerut serviciului tehno
logic să întocmească un me
moriu justificativ asupra efici
enței noii inovații și posibili
tății ei de aplicare în combi
nat. Memoriul întocmit reco
manda aplicarea neîntîrziată a 
inovației. Colectivul de inova
ții a cerut atunci o nouă expe
rimentare. Rezultatele au fost 
din nou favorabile. Serviciul 
tehnologic, condus de inginerul 
Alexandru Cerlinca, a propus 
— pe baza unui nou referat — 
introducerea noii tehnologii în

Stabilirea S.M.T.-urilor care revizuiesc 
mașinile agricole proprietatea 

cooperativelor agricole
Consiliul Superior al Agri

culturii, împreună cu Uniunea 
Națională a Cooperativelor de 
Producție au desemnat stațiu
nile de mașini și tractoare 
care urmează să execute revi
zuirea și repararea mașinilor 
și utilajelor proprietatea coo
perativelor agricole. S-a sta
bilit ca în fiecare raion să 
existe cîte o stațiune. în aces
te unități au fost organizate 
secții specializate care vor 
executa reparații curente la 
tractoare, mașini agricole, 

producția de serie. Inginerul 
Simion Macovei, șeful colecti
vului de inovații, mai cere o 
experimentare. Cea de a doua 
experimentare, pe un alt lot 
de cherestea, a arătat că apli
carea inovației aduce o eco
nomie antecalculată de aproa
pe un milion lei.

în scripte, la cabinetul teh
nic, inovația lui Constantin 
Savu n-a primit totuși avizul 
„aprobat“ nici după ce-a de-a

ION BELDEANU

(Continuare în pag. a Ill-a) 

pompe de irigat și diverse uti
laje agricole.

în toate stațiunile de mașini 
și tractoare, cooperativele vor 
putea face lucrări mărunte — 
de lăcătușerie, strungărie, su
dură etc.

Reparațiile capitale ale trac
toarelor, motoarelor, agrega
telor de irigat și motopompe- 
lor proprietatea cooperative
lor agricole vor fi efectuate în 
uzinele de reparații ale Con
siliului Superior al Agricul
turii.

(Agerpres) Piatra Neamț pe verticală
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etaje. Sticlă, 
ritm a! feres- 
largi contra-

Clădirea are 6 
oțel și beton. Un 
trelor mari, ușile 
punctează. Spatiile verzi, aleile, 
rondele de flori sugerează in
timitate. Dar nu este un bloc 
de locuințe ci o fabrică de con
fecții. Orașul se întinde ceva 
mai încolo. 80 000 de locuitori. 
Se dezvoltă pe orizontală de-a 
lungul unor bulevarde duble. 
Din loc în Ioc cresc pe verti
cală clădiri de 9 sau 11 etaje. 
E un oraș modern cu tot ce 
are nevoie : teatru, oficii poș
tale, săli de sport, centre co
merciale. Unul dintre cinema
tografe arhitectul l-a desenat 
cu intrarea cinemascopică lu
crată în sticlă. Nu mai are ne
voie de firmă. Pavilionul unei 
expoziții, înalt cit 3—4 etaje. 
Este și el toi din sticlă. Peste 
tot multă sticlă. Să pătrundă 
soarele în camera copilului, fn 
biblioteca publică și în clasele 
școlare, în sala de sport și la 
cofetărie.

L-aș numi un oraș al soare
lui fiindcă și culorile placaje
lor ceramice, al zidurilor, îm
prumută de la astru lumină. Și 
un oraș al poeziei. Linia avîn- 
tală a monumentului din gra
nit și marmură urcă spre înal
tul boltii — forfă și crea/ie. 
Fintîna arteziană — trei coloa
ne antice în jurul căreia se re
varsă în jerbe florale apa pă- 
mîntului. Interiorul locuințelor 
aduce ultramodernul la far
mecul rusticului.

Totul este conceput cu gene
rozitate, cu bun gust, după toa
te regulile de trai ale epocii 
noastre. Numele acestui oraș ? 
In limite stricte tot ceea ce 
am încercat să vă descriu, se 
află pe 
studenții 
hitectură. Sînt 
planșe în vasta vitrină a unei 
fațade a institutului.

...Viitorii arhitec/i 
Incepînd din anul intîi cu „Pa
vilion de ape minerale, studiu 
și execufie în 17 zile", cu ,,Re- 
leveu la muzeul satului" 
terihinînd cu orășele sau 
tiere, decorații de teatru 
planul cetății Ada-Kaleh 
exercițiu de măiestrie artistică. 
Expun acolo în văzul oameni
lor de pe stradă invitîndu-1 
parcă la un colocviu. „Vă plac 
lucrările noastre ? Dorim 
asemenea construcții să vă 
frumuseteze viata".

Liniile din tuș sau creion 
planșelor scriu și o invitație Ia 
credit. „Putefi avea încredere 
în noi ; învățăm să creăm pe 
măsura epocii noastre socia
liste".

V. CONSTANTINESCU

planșele desenate de 
Institutului

expuse
de Ar- 

acesțe

CERCETĂTORI Al LUMII VEGETALE

ascultați, și pia

A DOUA
CONSTRUCȚIE

absolvent al U- 
din București, 

iși continua aici,

Inginerii Lucia Luncă și Sorin Sociu de la Stajiunea experimentală legumicolă — Buzău
Foto : AGERPREȘ

o mai lungă ședere 
șantierul hidrocentra
la i recitali la 

creațiile închinate 
tui edificiu. Tînăra

expun.

Cînd privesc o clădire, un 
baraj, o mare zidire econo
mică sau socială am senti
mentul că autorii acestor 
edificii și-au gindit propria 
lor viață, starea lor sufle
tească. Ei au plecat lotuși 
mai departe fiindcă aceasta-i 
menirea lor : să/fie construc
tori. Să se construiască pe 
ei înșiși, intr-o desăvîrșire 
continuă. Fără îndoială, pro
cesul e complex și de dura
tă, se petrece încet și in 
mod diferit, în funcție de fie
care dintre noi.

într-un mai vechi carnet 
de însemnări întilnesc nu
mele tînărului geolog Ion 
Mazilu Toamna incendia în 
aur pădurea, pe Argeș. Șan
tierele hidrocentralei înce
puseră nu demult desfășura
rea lor spectaculoasă, în 
munți. Pe unul din traseele 
construcției, tinărul geolog 
Mazilu, echipat ca un alpi
nist, încerca sunetul pietrei, 
îl asculta, lovea stînca încet 
cu un ciocan, într-o încor
dare și așteptare unică par
că, de simfonie. Am făcut

semn către piatră și l-am 
întrebat :„Cintă ?" A făcut 
semn și el către piatra și 
mi-a răspuns :

— Dacă 
tra cîntă.

Proaspăt 
niversității 
Ion Mazilu 
pe alt plan, poezia severă a 
meseriei sale. Și, fără indo-

ială, nu se aștepta la o viață 
ușoară. Trebuia ani de zile 
să trăiască și să mucească 
în munți. La început, cind 
nimic nu mărturisea încă 
prezența constructorilor, 
cînd totul era vegetație și 
stîncă abruptă aici ,mai min- 
giia și gîndul de a se retra
ge. Și totuși ceva formida-

V. RÂPEANU VLAH UTĂ
Ml Șl EPOCA SA

ȘTAFETA MESERIEI
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In articolul „Cote neesca- 
iadate“ publicat în numărul 
5 236 din 19 martie al ziaru
lui nostru, evidențiam o serie 
de deficiențe existente în 
pregătirea practică a elevilor 
de la Școala profesională, de 
mecanici agricoli din Giurgiu.

Printr-o scrisoare, sosită 
recent la redacție, un grup de 
elevi din anul III de la aceas
tă școală ne informează că, 
deși s-ar fi putut înlătura, 
unele deficiențe continuă să 
persiste.

Iată-ne, așadar, din nou 
spre Giurgiu. Un prim popas 
la școală.

— Articolul publicat a fost 
un îndemn serios pentru noi 
în ceea ce privește îmbună
tățirea calității practicii in 
producție a elevilor — ne-a 
declarat tovarășul ing. Gheor- 
ghe Cristea, directorul 
Am revăzut cu acest 
programele de practică, 
actualizat la condițiile 
fice din unitățile noastre a- 
gricole. Am fixat, tot
odată, răspunderi speciale 
pentru fiecare cadru didactic. 
Mai puțină înțelegere am în- 
tîlnit din partea celor alături 
de care elevii iși desfășoară 
practica, a unor conduceri de 
unități agricole cu care co
laborăm.

Am întreprins un raid prin 
cîteva gospodării agricole de 
stat în care fac practică elevii 
ultimului an. în cele mai multe 
locuri, i-am găsit pe elevi la 
cîmp, repartizați pe brigăzi, 
participînd direct la muncile 
care se efectuau. Trebuie men
ționat aici ajutorul pe care 
elevii îl primesc din partea 
mecanizatorilor, a șefilor de 
brigăzi, ca și atenția deose
bită cu care conducerile unor 
unități se îngrijesc de ei. 
Există, astfel, o mulțumire 
reciprocă. Așa se prezintă lu
crurile la G.A.S. Vedea, Fră- 
sinet, Zimnicele, Frățești.

In alte locuri, însă...
Discutam la G.A.S. Toporu, 

secția Chiriacu, cu elevul 
Păun Gheorghe.

— în parte 
de munca pe 
în practică, 
pentru că nu 
nu ni se permite să partici
păm și la lucrări mai com
plexe. Aceasta s-a întîmplat 
cînd se semăna porumbul — o

școlii. 
prilej 
le-am 
speci-

sînt satisfăcut 
care o fac aici 
Spun în parte, 
înțeleg de ce

lucrare mai pretențioasă, dar 
nu imposibilă pentru 
sfîrșitul celor treî 
școală.

— Sincer vorbind, 
am avut inițial mai 
încredere in posibilitățile ele
vilor — ne relata tovară
șul Mihai Băban, directorul 
G.A.S.-Bujoreni. Din discu
țiile cu ei, faptele înseși ne-au 
convins, însă, că posedă sufi
ciente cunoștințe 
face față oricărei

Iată o părere și 
la care subscriem.

*
E firesc ca viitorii mecani

zatori în acest interval mare 
de timp, destinat practicii, 
să-și petreacă aici, ală
turi de mecanizatori, și 
ceasurile de răgaz. Și cine alt
cineva, dacă nu comitete
le U.T.C.
uri, 
acest lucru ?
vite la acțiunile organiza
te în aceste unități, să-i 
antreneze concret la realiza
rea altora — într-un cuvînt, 
să se intereseze de soarta lor ?

