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CAPITALA A FĂCUT 0 CALDĂ PRIMIRE

ucureștM a făcut 
ieri o caldă pri
mire tovarășului 
Ciu En-lai, vice
președinte al Co
mitetului Central 
al Partidului Co
munist 
premierul Consi

liului de Stat al 
blicii Populare 
care, în fruntea unei delegații 
de partid și guvernamentale 
chineze, face o vizită priete
nească în țara noastră, la 
invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
și a Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România.

Un mare număr de ce
tățeni ai Capitalei se află pe 
platoul aerogării, în așteptarea 
oaspeților, purtând stegulețe 
românești și chineze, buchete 
de flori proaspete.

Pe aeroportul înveșmîntat 
sărbătorește, flutură drapelele 
celor două țări. Pe frontispiciul 
clădirii se află portretele to
varășilor Mao Tze-dun și 
Nicolae Ceaușescu, Ciu En-lai 
și Ion Gheorghe Maurer.

Urările de salut înscrise pe 
pancarte în limbile română și 
chineză — „Trăiască prietenia 
frățească dintre popoarele ro
mân și chinez“ ; „Bine ați 
venit tovarășe Ciu En-lai“ — 
dau expresie prețuirii acor
date de poporul nostru rela
țiilor prietenești statornicite 
între cele două țări.

în întâmpinarea oaspeților 
au venit tovarășii Ion Gheor
ghe Maurer, Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnaraș, 
Drăghici, Paul 
Mizil,

Sînt prezeaiți ziariști .români, 
chinezi, corespondenți perma- 
nenți și trimiși speciali ai unor 
agenții de presă și ziare din 
străinătate.

Sînt de față șefi de misiuni 
ibrii Amba- 

i membri 
latic.

Mijloacele tehnice 
asaltează pădurile. 
Cum este primită a- 
ceastă tehnică ? Ce 
fac și mai ales ce ar 
trebui să facă tinerii, 
diferiți factori din 
întreprinderea Fores
tieră — Curtea de 
Argeș pentru mai 
buna exploatare și 
mînuire a acestor 
mijloace ? Iată numai 
cîteva puncte de re
per pe 
unei arii cuprinză
toare : 
continua îmbogățire 
a cunoștințelor pro
fesionale ale tineri
lor muncitori. Prima 
discuție — și totoda
tă primele răspun
suri — la întrebările

perimetrul

calificarea,

noastre le primim în 
biroul directorului 
întreprinderii, tov. 
NICOLAE BĂDÎR- 
CEA.

— Muncitorii noș
tri au condiții bune 
de viață, au cabane 
curate, bine îngrijite, 
alimente din belșug, 
ne spune dînsul. 
Ne-am ocupat de a- 
ceasta dar mai puți
nă atenție am dat 
perfecționării lor pro
fesionale.
I Aveam să întâlnim 
destul de des conse
cințele unei atari si
tuații în raidul nos
tru prin această în
treprindere. în par
chete 
nisme

găsim meca- 
defectate din

cauza necunoașterii 
lor, utilaje care stau 
nefolosite zile întregi 
pînă la sosirea me
canicilor.

Cum sînt privite 
asemenea stări de lu
cruri ? La serviciul 
personal și învăță- 
mînt, la comitetul 
sindicatului, la comi
tetul U.T.C. ascultăm 
același răspuns de 
circumstanță.

— S-au organizat 
cursuri de ridicare a 
calificării la care aii 
participat peste 900 
de muncitori, s-au ți
nut conferințe teh
nice, lectorate, sim
pozioane, recenzii la 
cărți de specialitate 
etc.

Dar faptele sînt în
căpățînate. Iată nu
mai cîteva : Acum un 
un s-a hotărît des
chiderea a 24 de 
cercuri de ridicare a 
calificării. S-a con
sumat timp cu gălea
ta pentru întocmirea 
tematicilor, a grafi
celor, pentru recru
tarea cursanților, sta
bilirea lectorilor. Și 
nu e rău. O treabă 
ca aceasta cerea 
multă bătaie de cap 
în privința organiză
rii. Dar de ținut 
realmente nu s-au ți
nut decît 4-5 cercuri.
AURELIA POPESCU

(Continuare 
In pag. a III-a)