Realitățile întîlnite au in
firmat, însă, acest deziderat, 
în afară de G.A.S. Frățești, 
în celelalte unități vizitate 
nu se întreprinde nimic în a- 
cest sens. Mai mult, în unele 
G.A.S.-uri (Toporu, de pildă) 
secretarii comitetelor U.T.C. 
nici nu știu cîți elevi se află 
acolo în practică, n-au discu
tat niciodată cu ei, nu i-au 
invitat la nici o adunare ge
nerală U.T.C. Există o nepă
sare greu de explicat față de 
acești elevi. (E drept, nici în 
alte privințe, respectivele co
mitete U.T.C. nu prea au cu 
ce se lăuda). Dezinteresul se 
datorește și faptului că elevii 
aparțin de Giurgiu, iar aces
te unități de alte raioane, ca 
Drăgănești Vlașca. Se aruncă 
atunci răspunderea de pe un 

. umăr pe altul, în așa fel, în- 
cît pînă la urmă ambii umeri 
să fie eliberați. Pretexte pot 
exista. Cert este, însă, că 
elevii așteptau acest aju
tor din partea organizațiilor 
U.T.C. din G.A.S.-uri, dar 
drumul pînă acolo a rămas 
în suspensie ; comitetele 
U.T.C. nu au întreprins nimic 
pentru a-1 face accesibil.

bil simțea că se va petrece, 
îl intîlnesc a doua oară, mai 
tirziu. Munții atunci iși dă 
deau mina. La rădăcina lor 
constructorii turnau primei', 
bene de beton. Barajul în
cepea să fie sudat puternic/ 
în legături de piatră și fru
musețe. Se auzeau, in ecou, 
vibratoarele. Tinărul absol 
vent, cu nelipsitul ciocan de

mai profund al cuvintului. 
Geologul Mazilu se căsăto
rise, avea tovarăși de mun 
că șl prieteni in biografia 
cărora hidrocentrala de. la 
Bicaz, surorile ei de pe Bis
trița la vale, înscriau expe
riența unor ani tineri si 
poate de-aceea nemaiuitați, 
cit adinei rezonanțe-n me
morie. L-âm înlilnit cu mult 
firai tirziu, a treia oară, la o 
seară de poezie. Cîtiva ti
neri poeți din București du
pă 
pe 
lei,

încercare a pietrei ,lua în 
continuare probe de rocă, 
studia versanții din stînci ai 
barajului, pentru consolida
rea lor. între timp familia 
constructorilor devenise nu
meroasă, cîteva mii de oa
meni formau aici o adevă
rată așezare, pitorească 
armonioasă în sensul

club 
ăces- 
fanii- 

lie era acolo și ea, asculta.
Și mi-am adus atunci aminte 
de primul nostru dialog, cind 
intr-o incordare și așteptare 
parcă, de simfonie, lori Ma
zilu încerca sublim sunetul 
tainic al pietrei. Și primul 
cuvînt, rostit atunci ca un 
salut. întrebam: „Cintă?"...

— Dacă ascultați, și pia
tra cintă.

Este evident pentru oricine că 
monografiile, nu se dedică numai 
care nu le aveau ci, faptul pare 
satisfac nevoia de construcție proprie, origi
nală, mai ales acolo unde există deja mai multe 
opinii, aprecieri, viziuni. E drept că și relativa 
ușurință de a „crea" un punct de vedere prin 
raportări delimitative are farmecul ei specific, 
imbiind la această tentativă pe istoricii lite
rari încă nededați gustului, și necesității, de a 
opina primii asupra personalităților ne studiate 
exhaustiv. Spiritele polemice ocolesc domeniul 
inedit, nu neapărat din neputința formulării 
unei aprecieri, dar dintr-o sinceră pasiune 
restauratoare, cu efecte, și ea, uneori binefăcă
toare. Nu-i mai puțin adevărat că o prelun
gire peste măsură a acestei tendințe devine la 
un moment dat dezavantajoasă, întîrziind apa
riții — pe care cititorul are tot dreptul să le 
ceară — de lucrări asupra acelor scriitori fun
damentali lipsiți de atenția critică trebui
toare. Iată de ce, fără să fie aici vreo umbră 
de reproș, înregistrăm cu satisfacție apariția 
cărții lui V. Râpeanu, „Vlahu(ă și epoca sa", 
neputîndu-ne sustrage însă regretului că un 
tînăr istoric informat, cu deprinderi documen
tare serioase, nu vădește încă o mai pronun
țată ambiție de pionierat pe care, fără îndoia
lă, ........................
e 
cu 
ușoară teamă de a duce analiza, 
arh prilejul, la ultimele ei con
secințe. Aspectul meritoriu al 
cărții e în latura ei documen
tară precum și în încercarea de 
a concilia o anume diversitate 
(contradictorie ?) a opiniilor 
formulate în mai multe dece
nii asupra rolului și locului o- 
cupale de AL Vlăhuță în istoria 
litei aturii române. Pentru că, a- 
vizaf probabil asupra reacțiilor 
unor spirite, autorul scrie în
tr-o prefață lămuritoare (de a- 
ceea necesară) cu titlu de un e- 
vident retorism polemic (Iarăși 
V lahufă?): „Personal, nu am vrut 
un monument, nici să contrasemnez un act de 
deces. M-am străduit să scriu o carte vie..." 
etc.

Dacă strîngem mărturiile contemporanilor lui 
Vlahuță asupra sa vom avea, chiar înainte de 
a-i judeca opera, imaginea funcției sale în 
epocă : un mare animator cultural, o prezență 
dinamică (în ciuda exterioarei blîndeți a omu
lui, cum ne încredințează cu justețe autorul) 
în graficul atitudinilor din epocă, un publicist 
superior și chiar un artist cu vădite accente de 
originalitate creatoare.

Preocupat tot timpul să decupeze sensul au
tentic al evoluției eroului său (cartea încer- 
cind să fie și o biografie), autorul dă mai pu
tină importanță nivelului expunerii, folosește 
adesea un ton didactic, descrie fără nerv dar 
cu onestitate, sugerînd un spirit problematic, 
lucru vădit din suma întrebărilor de la care 
pleacă aproape fiecare capitol. Astfel, incrimi- 
nînd imaginea unui Vlahuță „blajin răzeș mol
dovean pășind senin prin viață și îndeplinind 
conștiincios, cu oarecare voluptate ehiar, felu
rite obligații funcționărești" autorul relevă de 
la început drama (constantă, după cum spe
cifică) scriitorului. Iată un prim prilej de me
ditație. Istoricul crede că există o identitate 
între scriitor și Dan, eroul cunoscutului său 
roman. Lucrurile pot sta și așa, dar importantă 
era nuanțarea structurii dramei. Pentru că ea 
nu e datorată exclusiv unor cauze exterioare 
(condiția proletarului intelectual), dar agrava
tă, pe plan subiectiv, de discrepanța dinți e 
scop — înțeles ca dorință — și mijloace. Idea
lul lui Vlahuță —- argumentează autorul — 
era de a se dedica scrisului, dar n-a avut con- 
oițiile necesare, iar cînd le-a avut disponibili
tățile sale lăuntrice secaseră, sau scăzuseră 
destul de mult. Ni se pare o explicație cel 
puțin simplistă, deși întemeiată pe un feno
men social de necontestat. Sub aspectul exis
tenței sociale și Eminescu a ' 
letar intelectual. Una este să 
dițițle vieții materiale a unui 
prețuirea oficială minimă de 
bucura în trecut și cu totul 
meiezi pe această situație neputința scrisului 
ideal, mult și valoros. Explicația criticului ni 
se pare șubredă, neconvingătoare în raport cu 
starea reală a talentului scriitorului. Meritele 
luj Vlahuță la propășirea culturii noastre 
remarcabile prin acumulare, prin spiritul 
catalitic, de ferment cultural. De altfel, 
departe, însuși autorul revine, mai lucid, 
pra acestui unghi și scrie : „totdeauna a 
socotit drept 
tate. Pentru că, deși de multe or; bunele lui 
intenții au fost mai generoase decît ceea ce 
a realizat, Vlahuță a înțeles mai bine decît 
mulți confrați cerințele vremii și a căutat să 
le slujească cu pasiune, cu dăruire și adesea 
cu competență". Ce se mai poate reține din 
această cercetare a Iui V. Râpeanu ? Anume, 
ideea că fără a cădea într-un epigonism emi
nescian cu totul neinteresant, Vlahuță a jucat

biografiile, 
scriitorilor 
curios, ele

ar avea cu ce s-o susțină, 
un istoric conștiincios, parcimonios 

posibilitățile criticului, de
de

Autorul 
insă 

unde o 
! cite ori

un rol de seamă în popularizarea marelui poet, 
punfnd intr-o circulație mai intensă și mai 
aproape de înțelegerea oricui citeva concepte 
și stări eminesciene. Se descoperă și accente, 
„puncte de asemănare". cu opera lui Caragiale, 
toate acestea, evident, înainte ca opera lui 
Vlahuță să-și contureze o direcție proprie, dacă 
nu perfectă cel puțin deschizătoare de noi per
spective. Pînă atunci insă avem de urmărit 
o serie de împrejurări biografice, consolidarea 
unor atitudini progresiste și umanitariste ale 
scriitorului, poziții care vor fi în general favo
rabile dezvoltării literaturii noastre pe un fă
gaș realist, de inspirație națională și socială. 
Ne întrebăm însă dacă într-adevăr „declanșa
rea conflictului" cu Junimea — în speță cu 
Titu Maiorescu — s-a produs numaidecît in 
legătură cu o anume interpretare a poeziei „La 
icoană" fată de care conducătorul cenaclului 
a avut — cum notează V. Râpeanu transcriind 
mărturia lui N. Petrașcu — „o atitudine rezer
vată". Din ce pricină ? Pentru că exprima „fă
țiș" revolta împotriva divinității — propune 
autorul. Titu Maiorescu insă exclamase — dacă 
e să-i dăm crezare memorialistului citat — 
după lectura poeziei: „Eminescu redivivus 1". 
Deci criticul sesiza în primul rînd un anumit 
epigonism. Evident, cauzele ruperii de Junimea 
rămîn cele indicate de V. Râpeanu, dar ni se 
pare riscantă fixarea în anecdotic. De altfel, 
dificultăți de același ordin mai întîmpină au
torul și in alte locuri. Așa, de pildă, deși intorul și

nici să ridic

alte locuri. Așa, de pildă, deși in 
general are dreptate, la pagina 
99 citim ,.ex abrupto" : „Chiar 
din primele sale scrieri Vlahu- 
lă, ca și Delavrancea, parcurge 
simultan trei etape ale dezvol
tării literaturii universale: ro
mantismul. realismul și natura
lismul". Simultan ? Romantis
mul, realismul, naturalismul sint 
doar „etape"? Trecînd peste a- 
semenea incongruente cartea 0- 
feră oate interesante, destule 
sugestii merituoase, cum ar fi 
cele desprinse din analiza atitu
dinii lui Vlahuță față de necesi

tatea adîncirii studiului asupra omului sub im
pulsul activității remarcabile a unor personali
tăți ale științei românești (V. Babeș, Ion Conta- 
cuzino, Emil Racoviță, Paul Bujor etc.), de unde 
a izvorît și o anume orientare spie proza psi
hologică, înnobilată mai apoi de o scriitoare ca 
Hortensia Papadat Bengescu. Din acest punct 
de vedere autorul e îndreptățit să sublinieze, 
cu unele precizări, rolul de precursor al lui 
Vlahuță. Dar gravitatea și spațiul acordate 
analizei romanului „Dan" ni se par, totuși, 
disproporționate în raport cu valoarea lui in
trinsecă. Plasînd apariția cărții într-o adevă
rată febră a așteptării („Cititorul aștepta car
tea de mari proporții") nu spunem totuși nimic 
despre valoarea ei. Evident, 
specifice (ele 
articol inedit 
este un mare 
contribuit la
de care vorbește autorul. Dacă este foarte im
portant studiul sociologic al literaturii, nu cred, 
însă, că putem renunța la drămuirea valorii. 
Istoric» romanul avansează un tip : învinsul. 
Dgr a spune despre valoarea romanului că 
„Desigur Dan nu-i o reușită deplină" și că 
drama lui este „în fond" „și drama eroilor lui 
Camil Petrescu" este a simplifica enorm pen
tru înțelegerea cea mai elementară a lucruri
lor. In rest, ce a însemnat această carte pentru 
destinul literaturii române, autorul încearcă o 
demonstrație credibilă, deși nu inedită.

Inadvertențe formulări imprecise ori nere- 
veiatoare se mai găsesc.

Inițiator, important în „conținutul inspirației 
literare" — cum scrie Tudor Vianu (citat de 
V. Râpeanu) — Vlahuță a deschis noi zone de 
inspirație, a observat particularități inedite ale 
vieții sociale pe care le-a propus, ca teme, 
literaturii. Meritul este indiscutabil și nici o 
istorie literară nu-1 va omite. Autorul nu păs
trează însă nici aici o rigoare maximă. După 
ce scrie că „a creat primul cîteva tipuri fun
damentale" reproduce un citai din T. Vianu 
cărei anihilează propriile constatări: „Putem 
retine în primul rînd un număr de maxime, 
de cugetări, de reflecții asupra vieții și mai 
puțin tipuri (s.n.) bine conturate și individua
lizate artistic". La atari neatenții cititorul de
vine subit circumspect, nefiindu-i oferită c 
analiză convingătoare ci o sumă de constatări 
și citate. Izbutind să numească domeniile în 
care Al. Vlahuță a avut un cuvînt de spds 
la dezvoltarea culturii noastre și adunînd un 
destul de întins material documentar, cartea 
aceasta, pentru uzul oricui dar mai ales al 
profesorilor, deci utila sub acest aspect, nu 
este totuși destul de „vie" cum promisese au
torul în prefața, fiindcă ne lipsește de o ade
vărată analiză și reconstituire biografică tar 
comentarea unor scrieri este sumară (cu ine
galități dintre care am semnalat cîteva), adesea 
numai retorică, lipsită de formule pregnante, 
sintetice și expresive.

Vă invităm

la drumeție

O noutate !

C. STÄNESCU

fost tot un pro- 
identifici in con- 
scriitor sau altul 
care artistul se 
altceva să înte-

anume condiții 
sînt sintetizate admirabil intr-un 
al lui Tudor Vianu intitulat „Ce 
scritor ?“, publicat recent) vor fi 
„un adevărat succes de librărie"

A. I. ZÄINESCU

puțina

yy .&•£- Os

regizorală. Dialog intre Sergiu Locuitorii Argedavei îl cheamă pe
laiescu

PE PLATOUL DE FILMARE

pentru a 
lucrări.
o practică

țiului lui Decebal 
Foto : AL. Btl,U

Moment de conșultajie
și secundul său Nicolae Cdtjoss

DACII*

noi, la

dacă nu 
din aceste G.A.S.- 

să se îngrijească de
Cine să-i in-

ION ANDREIȚĂ

Cind Dacia poate fi 
numită cu adevărat ,,Fe- 
lix" (fericită), pe pla
tourile de filmare ale 
studiourilor cinemato
grafice București istoria 
veche a poporului ro
mân prinde viată, Inii- 
ripîndu-se din . talentul 
și munca cineaștilor.

— Am vrea ca filmul 
nostru să ilustreze o zi
cală care circula cu 
două milenii in urmă, 
„mîndru și liber ca un 
dac’ — ne spune regizo
rul Sergiu Nicolaiescu.

★
Zidurile cetății Arge- 

dava sînt peluze pentru 
privitorii care n-au mai 
găsit locuri libere în fata 
tribunei la care au luat 
loc nobilii daci, în frun
te cu marele lor condu
cător, Decebal. Femeile 
și copiii poartă veș-
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Instantaneu la Suceava

minte pitorești care 
amintesc de iile și ca- 
trinfele de azi. Bărbații 
cu priviri dirze sint îm- 
brăcafi în piei de ani
male croite pe măsura 
busturilor 
Cei mai 
sint insă 
in haine 
In soarele 
cesc 
lănci, 
sulițe lungi cu 
de fier lucrat cu meș
teșug. Arcurile se încor- 
dează iăcînd să vibreze 
aerul. Caii nechează de 
neaslimpăr și, deodată, 
din rîndurile aflate în 
fa/a și de-a lungul tribu
nei izbucnesc urate. De 
pe zidurile cetății, stră- 
jile suflă in buciumuri. 
După nenumărate probe 
de curaj și indemiriare, 
locuitorii Argedavei cu-

lor vlnjoase. 
mul fi din ei 

Inveșmîntafi 
de războinic, 
primăverii lu- 

scuturi rotunde, 
paloșe ascuțite, 

vlrful

Noua hidrocentrală de pș 
Argeș continuă șă fie, și ia 
sfîrșitul acestei săptămâni, . 
unul dintre cele mai vizitate 
obiective turistice. Aici iși bor 
da întîlnire, sîmbătă și dumi
nică, elevi de la Liceul nr. 4 
Craiova, salariați de la G.A.S. 
Tulcea (care vor vizita, hidro
centrala în cadrul unei ex
cursii de 4 zile pe Valea Oltu
lui și Valea Prahovei),. turiști 
din București, Sibiu, Cluj 
și Ploiești.

Excursii de o zi și de o zi 
și jumătate, în tot timpul săp
tămânii ! Este vorba de o nouă 
inițiativă a Agenției, bucu- 
reștene de turism care, ince- 
pînd de azi, a permanentizat 
organizarea unor excursii de o 
zi și de o zi și jumătate.

Astfel, în fiecare zi a săptă- 
mînii, în jurul orelor 14,00 se 
poate pleca, cu autocarele 
O.N.T., în excursii de o zi și 
jumătate pe itinerariul Bucu
rești — Constanța — Mamaia, 
sau pe itinerariul București

Predeal — Poiana Brașov.
Tot zilnic, sînt organizate 

excursii de o zi, pentru vizi
tarea Mînăstirii Curtea de 
geș și a hidrocentralei de 
Argeș.

sînt 
său 
mai 
asu- 
fost 

„un animator". Și pe bună drep-

nosc numele învingăto
rului : Cotiso, fiul lui 
Decebal.

Un călăreț cu straiele 
arse și ruple sosește 
in galop în mijlocul pe
trecerii, tulburindu-i pe 
oameni. Sare obosit din 
șa și fuge împleticin- 
du-se 
unde 
nunchi :

— Decebal,

in tata 
cade

tribunei, 
in ge-

romanii 
au trecut peste Duna- 
ris...

Am ucis primul nobil 
care a trecut pe pămîn- 
tul nostru...

Așa începe nesfirșitul 
șir al războaielor daco
române din filmul pe 
care îl vom vedea poa
te chiar la începutul a- 
nului viitor (cineaștii 
și-au propus să termi
ne filmările în toamnă).

iarbă gra- 
pelin foș-
Bale un 
și umed

Cîmpul cu 
să, mohor și 
nește aspru, 
vini caldul 
dinspre bălțile Dunari- 
sului. Aproape 2 000 de 
oameni s-au întins pe 
iarba curată și grasă. 
Soldajii au lepădat 
coifurile grele, scuturile 
și paloșele. Glumesc și 
mănîncă cu poftă pline, 
brînză, ouă fierte, slă
nină, friptură, smîntînă, 
lapte covăsit, miere de 
albine. Din cind țn cînd 
sorb din vinul rubiniu. 
Țăranii au întins pe iar
bă ștergare înflorate ca 
fustele femeilor lor. Vi
nul și apa le păstrează 
reci, în ulcele de lut 
ars. Pe zidurile cetății 
cîtiva străjeri au ter
minat masa și sună din 
tulnice. De jos, de- pe 
iarbă, cîteva glasuri

răspund melodiei tără
gănate a tulnicelor în
tr-un cîntec legănat, un 
amestec ciudat de tris
tele șl veselie. Din mai 
multe puncte ale cîm- 
piei înțesate cu răz
boinici și țărani daci se 
aude o melodie cu ritm 
asemănător. Oamenii tac 
și ascultă. Vocea bine
cunoscută a crainicului 
de la Radio București : 
„Am transmis un pro
gram de muzică popu
lară românească. La 
șaselea semnal va 
ora cincisprezece’ 
voce :

— Dragi tovarăși, 
uza s-a terminat... 
începem filmarea, 
rugăm să treceți 
locurile dumneavoastră. 
Lăsafi în afara locului 
de filmare aparatele de

al 
ti 
O

pa- 
Re-
Vă
la

tranzistori, o- 
chelarii și termosele... 

Așa cum ati bănuit, 
dacii care mîncau nu 
erau alții decît cei a- 
proape 2 000 de oameni 
care alcătuiesc nume
roasa figurație a filmu
lui, aleasă cu grijă din 
rîndurile tinerilor ostași, 
ale muncitorilor din uzi
nele bucureștene, țăra
nilor din Buftea și co
munele învecinate. Îna
inte de a începe filma
rea, un copil venit în 
tugă a dus mîinile pil- 
nie la gură și 
undeva spre 
dese de daci 
serbare, către 
de o șchioapă 
gă un războinic cu scut 
și lance.

— Nicule, a zis to
varășul diriginte că î(i 
pune șapte la purtare...

Deși s-a convenit cu 
școala din Buftea ca la 
filmare să vină numai 
elevii ce învață după a- 
miaza este toarte greu 
ca cineaștii să stăvileas
că entuziasmul copiilor 
care vor 
daci!

neapărat să tie

ir
,,Dacii", copro

a strigat 
rîndurile 
aliati la 
un altul 
aliat lip

Filmul
ductie româno-lranceză, 
> a ti realizat de tinărul 
regizor Sergiu Nicola- 
iescu (autor al unor fil
me experimentale care 
s-au bucurat de un pres
tigios succes (,,Primăva
ra neobișnuită“ ,,Memo
ria trandafirului", „Lec
ție in infinit“) secondat 
de Nicolae Corjoss și 
I. Năslase. Imaginea o 
semnează C. Ciobotaru, 
iar dșcorul — reputatul 
scenograf Liviu Popa.

Distribuția : Amza Pe-

lea (Decebal), Mircea 
Albulescu (Oluper, (ra
tele lui Decebal) Alex. 
Herescu — un debutant 
(Cotiso. fiul lui Dece
bal). Jose-Mariș Nat, cu
noscuta și apreciata ac
triță franceză, va inter
preta pe fiica lui De
cebal, Pierre Brice va fi 
Severus (general ro
man). Kovăcs Gydrgy 
(Domitianus — Împărat 
roman), George Marchal 
(Fuscus — general ro
man), Emit Bota (marele 
preot).

După filmările exteri
oare in vecinătatea stu
diourilor. echipa de fil
mare se va deplasa în 
tara Hațegului (lingă 
Sarmizegetusa) la Stlna 
din Vale. Viriul Omul, 
precum și in Împrejuri
mile Hîrșovei. . ,
ATANASIE TOMA
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I SERBĂRILE GALANTE — In con* 

pletare : Vizita conducătorilor du 
partid și de stat In regiunea lași, 

rulează la Patria (orele B ; 10i 
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,151, 
București (orele 8,45; 11,15;
13,45; 16,30; 18,45; 21), Griviț» 
(orele 9.30; 11.45; 14, 16,15; 
18,30; 20,45; — în completare 
COCENEL).Pe scurt

Asociația <Je drept in
ternațional și relații in
ternaționale din Republi
ca Socialistă România, 
a organizat marți după- 
amiază o ședință de co
municări a Secției de 
relații internaționale.

Au fost de față Geor
ge Macovescu, adjunct 
al ministrului afaceri
lor externe, Òc.tav Live- 
zeanu, vicepreședinte al 
Institutului român pen
tru relațiile culturale cu 
străinătatea, numeroși 
juriști, profesori univer
sitari, și alti specia
liști. Tovarășa Mia Gro- 
za, vicepreședinte al 
Marii. Adunări Naționa
le, a prezentat comuni
carea : „Însemnătatea
internațională a „Decla
rației privind promova
rea In rinfurile tinere
tului . a idealurilor de 
pace, respect rpcinroc si 
inteleacre intre po
poare’.