Alexandru 
Niculescu- 

x.xjz.,,, Mihai Dalea, membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat, ai guvernului, vice
președinți ai Marii Adunări 
Naționale, conducătorii u- 
nor instituții centrale și 
organizații obștești, gene
rali și ofițeri superiori, re
prezentanți de frunte ai știin
ței, culturii șl artei noastre.

diplomatice, ~ 
sadei chineze 
ai corpului dl_

La ora 16, nava aeriană cu 
care călătorește »delegația chi
neză, escortată de la frontieră 
de avioane cu reacție ale for
țelor noastre armate, ateri
zează. în aplauzele puternice 
și aclamațiile mulțimii, tova
rășul Ciu En-lai este întâmpi
nat și salutat cordial de tova
rășul Ion Gheorghe Maurer.

Premierul chinez prezintă 
pe membrii delegației de partid 
și guvernamentale care îl în
soțesc : Ciao I-min, membru 
supleant al C.C. al P.C. Chi
nez, Ciao Guan-hua, adjunct 
al ministrului afacerilor ex
terne, Tzen Iun-ciuan, amba
sadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Popu
lare Chineze la București.

Tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer prezintă apoi pe 
membrii conducerii de partid 
și de stat veniți în întîmpinare.

Comandantul gărzii de onoa
re dă raportul. Apoi fanfara 
intonează imnurile de stat ale 
Republicii Populare Chineze 
și Republicii Socialiste “ 
nia. în semn de salut 
21 salve de artilerie.

Tovarășii Ciu En-lai 
Gheorghe Maurer trec 
vistă ’ garda de onoare.

Sînt prezentați apoi șefii mi
siunilor diplomatice și persoa
nele oficiale române.

Tovarășul ION GHEORGHE 
MAURER rostește cuvîntul de 
bun sosit.

Stimate tovarășe Ciu En-lai, 
Dragi oaspeți,
îmi revine plăcuta misiune 

de a vă adresa salutul tovără
șesc al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român 
și al Consiliului de Miniștri, 
urarea de bun venit pe pămîn-

tn timpul tntt/nlrii eu conducă torli de partid și de stat

Poto: AGERPRES

Cu planul semestrial 
îndeplinit

BACĂU. — Constructorii 
de pe șantierele regiunii Ba
cău și-au îndeplinit cu un 
avans de 15 zile sarcinile de 
plan ce le-au revenit pentru 
primul semestru al acestui 
an. Printre obiectivele termi
nate în 
numără 
duri și 
Bistrița, 
6 de 50 000 de kilowați de la 
termocentrala Borzești, insta
lația de producere a acidului 
monocloracetic de la combi
natul chimic din aceeași loca
litate, hotelul turistic din 
orașul Piatra Neamț etc.

CREȘTE
seaceastă perioadă 

hidrocentralele Va- 
Bacău 1 de pe 
turbogeneratorul nr.

rîul GRIUL

TELEGRAME

Cu ocazia zilei naționale a 
Republicii Tunisia, președin
tele Consiliului de Stat, Chivu 
Stoica, a adresat președinte
lui Habib Bourghiba urări 
de sănătate și fericire perso
nală, de bunăstare și pace po
porului tunisian.

Exprimînd profunde mul
țumiri pentru amabilul me
saj de felicitare, președintele 
Habib Bourghiba a transmis 
cele mai bune urări de feri
cire personală președintelui 
Consiliului de Stat, și prosperi
tate poporului român.

ful României Socialiste. Ex- 
primînd sentimentele sale de 
stimă și considerație față de 
eroicul popor chinez, bucuria 
pentru vizita pe care o faceți 
în țara noastră, poporul ro
mân vă primește cu căldură 
si ospitalitate.

Această vizită va constitui 
un nou prilej de manifestare 
a prieteniei și colaborării to
vărășești dintre partidele și 
popoarele noastre, bazate pe 
comunitatea ideologiei mar-

(Continuare In pag. a IlI-a)

La sosire pe aeroportul Băneasa

Ito făcută de tovarășul 
Ciu En-lai conducerii

de partid și de stat

la C. C. a! P. C. R.

condu- 
stat, la 
Partidu-

Tovarășul Ciu En-lai, vice
președinte al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Chinez, premierul Consi
liului de Stat, în fruntea de
legației de partid și guverna
mentale chineze, a făcut joi 
după-amiază o vizită 
cerii de partid și de 
Comitetul Central al 
lui Comunist Român.

înaltul oaspete a fost primit 
de tovarășii Nicolae Ceaușes- 
cu, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, Chivu 
Stoica, membru al Comitetu
lui Executiv, al 
Permanent al C.C. 
președintele Consiliului de 
Stat, Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., preșe
dintele Consiliului de Miniștri, 
Gheorghe Apostol, Alexandru 
Bîrlădeanu și Emil Bodnaraș, 
membri ai Comitetului Exe
cutiv, ai Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinți ai Consiliului 
de Miniștri, Alexandru Dră- 
ghici, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per-

Prezidiului
al P.C.R.,

manent, 
P.C.R., 
membru 
cutiv, 
P.C.R., 
Mănescu,
P.C.R. Oaspetele a fost înso
țit de Ciao I-min, membru 
supleant al C.C. al P.C. Chi
nez, Ciao Guan-hua, adjunct 
al ministrului afacerilor ex
terne, Tzen Iun-ciuan, amba
sadorul R.P. Chineze la Bucu
rești.

Au participat Andrei Păcu- 
raru, membru al 
P.C.R., Vasile Vlad, 
supleant al C.C.
șefi de secție la C.C. al P1C.R., 
Dumitru Lazăr, membru 
pleant al C.C. al P.C.R., 
junct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., George Macovescu, 
adjunct al ministrului aface
rilor externe, Aurel Duma, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R.. ambasadorul Republi
cii Socialiste România la 
Pekin.

Cei prezenți s-au întreținut 
într-o atmosferă tovărășească, 
de caldă prietenie.

secretar al C.C. al 
Paul Niculescu-Mizil, 
al Comitetului Exe- 

secretar al C.C. al 
Mihai Dalea, Manea 

secretari ai C.C. al

C.C. al 
membru 

al P.C.R.,
•» 

su- 
ad-

(Agefpres)

Verde intens, tub de orgă și sunet pe cîmp, crește 
griul. Miroase a sevă-n pămînt, rouă în zori arde a 
suflet de om pe întinsuri, urme-apăsate pe drum, de 
căruțe, via pe dealuri tremură-n corzi ca o pasăre, 
vara intră pe ape în sate, rostogolește din maluri pe
linul miresmelor tari de căldură. Trece vremea cireșe
lor timpurii, vine vremea cireșelor mari și pietroase. 
Vine vremea merelor coapte și a caiselor. Vișinii — 
apleacă flăcări pe crengi, rotitoare. Și e liniște. Crește 
griul pe cîmp, trece în galben încet, miliarde de pîr- 
ghii de aur saltă bobul rotund, bobul plin. Trece via în 
struguri de deal și se aude cum soarele alunecă viu 
printre ierburi, cămașa de toamnă a vinului se subție-n 
ciorchini, luminoasă, uneori bate vîntul și-o rupe la 
guler. Datina e, în podgorii, ca la seceriș să mănînci 
struguri. Să uzi bobul de brîu cu cel dinții must stors 
pe un spic, lingă seceră. Să treieri apoi și să macini, 
să fie încinse cuptoarele, pe deal să crape-n butuci 
strugurii negri — terazul — să se taie un miel și să 
înceapă apoi nunțile. Vițu Arghir își îndeamnă caii 
cu-n bici de mătase, îi mingile cu cîte-a vorbă două și 
se lasă adine în leagănul căruței. Fluieră ceva

Interviul nostru cu 
tov. inginer 

ȘTEFAN SEBEȘAN, 
director general 

în Ministerul 
Învăfămîntului

LICEELE DE SPECIALITATE_________ ■ ......1...

A. I. ZÄINESCU

(Continuare In pag. a IlI-a)

In anul școlar 1966—1967 
își încep activitatea liceele 
de specialitate — traducerea 
în fapt a uneia din sarcini
le principale trasate în
vățămîntului din țara noa
stră prin Directivele celui 
de-al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist Ro
mân. Pe parcursul celor 4-5 
ani de școlarizare elevii vor

avea posibilitatea însușirii 
atit a unui mare volum de 
cunoștințe teoretice, în a- 
cest mod școala îndeplinin- 
clu-și menirea de a fi prin
cipalul factor de cultură și 
civilizație, cît și a formării 
unor deprinderi practice la 
nivelul cerințelor actuale și 
de perspectivă ale tehnicii 
cu care sînt dotate unită
țile economice din țara 
noastră.