Cel mai tînăr teatru 
popular al natrulen de 
acest fel din tară, a 
fost de aurind intiintdt 
în. unul din cele moi pi
torești orgsc ale Mara
mureșului- Siohețul Mar- 
matiej. Mișcarea artisti
că de amatori a oraru
lui Înregistrează astfel 
una din cele mai valo
roase cuceriri, intrind 
In același timp în circui
tul mișcării teatrale a 
Întregii țări. (D. Matală).

Cu prilejul comemo
rării a 250 de ani de Ia 
moartea stolnicului Con
stantin Cantacuzino, 
marți s-a deschis la Mu
zeul de artă feudală 
,,D. Minovici" din Capi
tală, o expoziție cuprin- 
zînd ò parte din biblio
teca personală a mare
lui umanist român. Ex
poziția este organizată 
de Biblioteca Acade
miei.

Expoziția cuprinde a-

proape 500 de lucrări 
în domeniul filozofiei, 
jurisprudenței, retori
cii, lingvisticii, litera
turii, științelor naturi), 
medicinii, astronomiei, 
matematicii, tehnologiei, 
precum și enciclopedii, 
dicționare, lexicoane.

Sub egida Institutului 
român pentru relațiile 
culturale cu străinăta
tea, marți dimineața s-a 
deschis, la Casa de cul
tură a I.R.R.C.S., o ex
poziție de fotografii in
titulată ,,20 de ani de 
existentă a P.S.U.G.".

La deschiderea expo-

ziției au luat cuvîntul 
Ion Pas, membru al C.C. 
al P.C.R., președintele 
I.R.R.C.S., și ambasado
rul R. D. Germane la 
București, Edwald Moldt..

Turmele de oi și ci
rezile de vite ale coope
rativei agricole de pro
ducție Mintiu, raionul 
Năsăud, aliate la pășu- 
natul alpin, au fost sur
prinse zilele 
o puternică 
Zăpada, care 
unele locuri 
a pus in pericol viata 
animalelor, iar o cirea
da s-a rătăcit pe mun-

lele Aluniș. Chemată in 
ajutor, aviația a desco
perit cireada, iar țăra
nii în frunte cu Grigore 
Drâgan, președintele 
cooperativei, și de Ovi- 
diu Oprea, medic vete
rinar, au izbutit sâ iacă 
drum și să aducă la 
vane majoritatea 
malelor.

sai- 
ani-

aă cabana Pește-a se 
află în construcție o ta
bără de căsuțe cu 2 4
locuri. Un nou drum 
lung de circa 15 kilo
metri. aflat deocamdată 
în construcție, va con
duce pe amatorii de 
drumeție la cabanele 
din Masivul Bucegilor.

• Meciul restanță din 
campionatul categoriei A ța 
fotbal (etapa a XlX-a) dintre 
Siderurgistul Galați și Steaua 
București se va desfășura 
astăzi pe stadionul din Ga
lați. întilnirea va începe la 
ora 17,30.

trecute de 
ninsoare, 

a atinsîn 
un metru,

vor 
culorile

Tabere de corturi 
împestrița cu 
lor vii pajiștile de la 
Furnica, Padina, Piatra 
Arsă, Muntele Roșu. A- 
ceste vești îmbucurătoa
re pentru turiști pot fi 
completate. Astfel, lin-

Primirea de către tovarășul
Ștefan Voitec

Marți, 7 iunie, tovarășul 
Ștefan Voitec, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Marii 
Adunări Naționale a Republi
cii Socialiste 
mit pe Iliăs

România, a pri
llili, membru al

Comitetului Executiv al parti
dului E.D.A; din Grecia, șeful 
grupului parlamentar al par
tidului E.D.A.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire care a decurs într-o 
atmosferă cordială.

7d Casa de. cultură a stu-expoziției de totograiii deIn cadrul
denților din Capitală puteți vedea cele mai bune imagini foto

grafiate de studenți
Foto: O. PLECAM

rbătoare la

Școală cu vechi. și . valoroa
se tradiții în peisajul învăță
mântului românesc, Liceul „U- 
nirea“ :din Focșani și-a ani
versat duminică un secol de 
existență. Șir de momente e- 
moționante, festivitatea a pri
lejuit o retrospectivă grăitoa
re a dezvoltării unui liceu 
care, debutînd în 1866 ca gim
naziu, cu o clasă de 50 de elevi, 
instruiți de un singur profesor 
are azi, în al 101-lea an de 

de 
elevi, de pregătirea cărora se 
ocupă 53 de profesori. A fost 
o întîlnire a elevilor și profe
sorilor de toate vîrstele, prilej 
al unor calde omagieri ale 
muncii tuturor acelora care 
de-a lungul deceniilor și-au 
închinat cu generozitate și pa
siune viața instruirii și edu
cației a zeci de promoții de 
elevi: Formați sub îndrumarea 
unor dascăli eminenți, dintre 
care amintim doar cîțiva de 
numele cărora se leagă o se
rie întreagă de contribuții la 
progresul culturii românești 
— Ovid Densușianu, Ion Ba- 
sarabescu, D. D. Pătră-canu, 
Paul Papadapol, Constantin 
Giurescu, G. Bogdan Duică — 
sute de absolvenți ai aces
tui liceu s-au remarcat apoi 
în viața economică, socială și 
cultural-științifică a țării. 
Printre elevii Liceului „Uni-

existentă, aproape 1 800

rea“ s-au numărat vestitul in- 
girier Anghel Saligny, 
președinte al Academiei 
mâne, eminentul savant de 
renume mondial C. I. Parhon, 
fondatorul școlii românești de 
endocrinologie, arhitectul Ion 
Mincu, botanistul Marcel 
Brîndză, Simion Mehedinți, 
cel care a pus bazele geogra
fiei românești moderne, scrii
torul Duiliu Zâmfirescu, chi
mistul Gheorghe Longinescu, 
istoricul C.C: Giurescu, Gr. C. 
Zamfirescu-Set, primul cons
tructor de avioane din Româ
nia, muzicienii George Geor
gescu și Mircea Bîrsan și mul
te alte personalități ale cultu
rii noastre contemporane.

Prilej de omagiere, evocarea 
tuturor numelor ilustre de 
dascăli și foști elevi a eviden
țiat linia valoroasă a dezvol
tării activității acestui impor
tant focar de învățătură al 
țării de-a lungul anilor, ori- 
cîte ar fi fost greutățile înce
puturilor sau cele gene
rate de indiferența oficialită
ților timpului față de înzes
trarea sa materială. A fost 
totodată un îndemn elocvent 
— subliniat în cuvîntul emo
ționant al tuturor celor care 
au vorbit cu prilejul adunării 
festive —■ către elevii de azi ai 
liceului de a depune aceeași 
rîvnă și perseverență în învă-

fost 
Ro-

țatură, pentru a putea contri
bui cu totite forțele l,a grandi
oasa operă de ridicare a Ro
mâniei socialiste pe noi culmi 
ale progresului. Este aceasta o 
datorie față de înaintași, un 
mod de a răspunde grijii cal
de, părintești cu care Partidul 
Comunist Român îndrumă 
formarea tinerelor generații, 
acordîndu-le condiții de învă
țătură la care elevii și profe
sorii de altădată nici nu vi
sau — au subliniat în cuvîn- 
tul lor vorbitorii. Aplauze pu
ternice au însoțit la sfîrșitul 
adunării festive citirea tele
gramei adresate Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Ea expri
mă sentimentul de adîncă re
cunoștință al cadrelor didac
tice și al elevilor liceului pen
tru minunatele condiții de in
struire și educație de care se 
bucură astăzi tineretul patriei 
noastre, angajamentul de a da 
economiei și culturii României 
socialiste cadre bine pregătite, 
cu un multilateral 
cultură, devotați 
Comunist Român, 
poporului, cauzei 
socialismului.

orizont de 
Partidului 
patriei și 

construirii

ION TRONAC

Marți la amiază s-a 
deschis, în sălile „Mu
zeului Satului" din Ca
pitală, expoziția „Arta 
populară albaneză”, or
ganizată de Comitetul 
de stat pentru Cultură și 
artă.

Expoziția cuprinde nu
meroase obiecte de artă 
populară din R. P. Al
bania.

Marți după-amiază, 
delegația Partidului Co
munist din Japonia, con
dusă . de tovarășul Ka- 
suga Shoiclii membru al 
Prezidiului Comitetului 
Central, deputat în Ca
mera Superioară, a de
pus o coroană de flori 
Ia Monumentul Eroilor 
luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, 
peptru socialism.

Marți seara colectivul 
Teatrului Național „EL. ", 
Caragiale" din Capitala
a plecat în R.S.F. Iu-
goslavia. Artiștii ro-
mâni vor prezenta în
fața spectatorilor din
Belgrad și Virșeț între 
9-—13 iunie piesele „O 
scrisoare pierdută” de 
I. L. Caragiale, „Moar
tea unui artist" de Ho- 
ria Ldvinescu și „Oa
meni și șoareci" de 
John Steinbeck.

(Agerpres)

rac

Centenarul Liceului

* Amatorii de motoci- 
clistn vor putea urmări du
minică 12 iunie, evoluția 
motocicliștilor noștri frun
tași, care se vor întrece în 
etapa a doua a campionatu
lui republican, precum și in 
Cupa federației de speciali
tate. Competiția, se va des
fășura la Complexul sportiv 
Pantelimon din Capitală, cu 
începere de la ora 10,00.

• Campionatul republi
can de polo pe .apă progra
mează duminică 12 iunie la 
bazinul Dinamo din Capitală 
un atractiv cuplaj. De la ora 
10,00 Dinamo București in- 
tîlnește pe Industria Linii 
Timișoara, iar în continuare

Cu mine nene Pircălab, n-o să-ți meargă cum ți-a mers 
cu Papuc

Foto: FL. ȚAGA

se va disputa partida dintre 
Progresul București și Rapid 
București.

® în-turneul internațional 
de șah (feminin) de la Piotr- 
kov (Polonia) după 7 runde 
conduc Elisabeta Poiihro- 
niade (România) și Litmano- 
wiez (Polonia) cu cite 5 
puncte fiecare, urmate de 
Szota (Polonia) — 4,5 puncte 
și o partidă întreruptă, 
dica Reicher (România) 
4,5 pupete. în runda a 
Polihroniade a remizat 
Radzikowska (Polonia)
Reicher cu Kondracka (Polo
nia). Rodica 
gat partida 
runda a 6-a 
Germană).

Ro-
cu

7-a
cu
și

Reicher a cîști- 
întreruptă din 
cu Winter (R.D.

Minutul 91

Nu de astăzi, nici de ieri, de 
alaltăieri, ci de mai bine de un 
deceniu avem halfi de clasă 
internațională cu duiumul. Pen
tru selecționerii. noștri din pe
rioada 1947—1960 problema
era, cind formau linia de mij
loc a reprezentativei, nu pe 
cine vor alege ci care dintre 
liniile foarte echilibrate, unele 
procurate exclusiv de un club, 
se va impune. Erau atunci 
Petschowski, un Călinoiu, 
Bone, un Onisie, un Băcuț, 
Serfozo, un Bodo. Tradiția
ceasta s-a păstrat, din păcate 
pentru noi, In special la aceste 
posturi. Campionatul actual a 
lansat alți mijlocași de primul 
ordin. Alături de Ghergheli și 

/‘ Dumitru Popescu a venit acum 
■acest Tfobrin, aducînd pentru 
prima dală in naționala Româ
niei un argeșan. Duminică l-am 
văzut pentru prima dată ca 
half dreapta, un meci întreg,

un 
un 
un 
a-

(Agerpres)

Focșani
Pe scurt

U Ml R E A“

Liceul „Unirea" din focșani EFTIMIE IONESCU

pe Grozea. O nouă revelație. . 
Varga, alt dinamovist bucu- ' 
reștean .rămine — după pare- I 
rea mea 
greu de 
joc, dar 
La Iași, 
plauze pentru dezinvoltura cu 
care apare pe mijlocul terenu
lui, iar de la Bacău, tuciuriul 
Butan (Dinamo) străbate cu in
sistență în plutonul descoperi
rilor recente — deși activează 
în categoria secundă — prin 
realizările sale de mare finețe 
tehnică. „Invazia" 
nu s-a terminat 
mine pozitiv.