In anul școlar 1966—1967 
se începe pregătirea prin 
această formă de învăță
mînt în .60 de specialități 
repartizate în 151 unități

școlare care vor funcționa 
în toate regiunile patriei 
noastre.

Redactorul nostru Marie- 
ta Vidrașcu a adresat tova
rășului ing. ȘTEFAN SEBE- 
ȘAN — director general în 
Ministerul învățămîntului 
-- cîteva întrebări:

Ce specialități se vor 
pregăti prin aceste licee 
pentru ramurile de bază 
ale economiei naționale?

Avînd în vedere faptul că 
absolvenții acestor licee de 
specialitate vor putea să se în-

cadreze direct în producție pe 
funcții medii tehnice în raport 
cu pregătirea lor profesională, 
disciplinele de specialitate din 
planurile de învățămînt pre
cum și pregătirea practică co
respunzătoare vor fi orientate 
către nevoile de astfel de ca
dre ale economiei naționale, 
în acest fel vor putea să se 
pregătească, prin această for
mă de învățămînt unele spe
cialități ca : instalații siderur
gice și automatizare, termo- 
tehnicîeni, proiectanți pentru 
industria siderurgică ; con
strucții de mașini, automobile 
și tractoare, electrotehnică,

mașini și aparate electrice 
pentru industria construcțiilor 
de mașini ; electroenergetică, 
mecanoenergetică și hidroteh
nică pentru industria Ministe
rului Energiei Electrice ; agri
cultură generală, horticultura, 
medicină veterinară, culturi 
irigate, hidrotehnică pentru a- 
gricultură1; mecanici de între
ținere, contabilitate, merceolo
gie și alte numeroase speciali
tăți necesare economiei noas
tre . naționale.

(Continuare In pag. a Ill-a)
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AU FOST ODATA...
DOUA ORFELINE

Parodierea „modelelor cele
bre“, ironizarea cu voioșie a 
procedeelor specifice melodra
mei de duzină constituie — 
firește — prilejul unui diver
tisment agreabil, conținînd, 
totodată, și o invitație grațioa
să la cugetare. Concluzia se 
poate deduce după lectura — 
și mai ales după vizionarea 
spectacolului cu pseudomelo- 
drama „Au fost odată... două 
orfeline“ de Eugen Mirea, 
prezentată pe scena Teatrului 
C. I. Nottara. Punctul de ple
care al lucrării lui Mirea că
mine după cum reiese limpe
de — una din cele mai cunos
cute și mai reprezentative 
creații ale genului „Două orfe
line“ ă lui D’Ennery.

Desigur, autorul nu și-a 
propus să parodieze „litera“ 
melodramei, ci „spiritul“ ei. în 
întregul ei, parodia lui Eugen 
Mirea se desfășoară alert, vioi, 
posedă cîteva episoade de un 
comic suculent. Peregrinarea 
cuplului de „orfeline“ Hen- 
riette — touise prin Parisul 
inundat de lumini, dar plin 
de „primejdii“ declanșează o 
avalanșă de întîmpiări amu
zante. Precizez însă că textul 
comentat aici nu satisface pe 
deplin exigențele noastre. 
Eugen Mirea nu a reușit tot
deauna să dozeze cu atenție 
evoluția fabulației, și de 
în special în partea a 
există lungimi inutile, 
intensitatea ritmului în 
momente (scenele din
contelui de Lignieres sau cele 
din piață între Louise, conte
să, baba Frochard etc). Eugen 
Mirea, deși s-a hotărît să-și 
încredințeze lucrarea unui 
teatru „de proză“ a introdus 
prea multe pasaje muzicale 
sau coregrafice, și de aici im
presia de stufozitate, de scrie
re hibridă. Cîteodată, se re
simt note facile, un minor 
comic de limbaj. Pe de altă

parte, filiația discretă și spiri
tuală cu sursele comice gene
rate de anume practici și nă
ravuri actuale putea fi săvîr- 
șită mai pregnant. Cred că 
scrierile de acest gen trebuie 
să-și îmbogățească 
satiric.