Durerea vine 
cind trebuie să completăm lista 
premianților pe celelalte pos
turi și, cu precădere, pe titula
rii conducătorilor de linii de 
atac. Ne lipsește cu desăvârșire 
jucătorul de șoc, din cele două 
vîrfuri și, dacă asta poate fi 
o consolare, de suferința asta 
sînt cuprinși mulți dintre selec
ționerii. de pe continentul nos
tru. Actuala evoluție a ideilor 
tactice cere, pentru unul dintre 
centrii atacanți, deosebite cali
tăți de luptător, de om care 
nu se sfiește să dueleze de zeci 
de ori cu fundașii centrali ad- 
verși, care șutează necruțător, 
care fuge ca un alergător pe 
sută, care nu greșește stopuri
le, care este totdeauna in 
preajma locului unde se termi
nă faza de atac a echipei lui, 
care... care... care...

O întrecere generală între 
tinerii care au îmbrățișat ca 
sport preferat cea mai populară 
dintre discipline și lor li s-au 
adăugat, din acest, an în mod 
oficial mii și mii de elevi ai 
școlilor noastre — trebuie să 
producă „invazia“ de care be
neficiază acum în primul rind 
compartimentul median. Aștep
tăm cu încredere sosirile sub 
pancarta pe care scrie: CON
SACRARE — TITULAR iN RE
PREZENTATIVA A.

— in primul rind un 
egalat conducător de 

tot din linia mediană. 
Ștelănescu culege a-

mijlocașilor 
și taptul ră-

insă atunci

Organizatorii 

timpului liber 
prilejul pentru a-i cere cîteva 
explicații:

— Sînt mulți elevi în bra
serie ?

— Aproape numai elevi. 
$tiu, vrei să mă întrebi de 
ce-și pierd ore întregi aici. E 
cam mult spus: își pierd vre
mea. Lor le place pur și simplu 
să discute.

La o masă alăturată, se dis
cută despre modă. Cu o seară 
înainte, fusese banchetul de 
sfîrșit de an al celor dintr-a 
Xl-a. Fetele comentau îmbră
cămintea colegelor.

— Aseară, continuă profe
soara Rodica S., m-am gîndit 
ce bine le-ar fi prins elevelor 
niște noțiuni despre eleganță, 
modă... Au venit tare pestriț 
îmbrăcate și multe s-au simțit 
stinghere.

La sediul comitetului orășe
nesc U.T.C. asist la o convor
bire telefonică :

— Filmul „Beata“ ? Nu l-am 
văzut... (acoperă receptorul cu 
palma și întreabă pe cei din 
jur: „Care l-ați văzut ? Vor 
să meargă elevii de la școala 
nr. 8...“). Cred că e bun, răs
punde, poți să-i duci pe elevi...

Apoi:
— Dacă nu ploua... Aveam 

pentru astăti «n program dis
tractiv în

— Altceva ?
Nimic. Ploaia nu era prevă-

• CONTINUĂRI • CONTINUĂRI • CONTINUĂRI • CONTINUĂRI
zută în planul de acțiuni in- 

structiv-educative... N-avem ni- 
ci-o pretenție, organizatorii 
nu-s meteorologi, dar în plan 
plouă totuși... cu locuri comu
ne. Conferințe. Le număr : din 
șapte acțiuni șase sînt confe
rințe pe diferite teme : bolile 
transmisibile și prevenirea lor, 
noutăți în chirurgia inimii și a 
vaselor, izvoare termale în 
N.V. țării etc., etc. Temele 
sînt, fără îndoială, interesante, 
dar repetate, suprapuse devin 
monotone, neatractive.

Urmăresc mai departe pla
nul. Excursii la sfîrșit de săp
tămână. Dar dacă plouă? Nici 
o seară cultural-distractivă, 
reuniune tovărășească.

— N-avem condiții...
— Dar cele care sînt ? Cele 

5 cluburi ?
— Au fost doar cîteva scan

daluri, mai de mult. Dar clu
burilor le-a rămas o faimă nu 
prea bună...

Nu s-a făcut însă nici un 
efort de a reabilita organizarea 
serilor cultural-distractive prin 
inițierea unor acțiuni antre
nante, cu tematici legate de 
viața și activitatea tinerilor 
orădeni. Fiecare are preocupă
rile lui, preferințele și organi
zarea timpului liber trebuie 
în așa fel orientată îneît tine
rii să aibă posibilitatea să a- 
leagă între o conferință, un 
simpozion literar, o reuniune

sau o întrecere sportivă. Nu se 
pot da rețete, dar o consultare 
cu tineretul, o mai largă iniția
tivă ar fi suficiente pentru a 
găsi forme noi de petrecere a 
timpului liber.

...Ca să comunici 

cu primăvara
Care sînt căile de a comunica 

cel mai bine cu acestă 
lume, care sînt metodele 
cele mai bune de a ve
ghea și a participa cît mai 
eficace cu putință la împli
nirea zborului temerar spre 
viață pe care-l înfăptuiește, 
sub ochii noștri, fiecare copil ?

Esențial mi se pare mai ales 
cum stăm de vorbă cu copi
lăria.

Mi se pare de neconceput 
un pedagog, un educator, un 
părinte chiar, care a uitat... 
să se joace 1

In lungile peregrinări prin 
satele și orașele țării am întîl- 
nit mulți asemenea oameni 
care n-au uitat niciodată mi
raculosul și atotcuprinzătorul 
limbaj al copilăriei, deși, une
ori, poate că vîrsta le-ar fi 
itrtat. acest lucru. Dar, tinere
țea inimii nu ține de vîrstă.

Cîteva exemple îmi vin în

minte la întîmplare în acest 
sens.

Un profesor diriginte din 
București avea obiceiul să pe
treacă în fiecare an, împre
ună cu clasa sa, prima dumi
nică de primăvară în mijlocul 
naturii, într-o pădure din a- 
propierea Capitalei. Cu acest 
prilej elevii recitau versuri 
despre natură ale marilor 
noștri poeți: cîntau, jucau, cu
legeau flori, se bucurau îm
preună de soare, de izbucni
rea sevelor în mugurii copa
cilor. A trecut timpul. Elevii 
au terminat școala respectivă, 
și-au continuat studiile la alte 
școli, dar în fiecare an, în pri
ma duminică a primăverii, ei 
merg împreună cu „dirigintele 
lor“ pentru a sărbători veni
rea anotimpului florilor în 
mijlocul naturii.

Intr-un sat din nordul țării, 
în timpul liber, împreună cu 
pionierii și școlarii din clasele 
V—VIII — un profesor a 
strîns de pe la bătrînii satu
lui o mulțime de obiecte 
vechi, reprezentînd forme ale 
culturii materiale și spirituale 
de prin partea locului, în tre
cut. Astfel, în scurt timp, în
tr-o sală a școlii a luat ființă 
un mic muzeu etnografic.

I.a una din orele de diri- 
genție un tînăr profesor dis
cută cu pionierii și școlarii din 
clasa a VlII-a o temă pasio
nantă : „Să privim lumea cu 
ochii larg deschiși“. Specta
colul pe care ni-l oferă viața

din jurul nostru este un spec
tacol grandios numai să știm 
să-l privim, să fim în stare 
să-l înțelegem. Strada, orașul, 
satul nostru se schimbă de la 
o zi la alta sub mîna harnică 
a părinților și fraților noștri. 
(Se dau exemple). Nici feno
menele naturii nu trebuie să 
rămână fără ecou în inima și 
mintea noastră. Să asculți pă
durea, susurul frunzelor, tu
netele furtunii ca un muzician. 
(Exemple : un fragment din 
Simfonia a Vl-a, Pastorala, de 
Beethoven și altul din suita 
Impresii din copilărie de 
George Enescu). Să privești 
plaiurile țării cu ochii unui 
pictor. (Exemple: peisaje de 
Grigorescu și Luchian). Com
pletări la temă cu scurte re
citări din Eminescu, Arghezi, 
Blaga, Labiș.

Elevii (la sfîrșitul orei): să 
mai facem o asemenea lecție 
sau poate o alta, în altfel... tot 
așa...

Cîțiva profesori. au plecat 
într-o excursie cu un grup re- 
strîns dintre copiii mai mari. 
Fără programări speciale de 
la minister sau din altă parte. 
Cu pregătire bună, temeinică, 
pe plan local. Au făcut un fel 
de tabără cu corturile la mar
ginea unei păduri. Mîncarea 
și toată gospodăria de ex
cursie, copiii și-au pregătit-o 
singuri. Au tăiat lemne, au fă
cut focul, au cărat apă, au 
pregătit masa, patul.

Temperamentul copilăriei

este temperamentul primăve
rii. Ca să comunici cu primă
vara e necesar să ai, ca și ea, 
acea putere veșnic vie de a 
descoperi lumea de fiecare 
dată, de a o recrea, de a te 
uimi mereu în fața ei, de a fi 
veșnic tînăr.

Parafa tărăgănării 

apasă greu pe aripile 

entuziasmului
doua experimentare. După 4 
luni de referate, experimen
tări și avizări, tînărul se adre
sează direct conducerii combi
natului. Totul se ia de la ca
păt.

Dosarul lui Constantin Savtt 
continuă să se îmbogățească cu 
noi avizări și referate, cu sem
nături și parafe, dai’ autorul, 
nu este pus încă în drepturile 
de inovator. Cineva ar putea 
spune că poate inovația Iui 
Constantin Savu nu interesea
ză combinatul. Nici vorbă ! în- 
secția, binale se lucrează deja, 
din luna aprilie,, după tehno
logia precisă de inovație.

• ION MĂRGINEANU, mai
stru : „Noua tehnologie re
duce aproximativ 50 la sută 
din timpul afectat procesului 
de prelucrare. Motoarele sînt 
solicitate normal. Bineînțeles 
că au fost aduse cîteva modi
ficări dar fără investiții în 
plus. Prin aplicarea inovației 
lui Constantin Savu noi am e- 
conomisit în luna aprilie 50 
m. c. de cherestea“.

• GHEORGHE ONOFREI, 
șef de brigadă : „Introducerea 
în fluxul tehnologie a inovați
ei a contribuit la echilibrarea 
ritmului de lucru. Față de 800 
cercevele pe zi, cît realizam 
înainte cu eforturi mari, acum 
realizăm pînă Ia 1 400.

• Ing. ROMAN ORENDO- 
VICI, șeful fabricii de binale : 
„Noua tehnologie a fost intro
dusă pe flux încă din luna a- 
prilie. Toate comenzile acum 
se execută după acest proce
deu. Eficiența ? Economii la 
cherestea și energie electrică, 
creșterea productivității mun
cii, scurtarea ciclului de fabri
cație. reducerea forței de mun
că“.

Cazul inovației lui Constan
tin Savu ridică cel puțin două 
probleme. PRIMA: cine dă
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ANGELICA. MARCHIZA „ÎNGERI
LOR" — cinemascop

rulează la Republica (orele 8.45; 
11,15; 13,45; 16.15; 18,45; 21,15), 
Melodia (orele 8,30; 11, 13,30; 
16; 18,30; 21), Modern (orele 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30).

OMICRON — Congresul Sindicate
lor — 1966

rulează la Luceafărul (orele 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45;
21), Feroviar (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30: 21).

FIII MARII URSOAICE — cinema
scop — In completare : Vizita con
ducătorilor de partid și de stat în 
regiunea Suceava,

rulează la Festival (orele 9; 
10,30; 12; 15,30; 18,30; 21,30), 
Floreasca (orele 10; 12,30;
15,30; 18,15; 21).

DE LA 7 LA 12 — Virste 
rulează Ia Lumina (orele 9,15-, 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30 
— pînă la 8 iunie).

NOAPTEA 1GUANE1
rulează la Victoria (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18.15; 20,45).

OPERAȚIUNEA „1" — Congresul 
Sindicatelor — 1966

rulează la Central (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). 

DUPĂ MINE, CANALII I
rulează la Pacea (orele 11; 16; 
18,15; 20,30).

ZILELE FILMULUI DE ANIMAȚIE 
rulează la Union (orele 11; 
15,30; 18,15; 20,30).

O CLASĂ NEOBIȘNUITĂ 
rulează la Doina (orele 11.30; 
13,45; 16; 18,15; 20.30 — Pro
gram pentru copii (ora 10) in 
fiecare zi. — duminică 10—
12.15 în continuare.

GENTLEMANUL DIN COCODY — 
cinemascop

rulează Ia Bucegi (orele 9,45; 
11,45; 13.45; 16; 18.30; 20.45 — 
Completare — STELUTA CE
NUȘIE). Miorița (orele 8.45; 
11.15; 13.30; 16: 18.30: 21 — 
Completare al VlII-lea Congres 
al U.T.C.). Gloria (orele 11; 
13,30; 16; 18,30; 21).

HAIDUCII — cinemascop — Stiinta 
și tehnica nr. 11.

rulează la Moșilor (orele 15; 
17; 19). Lira (orele 15,30; 17,45; 
20 —• Completare — 1 Mai
1966), Giulești (orele 12; 15,30; 
18; 20.30).

TREI PAȘI PE PĂM1NT — FIII 
MARII URSOAICE

rulează la Excelsior (orele 10; 
15; 19,30).

LALEAUA NEAGRĂ — cinema
scop

rulează la Dacia (orele 9.45 ;
14.15 în continuare ; 16,30;

’ 18,45, 21).
AVENTURA

rulează la Buzești (orele 15; 
17.45: 20,30). Rahova Inrele
15; 17,45: grădină — 20,30).

FANFAN LA TULIPE
rulează la Capitol (orele 9 ; 
11,45: 14.30; 17,15; 20; qrădi- 
nă — 21), Tomis (orele 9;
11,15; 13,30; 16; 18.15: 20,45).

HAL FRANȚA - Orașul care 
iubește

rulează la Cringasi (orele 15,30; 
18; 2030).

WINNF.TOU — cinemascop — (se
ria a H-a) — 1 Mai 1966

rulează la Colentina (orele 16i 
18,1.5; 20.30).

C1TTO IUL1EV1C1 SCHM1DT — 
NINGE — TRACTORUL 66 — 
PAVL1K

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

NU PI.1NGE. PETER — cinemascop 
rulează la Unirea (orele 16; 
18,15).

FERICIREA 1N TRAISTĂ — 
rulează la Flacăra (orele 15.30; 
18: 20.30), Flamura (orele 9 15; 
11.30: 13.45: 16: 18.15: 20.30 — 
Completare — Două săptămînf 
în Yemen).

INSPECTORUL — Katjușa 
rulează la Vitan (orele 16; 
18,15).

SOȚIE FIDELĂ — Buhara Ural 
rulează la Arta (orele 8.45; 11; 
13.15: 15.30; 17,45; 20), Aurora 
(orele 9: 11.15: 13.30: 15.45; 
18.15; 20,45 — Completare 
Ilustrație la Don Quijote). Flo
reasca (orele 11,45; 14; 16.15: 
18.30; 20,45).

A FOST C1NDVA HOȚ — cine
mascop — Rășinari

rulează la Munca (orele 10: 15; 
17,30; 20).

MUNCILE LUI HERCULE 
rulează la Popular (orele 10,30; 
16; 18,15; 20,30).

VANINA VANIN1 
rulează la Cosmos (orele 
15,45: 18; 20).

BARCAGIUL — cinemascop — 
1 Mai 1966

rulează la Viitorul (orele 15.30; 
18; 20,30).

1N. GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA 
TINE

rulează la Volga (orele 9; 
11,15; 14; 16,15; 18,45; 21), CIu-
bui Uzinelor Republica
10.30; 15; 17,30; 20).

(orei®

ATENTATUL — cinemascop
rulează la Progresul (orei®
15,30; 18; 20,30).

RĂSCOALA
rulează la Drumul Sării (orele
11; 15,30; 17,45; 20).

V1AȚA ÎNCEPE LA ORA 8 SEARA 
rulează la Ferentari (orele 12: 
16; 18,15; 20,30).

dreptul comisiei de inovații a I 
C.I.L. Suceava să nu soluțio- | 
heze, nici după ,6 luni, propu- - 
nerile de inovații ? A DOUA : I 
dacă inovația lui Constantin 
Savu nu este bună (ipoteză pe B 
care presupunem că o admite H 
comisia de inovații, deși ni- I 
mpni nu a formulat în scris I 
nici cea mai mică obiecție) de @ 
ce se lucrează cu ea ?

MIERCURI 8 IUNIE 1966
19,00 — Telejurnalul de seară. 

19,15 — Emisiune pentru școlari : 
Flori de piatră. 19,35 , — Pentru 
copii filmul : „Calul Fury". 20,00
— O invitație pentru cei câre n-au 
vizitat încă... Monumentul naturii
— peștera Topolnița — reportaj
filmat realizat de Studioul de Te
leviziune. 20,30 — Seară de teatru: 
„Fizicienii" de Fr. Durxenmatt. 
Transmisiune de la Teatrul Națio
nal din Cluj. In pauză : — filme 
de desene animate. 22,40 — Reci
talul pianistei Halina Czerny Ste- 
fanska din R. P. Polonă. 23,05 — 
Telejurnalul de noapte. 23,15 —.
Buletinul meteorologic. 23,20 — 
Închiderea emisiunii.
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VIETNAMUL DE SUD: conducătorii unui detașament al tor

Fondul

rologul sesiunii 
de primăvară a 
Consiliului minis
terial al N.A.T.O. 
care s-a întrunit 
ieri la Bruxelles, 
a scos în evidență, 
pregnant, carac
terul politic, de 
al crizei alianțeistructură, 

atlantice.
Miercurea trecută, un co

municat dat publicității 
anunța că cei 14 parte
neri atlantici ai Franței au 
convenit să instituie un 
comitet compus din reprezen
tanții a cinci țări, care să ne
gocieze cu guvernul francez 
în problema rolului și misiu
nii pe care forțele franceze 
din Germania occidentală ar 
urma să le aibă după retrage
rea lor din comandamentul 
integrat al N.A.T.O. La cîteva 
ore după publicarea 
catului, oficialități 
declarau că Franța 
propunerea privind 
comune ca fiind total inaccep
tabilă. S-a precizat că pozi
ția franceză privind modalita
tea practică de rezolvare a 
problemei rămîne : negocieri 
bilaterale între guvernele 
de la Paris și Bonn. în ce pri
vește aspectele militare ale 
cooperării între trupele fran
ceze din R.F.G. și cele ale 
altor țări membre ale alianței, 
se aprecia la Paris că e vorba 
de negocieri ce trebuie duse 
între militarii francezi și cei 
din comandamentul interaliat. 
Ca și în chestiunea mai largă 
a retragerii tuturor trupelor 
sale din comandamentele in
tegrate ale N.A.T.O. și a retra
gerii forțelor N.A.T.O. de pe 
teritoriul francez, Parisul sub
liniază și în problema sta
ționării trupelor franceze în 
R. F. Germană aceeași latură 
politică ; Franța refuză orice 
perpetuare, sub 
a integrării.

Impresionantul 
consultări și 
între „cei 14“ 
mîna care a trecut, culminînd 
cu reuniunea de luni din ca
pitala belgiană, a scos în evi
dență dificultățile găsirii unei 
poziții comune a partenerilor 
Franței. Practic, hotărîrile 
comune luate de „cei 14“ se 
referă la un număr de proble
me tehnice. înfățișarea viitoa
re a alianței rămîne acoperită 
de vălul incertitudinii. Aceste 
dificultăți și incertitudini își 
au izvorul în faptul că, așa cum 
remarca influentul cotidian 
vest-german DIE WELT, 
„mulți în N.A.T.O. au început 
să gî-ndească exact ca france
zii, chiar dacă nu au ajuns 
încă să se exprime în acest 
sens". Mai explicit, TIMES 
scria vineri : „In Europa (oc
cidentală) predomină convin
gerea că epoca afluenței mi
litare, cînd Statele Unite pu
teau să-și permită a face pla
nuri pe scară largă și apoi să 
le impună cu forța aliaților 
șovăielnici, și-a trăit traiul". 
în fond, privind lucrurile 
intr-un sens mai larg, este 
vorba de caracterul perimat al 
blocului militar N.A.T.O. do
minat de nord-americani. E 
semnificativ faptul că, la în
cheierea unei misiuni de in
formare în Europa occidenta
lă, senatorul american Church 
declara că „există o recunoaș
tere generală că sistemul 
N.A.T.O., așa cum a fost ela
borat în 1949, nu mai cores
punde cerințelor schimbate“ 
și că el a întîlnit „o largă do
rință comună de promovare a 
destinderii în Europa“. Sosind 
la Bruxelles, ministrul de 
externe danez Per Haeke- 
rup a ținut să sublinie
ze într-o declarație făcută 
presei că „N.A.T.O. ar trebui 
să adopte o atitudine mai 
progresistă în vederea atenuă
rii încordării Est-Vest“. E de 
remarcat că această declarație 
urmează recentei propuneri 
daneze de a se organiza o 
conferință est-vest la nivel 
înalt, propunere care cîștigă 
teren și care, după cum a de
venit cunoscut, urmează să fie 
examinată la sesiunea care 
a început ieri a Consiliului mi
nisterial al N.A.T.O.

Dacă tendințele realiste 
din sînul N.A.T.O. se vor ac
centua 
aceasta 
Oricum, 
al realităților se vădește me
reu mai limpede caracterul 
profund, cronic al crizei în 
care se află N.A.T.O. Criza 
actuală, deschisă prin hotă- 
rîrea Franței de a se retrage 
din sistemul militar integrat al 
blocului atlantic este, în esen
ță, o reflectare la suprafață a 
unei crize mai adînci, structu
rale : criza unei politici peri
mate, în contradicție cu ce
rințele imperioase de pace și 
colaborare internațională.

comuni- 
franceze 
respinge 
tratative

orice formă,

volum de 
conciliabule 

în săptă-

în viitorul apropiat, 
rămîne de văzut, 

sub asaltul continuu

EM. RUCÄR

Conferința O.I.M
Propuneri ale delegației

romane

Atentatul Adunarea Organizațiilor
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telor patriotice, discutind planul unei acțiuni de luptă

Deschiderea Congresului

P. P. R. M.

752 de 
48 570 

partid.

ULAN-BATOR. — Trimisul 
special Agerpres, S. Podind, 
transmite: La 7 iunie, in sala de 
ședințe a Marelui Hural Popu
lar al R. P. Mongole, și-a în
cepui lucrările Congresul al 
XV-lea al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol.

La Congres participă 
delegafi reprezentind 
membri și candidați de
Participă, de asemenea, delega
ții ale unor partide comuniste 
și muncitorești din 39 de țări. 
Delegația Partidului Comunist 
Român este alcătuită din tova
rășii Vasile Patilineț, secretar 
al C.C. al P.C.R., conducătorul 
delegației, Gheorghe Paloș, se
cretar al Comitetului regional 
Oltenia al P.C.R., Petre Niță, 
ambasadorul Republicii Socia
liste România la Ulan-Balor.

Congresul are următoarea or
dine de zi: prezentarea și dis
cutarea raportului de activita
te al 
lu/ui 
vizie, 
gram

C.C. al P.P.R.M. și rapor- 
Comisiei centrale de re- 

adoptarea noului pro- 
al partidului, examinarea

C.C. al P.P.R.M., a

și aprobarea Directivelor pla
nului cincinal de dezvoltare a 
economiei naționale și a cultu
rii pe 1966—1970 și alegerea 
organelor centrale de conduce
re ale partidului.

La primul punct de pe ordi
nea de zi J. Țedenbal, prim-se
cretar al
prezentat, raportul de activita
te al C.C. al P.P.R.M.

In aceeași zi a lost prezentat 
raportul Comisiei centrale de 
revizie precum și raportul cu 
privire la Directivele Congre
sului al XV -lea al P.P.R.M. re
feritoare la cel de-al patrulea 
plan cincinal de dezvoltare a 

culturii 
1966—

economiei naționale și 
R. P. Mongole pe anii 
1970.

Lucrările Congresului 
nud.

conti-

★

In seara zilei de 7 iunie. C.C. 
al P.P.R.M. 
in cinstea 
prezente la 
Congres al

a oferit o recepție 
delegațiilor străine 
cel de-al XV-lea 

P.P.R.M.

Incidente în Panama
• INCIDENTE grave s-au 

petrecut luni în orașul pana
mez Colon, unde peste 2 000 
de studenți au atacat mai 
multe clădiri municipale pen
tru a-și exprima protestul față 
de asasinarea de către poliție 
a lui Jose Antonio Navas, li
der al studenților progresiști. 
Manifestanții au fost întîm- 
pinați de puternice forțe poli-

țienești care au deschis focul 
asupra lor, doi tineri fiind u- 
ciși și peste 30 răniți. Tulbu
rările s-au extins și în capi
tala țării, unde studenții au 
manifestat pe străzi. Președin
tele Panamei, Marcos Robles, 
a ordonat închiderea tuturor 
școlilor din Ciudad de Panama 
și Colon pe timp nedefinit.

GENEVA 7 Corespondentul 
Agerpres, H. Liman, transmi
te : La Conferința generală a 
Organizației Internaționale a 
Muncii au început în ședință 
plenară discuțiile pe marginea 
raportului directorului gene
ral al O.I.M., D. Morse,

Dumitru Petrescu, președin
tele Comitetului de Stat pen
tru protecția muncii din Repu
blica Socialistă România a 
subliniat în cuvîntul său că 
principiul cooperării interna
ționale pașnice și al respectă
rii legalității internaționale 
constituie o condiție esențială 
a relațiilor dintre state. Vorbi
torul a arătat că țara noastră 
își manifestă îngrijorarea pro
fundă în legătură cu agresiu
nea americană în Vietnam și 
se pronunță pentru încetarea 
bombardamentelor asupra 
R. D. Vietnam, pentru retra
gerea trupelor străine din 
Vietnamul de sud, traducerea 
în viață a acordurilor de la 
Geneva și recunoașterea Fron
tului Național de Eliberare ca 
singurul reprez I itant al po
porului din Vietnamul de sud. 
Trebuie să se pună capăt pro
vocărilor și în celelalte regiuni

Ședința
unei Comisii

C.A.E.R
SOFIA 7 (Agerpres). — în 

stațiunea Nisipurile de aur din 
R. P. Bulgaria au luat sfîrșit 
lucrările celei de-a 7-a ședințe 
a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru radiotehnică 
și electronică. Au participat 
delegații din R. P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovacă, R. D. Ger
mană, R. P. Polonă, Republica 
Socialistă România, R. P. Un
gară, U.R.S.S. Potrivit acor
dului dintre C.A.E.R. și guver
nul R.S.F. Iugoslavia cu pri
vire la participarea Iugoslaviei 
la activitatea unor organe 
C.A.E.R., la ședință au partici
pat și reprezentanți ai R.S.F. 
Iugoslavia. în calitate de ob
servatori la ședința comisiei 
au participat reprezentanți ai 
R.P.D. Coreene.

Comisia și-a stabilit măsuri 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
care rezultă din hotărîrile Co
mitetului Executiv al consiliu
lui și a aprobat raportul cu 
privire la activitatea desfășu
rată în 1965. A fost examinat 
și pus de acord planul curent 
privind coordonarea cercetări
lor științifice și tehnice în do
meniul radiotehnicii și electro
nicii pe 1966—1968.

Comisia a adoptat recoman
dări privind tipizarea, 
carea și standardizarea
produse ale industriei radio 
tehnice și electronice, precum 
și recomandări referitoare la 
specializarea unor semiconduc- 
tori și dispozitive electronice.

Ședința s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de colaborare 
sinceră, înțelegere reciprocă și 
prietenie.

i

unifi- 
unor

REUNIUNEA N. A. T. O
Marți dimineața a început la 

Bruxelles reuniunea Consiliului mi
nisterial al N.A.T.O.

In ședința de dimineață, minis
trul afacerilor externe al Olandei, 
Joseph Luns, a prezentat Consiliu
lui ministerial, în numele „celor 
14“ hotărîrile la care au ajuns par
tenerii atlanticii ai Franței în șe
dința de luni. Primul care a luat 
apoi cuvîntul a fost ministrul afa
cerilor externe al Franței, Couve 
de Murville, care a subliniat că 
dacă partenerii Franței din 
N.A.T.O. doresc ca sediul Consi
liului permanent al acestei organi
zații să rămînă la. Paris, guvernul

u șase ani în ur
mă, la puțină vre
me după ce Con
go belgian își 
dobîndise inde
pendența, în pa
ginile 
apărea, 
mari,

împotrivă, 
transfere în 
se opune.

francez nu are nimic 
Dacă însă doresc să-l 
altă parte, Franța nu

A fost luată apoi în discuție pro
blema relațiilor dintre trupele mi
litare franceze aflate pe teritoriul 
Germaniei occidentale și sistemul 
militar nord-atlantic. 
externe al Olandei, 
a făcut cunoscut că 
14“ a desemnat un 
pus din 5 țări membre ale alianței 
atlantice care să negocieze cu 
Franța aspectele politice ale aces
tei probleme. Intervenind din nou, 
Couve de Murville a anunțat că 
guvernul francez a făcut deja cu-

Ministrul de 
Joseph Luns, 
„grupul celor 
comitet com-

noscut că problema aceasta e de 
ordin pur tehnic și ca atare tre
buie să fie reglementată de mili
tari. El a anunțat că guvernele 
Franței și R. F. Germane au ho- 
tărît să înceapă la 13 iunie, dis
cuții cu privire la statutul forțelor 
franceze de pe teritoriul Germaniei 
occidentale. Ministrul de externe 
britanic, Michael Stewart, a insis
tat ca această problemă să facă 
obiectul unor tratative cu „Comi
tetul celor cinci" instituit de „gru
pul celor 14" membri ai N.A.T.O.

I
I

ziarelor 
cu litere 

un nume 
nou : Mobutu. Ambițiosul co
lonel își făcea intrarea în 
arena politică printr-un com
plot, îndreptat împotriva pri
mului ministru de atunci, 
neînfricatul luptător pentru 
libertatea poporului congolez, 
Patrice Lumumba. Acțiunea 
lui, Mobutu a permis, după 
cum se știe, grupului Adoula, 
Chombe etc., ca, prin exter
minarea lui Lumumba, să se 
rînduiască Ia . putere un nu
măr de ani.

în tot acest timp, 
jucat rolul omului 
militarului care 
acolo unde e greu, 
imediat după „rezolvarea inci
dentului“ se retrage liniștit în

cazarma sa lăsînd pe politi
cieni să guverneze.’ Aceasta 
pînă acum șase luni cînd, pro- 
fitînd de confuzia iscată ca 
urmare a duelului Kasavubu- 
Chombe, Mobutu, devenit 
între timp general, a organi
zat un nou complot, de astă 
dată împotriva lui Kasavubu.

ocupă în realitate cu strînge- 
rea de mercenari pentru un 
nou descălecat în Katanga și, 
în general, cu urzeli menite 
să-l repună în circulație.

Neavîndu-1 pe fostul dizi
dent katanghez la îndemînă, 
Mobutu și-a îndreptat atenția 
spre grupurile de foști chom-

Mobutu a 
forte, al 
intervine 

dar care

ale lumii. O.I.M. putea, folo
sind mijloace specifice, să adu
că o contribuție utilă cauzei 
cooperării internaționale și 
întăririi păcii. De asemenea, 
delegația română cere, tot
odată, respectarea principiului 
universalității O.I.M. punîn- 
du-se capăt discriminărilor in
admisibile față de R. P. Chi
neză, R. D. Germană, R.P.D. 
Coreeană și R. D. Vietnam al 
căror loc este în Organizație.

Analizînd raportul prezentat 
de directorul general, repre
zentantul român a amintit că 
România a participat activ, în 
cadrul diferitelor organizații 
internaționale, la sprijinirea 
eforturilor țărilor în curs de 
dezvoltare în domeniile eco
nomic și social. Vorbitorul s-a 
referit la prioritatea de care 
trebuie să se bucure formarea 
de cadre naționale competen
te la toate nivelurile. Inspirată 
de aceste considerații, delega
ția română a supus conferin
ței un proiect de rezoluție în 
acest sens, după cum și la cea 
de-a 39-a sesiune a Consiliu
lui Economic, și Social O.N.U., 
ca și la cea de-a 20-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U., 
a prezentat proiecte de rezo
luții privitoare la punerea în 
valoare a resurselor umane, 
rezoluții care au fost adoptate 
în unanimitate.

D. Petrescu s-a referit la 
convocarea unei conferințe re
gionale europene a O.I.M. în 
vederea examinării probleme
lor specifice ale continentului, 
legate de obiectivele organiza
ției. O asemenea conferință, a 
subliniat vorbitorul, ar fi uti
lă țărilor Europei, după cum 
ar fi profitabilă și altor mem
bri ai O.I.M.
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Mississippi
Ja- 
ră- 
de 

alb

Studentul negru 
mes Meredith a fost 
nit grav cu focuri 
armă de un rasist 
în timp ce efectua pe
jos, de-a lungul statu
lui Mississippi, un „marș 
împotriva fricii“ și în 
sprijinul recunoașterii 
dreptului populației de 
culoare de a se înscrie 
pe listele electorale.

Meredith, 
de cîteva 
transportat la spitalul din 
Memphis (Tennessee), unde 
medicii consideră că viața lui 
nu este în pericol.

James Meredith a devenit, 
în ochii negrilor ca și ai albi
lor sudiști, un simbol al lup
tei împotriva segregației ra
siale, fiind primul student de 
culoare care, în 1962, a reușit 
să pătrundă la Universitatea 
din Mississippi, rezervată pînă 
atunci numai albilor.

Atentatul împotriva tînăru- 
lui negru a avut loc în apro
pierea localității Hernando, 
unde un alb, avînd o armă de 
vînătoare, a tras asupra lui 
în două rînduri.

După aflarea știrii atentatu
lui, Dr. Martin Luther King, 
laureat al premiului Nobel 
pentru pace, a declarat că a- 
cest atentat demonstrează că 
„sudul trăiește încă sub impe
riul terorii și că societatea a- 
mericană. suferă de un cancer 
social“.

Marșul început de tînărul 
american de culoare va conti
nua. Congresul pentru egali
tate rasiață'(C.O.RJL) a hotă-, 
rît să preia această , acțiune, 
directorul acestei. organizații 
anunțînd că mii de . voluntari 
din partea C.O.R.E. vor relua 
marșul de la locul unde Me
redith a căzut.

care era însoțit 
persoane, a fost
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Marți dimineața, la Universi
tatea din Sofia, au început lu
crările celei de a Vll-a Adu
nări a organizațiilor membre 
ale F.M.T.D. Sint prezente de
legații ale organizațiilor de ti
neret de pe toate continentele. 
La lucrări participă delegația 
Uniunii Tineretului Comunist 
din România, condusă de tova
rășul Petru Enache, prim secre
tar al C.C. al U.T.C. Ședința a 
fost deschisă de Rodolfo Me- 
chini, președintele F.M.T.D. Lu
crările au continuat apoi sub 
președinția lui N’Diongue Ba- 
bacar, secretar general adjunct 
al F.M.T.D. A fost ales prezi
diul Adunării din care face 
parte și Uniunea Tineretului 
Comunist din România. Ordi
nea de zi aprobată conține 
cinci puncte :

1) Întărirea solidarității con
crete a tineretului cu lupta 
justă, eroică a poporului și ti
neretului din Vietnam împotri
va agresiunii imperialismului 
american : 2) Problemele ac
tuale ale tinerei generații și 
mobilizarea tineretului în lup
ta pentru justa lor soluționare, 
apărarea intereselor vitale ale 
tineretului și sarcinile F.M.T.D.; 
3) Activitatea după cea de a 
VI-a Adunare. Studiul formelor 
de muncă, măsuri pentru îm
bunătățirea lor. Amendamente 
la statut ; 4) Darea de seamă a 
Comisiei de verificare finan
ciară ; 5) Alegerea organelor 
conducătoare ale F.M.T.D.

★

Un perete întreg acoperit de 
fotografii. Gîndurile ne poartă 
la mii de kilometri distanță. 
Poposim, prin intermediul ima
ginilor lotografice, intr-o țară 
de o frumusețe copleșitoare.
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JAPONIA : Imaginea aceasta a surprins un aspect de la demonstrația de
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; protest împo
triva sosirii la Yakesuka a submarinului atomic american „Snook“. Pe pancardele pur

tate de demonstranți scrie : „Get out Snook“ (Afară cu Snook)

ce-î așteaptă dacă „vor în
drăzni“.

Mijlocul prin care cei patru 
„complotiști“ urmau să fie 
aduși sub spînzurătoare nu 
putea fi altul decît acela care 
pentru general devenise
doua natură : complotul. De 
astă dată însă trebuia „orga-

a

* COMPLOT DIRIJA7"
înlăturîndu-1 pe acesta, gene
ralul „și-a asumat puterea 
supremă1' în stat.

Pucist calificat, Mobutu știa 
foarte bine că, pentru a se 
menține la putere, era nece
sar să-și înlăture. mai întîi 
adversarii. Primul pe listă era, 
bineînțeles, Chombe. Acesta 
se afla în Europa „pentru tra
tament“ dar, după unii, se

biști. Printre ei, o figură de 
prim plan : Evariste Kimba. 
Acțiunea împotriva acestora 
avea scopuri multiple : înlă
turarea unor adversari poten
țiali, înspăimîntarea populației 
și deci îndepărtarea ei de la 
orice mișcare vizînd răsturna
rea actualilor conducători, 
„avertizarea severă“ a lui 
Chombe și a altora de soarta

nizat“ un complot nu împo
triva celor ce urmau să fie 
lichidați — aceștia nefiind la 
putere — ci împotriva Iui.. 
Mobutu. în legătură cu aceas
ta s-a vorbit de înscenare. 
Desigur, într-o oarecare mă
sură a fost și aceasta, dar mai 
potrivit este termenul de „di
rijare“. Cei patru erau, evi
dent, adversari ai lui Mobutu 
și ar fi fost bucuroși să-1 poa-

tă înlătura. Dar poate că n-ar 
fi trecut nici cînd la acțiune 
dacă un grup de ofițeri nu 
le-ar fi. făcut „oferte“ : noi 
cu partea militară, voi cu gu
vernul provizoriu. Numai că 
ofițerii în cauză primeau in
strucțiuni direct de la palatul 
prezidențial. Și exact cînd se 
întruniseră pentru ultimele 
deliberări, au fost luați ca din 
oală. „Judecarea“ și executa
rea „complotiștilor“ s-au suc
cedat, ulterior, cu repeziciune.

Unii ziariști au scos în evi
dență faptul că în spatele 
luptei pentru putere din Con
go stă ciocnirea de interese 
dintre marile companii stră
ine. în legătură cu aceasta s-a 
afirmat că în ultimul timp 
Mobutu „a înclinat în mod 
vădit“ către 
depărtîndu-se 
leagănul lui 
vorba oare < 
de dată recentă ? Se pare. că 
nu. Cînd, în 1960, Mobutu 
l-a arestat pe Lumumba, o 
înaltă oficialitate americană,

americani, în- 
; de Bruxelles, 

Chombe. Dar e 
de o „înclinație“

care avusese convorbiri cu 
colonelul, a fost întrebată 
dacă va folosi bunele sale ofi
cii pentru eliberarea premie
rului congolez și restabilirea 
legalității în țară. înaltul 
demnitar a răspuns : „nu 
ne-am ocupat de deținuții po
litici“, fără să se întrebe dacă 
un colonel poate avea proprii 
săi deținuți politici, printre 
care și pe primul ministru al 
țării... Deci, încă de pe atunci, 
Mobutu era privit „cu înțele
gere“ ,1a Washington, iar în 
următorii șase ani simpatiile 
reciproce s-au manifestat 
deseori.

Făcîndu-și încă o dată me
seria, adică urzind un nou 
complot îndreptat împotriva 
adversarilor săi politici, Mo
butu a izbutit să-și întărească, 
în mod vădit, poziția și nu se 
îndoiește că va 
de la companiile 
interese le apără.

binemerita 
ale căror
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Peisaje minunate ne Incintă 
privirea. Dar în imediata lor 
apropiere ni se 'înfățișează 
Vietnamul bîntuit de furtuna 
războiului: case transformate 
în scrum, copii mutilați de ne- 
legiurile agresorilor veniți de 
peste ocean. Poporul încercat 
al Vietnamului a pus mina pe 
arme. Aparatul fotografic ne 
conduce pe cîmpul de luptă. A- 
ceastă expoziție de fotogralii 
întilnită la intrarea în sala de 
ședințe am privit-o ca o pre
față emoționantă Ia primul 
punct al ordinei de zi. O tinărâ 
îmbrăcată in negru s-a urcat 
la tribună — reprezentanta ti
neretului din Vietnamul de sud. 
Vorbea cu glas puternic, accen- 
tuind cuvintele. Aplauze repe
tate au întrerupt-o. Raportul ei 
a înfățișat eroica luptă a po
porului din Vietnamul de sud 
a cărui supremă năzuință este 
aceea de a ii singurul stăpîn al 
soartei sale.

in rindurile Frontului Națio
nal de Eliberare sint Înregi
mentați 3 000 000 de tineri. Suie 
de mii de tineri muncesc In 
spatele trontului pentru a con
solida viața nouă din zonele 
eliberate.

In ovațiile celor prezenți tl- 
năra sud-vietnameză și-a înche
iat raportul: „Noi avem con
vingerea fermă că bucurlndu-se 
de sprijinul din ce în ce mai 
larg și neprecupețit al tinere
tului și popoarelor lumii, tine
retul și poporul sud-vietnamez 
va înfrînge pe imperialiștii a- 
mericani și va intîmpina victo
ria finală".

Cu multă căldură a fost pri
mit reprezentantul 
Tineretului din R.D.
Tînărul vietnamez a prezentat 
lupta dirză pe care cei 4 mi
lioane de tineri din R.D. Viet
nam o duc Împreună cu Între
gul popor contra agresiunii a- 
mericane.

SOFIA, 7 iunie 1966.

Federației 
Vietnam.

Pe scurt
• IERI, Go Mo Jo, vicepre

ședinte al Comitetului Perma
nent al Adunării Reprezentan
ților Populari din întreaga 
Chină, a primit delegația de 
ziariști români condusă de 
Nestor Ignat, președintele U- 
niunii ziariștilor din Republica 
Socialistă România. Au fost 
prezenți Uan I, prim-secretar 
al Secretariatului Uniunii zia
riștilor din China, și alte per
soane cu munci de răspundere 
în presă. Cu acest prilej a 
avut loc o convorbire care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială.

• IERI au început la Bel
grad lucrările celui de-al VI- 
lea Congres al Uniunii Socia
liste a Poporului Muncitor din 
Iugoslavia. La Congres parti
cipă aproape 1 300 de delegați 
și reprezentanți ai organiza
țiilor social-politice din Iugo
slavia, precum și invitați de 
peste hotare. Congresul a fost 
salutat de președintele R.S.F. 
Iugoslavia, secretar general al 
U.C.I., I. B. Tito.

• ÎNCEPÎND de ieri dimi
neața, orașul Hue este parali
zat de o grevă generală de
clarată în semn de protest fa
ță de guvernul de la Saigon.

.Comercianții, elevii, studen
ții, lucrători din diverse do
menii de activitate au răspuns 
imediat la chemarea la greva 
generală lansată de postul de 
radio clandestin budist din 
Hue. Postul de radio clandes
tin a adresat un apel soldați- 
lor budiști, cerîndu-le să nu 
mai colaboreze cu guvernul

• Surse oficiale franceze au fă
cut cunoscut ieri că ministrul afa
cerilor externe al Franței, Couve 
de Murville, nu va participa la se
siunea anuală a Consiliului Minis
terial al S.E.A.T.O., care va avea 
loc între 27 și 29. iunie la Can
berra (Australia). Aceleași surse 
au precizat că Franța va fi repre
zentată la această sesiune doar de 
un observator.

• AGENȚIA China Nouă 
anunță că în zilele de 5 și 6 
iunie, nave de război ameri
cane au pătruns în cîteva 
rînduri în apele teritoriale 
ale R. P. Chineze în regiunea 
provinciei Futzian. Un purtă
tor de cuvînt al Ministerului 
Afacerilor Externe al R. P. 
Chineze a fost autorizat să 
adreseze un avertisment în 
legătură cu aceste violări ale 
apelor teritoriale chineze.

LA DUBNA a avut loc cea 
de-a 20-a sesiune a Consiliului 
Științific al Institutului uniți? 
cat de cercetări nucleare. A 
lost adoptată o hotănre cu pri
vire la planul pe cinci ani de 
dezvoltare a Institutului a că
rei Îndeplinire va spori posibi
litățile de efectuare a cercetă
rilor în vederea folosirii ener
giei atomice in scopuri pașnice.

Consiliul științific a acordat 
premii pentru cele mai bune 
lucrări știinfifice efectuate in 
cadrul Institutului..