Spectacolul de la 
„Nottara“ cucerește 
desfătîndu-1 copios 
trei ore. Regizoarea Sanda 
Mânu dovedește multă inven
tivitate comică și armonizează

registrul

teatrul 
publicul 
aproape

A
L V

de Eugen Mirea

aceea 
doua, 
scade 
unele 
casa

culorile 
întinsul 
om per
ii călă- 
cave, se

din stingă; și iar 
contracție, impul- 
pentru ca sîngele 
îndeplinirea misi-

Nu-mi mai aduc aminte tit
lul acelui film documentar. 
Era un film științific de popu
larizare.

Ceea ce știu cu certitudine, 
ceea ce nu voi uita niciodată 
este faptul că, la un moment 
dat — în momentul culminant 
al operației — crainicul a tă
cut, zgomotele incidentale au 
încetat atunci și, pe fundalul 
unei liniști stranii, abisale, 
înălțîndu-se ca peste un ade
vărat soclu al reculegerii, a 
început să se audă — cum 
oare s-o numesc ? — Canonada 
fantastică...

Erau, da, niște lovituri foar
te asemănătoare unor lovituri 
de tun, venind ca dintr-o 
mare depărtare și totuși pă- 
rînd neliniștitor de aproape. 
Cel mai uluitor lucru în 
aceste tunete era ritmul 
succesiunii lor. Acelt nevă
zut tun cu lovituri puter
nice și surde trăgea cîte 
o salvă în fiecare secundă! 
Astfel, dacă o bubuitură, con
siderată izolat, nedumerea și 
înfricoșa, una lîngă alta, una 
după alta, toate bubuiturile 
la un loc în aspra, neîntre
rupta, cadențata lor canonadă, 
alcătuiau o insolită simfonie a 
impetuozității.

„Ați auzit bătaia unei inimi 
omenești“, spuse în cele din 
urmă crainicul.

Iar vocea lui era gîtuită de 
mîndrie omenească, de teamă 
omenească, de amar și triumf 
omenesc.

Și noi, spectatorii, am simțit 
că răgușim odată cu crai
nicul. Și filmul s-a înche
iat apoi, într-un fel oa
recare. Și bolnavul filmat 
cu prilejul acela mai trăiește, 
sper, și se bucură de aromele, 
licorilor, luminile și 
vieții, undeva pe 
acestui pămînt, ca un 
fect normal. Sîngele 
torește prin venele
strecoară din auricolul drept 
în ventricolul drept, e alungat 
printr-o contracție în plămîni; 
acolo sîngele își schimbă po
vara, deșartă bioxidul de car
bon și se încarcă cu oxigen pe 
care îl cărăușește prin artere 
din nou spre jumătatea de 
inimă cu cele două cămăruțe, 
de astădată 
urmează o 
sul necesar 
să plece la
unii sale — hrănirea întregu
lui organism. Normalul. Copiii 
învață această schemă, în 
prealabil desenată pe tablă cu 
creioane colorate, roșu — oxi
gen, albastru — gazul toxic, 
ca nu cumva să se încurce 
sensul săgeților.

Și au trecut, de la filmul 
acela, niște ani.

Și acum ziarele ne aduc 
știri noi. Un american Marceli 
Derudder condamnat de o 
boală necruțătoare, a mai trăit 
cinci zile grație unei inimi ar
tificiale. Pe urmă țesuturile 
s-au răsculat împotriva corpu
lui străin transplantat — și 
omul a murit. Ce înseamnă a- 
ceste biete cinci zile ? 120 ore ? 
7 200 minute ? Nu. înseamnă, 
în perspectiva timpului trans
parent, miliarde de vieți. Noi 
ne aflăm în pragul epocii cînd 
pînă și ulfya-sensibilul motor 
din pieptul nostru va avea, în 
sfîrșit, piesele, sale de schimb.

Înadins n-am vrut să pun 
la capătul ultimei fraze enor
mul semn de exclamare la 
care totuși aved dreptul. Pre
lungite, mîinile omului pipăie 
astăzi corpurile cerești. De
zintegrarea materiei, modul de 
existență a~ aștrilor, a devenit 
pe Terra — sau devine — 
energie industrială. Natura se 
supune acțiunii bazată pe cu
noaștere științifică, forței con
știent dirijate. Canonada fan
tastică auzită de sub arcul ce
lor 12 coaste ale fiecărui om, 
ține sub continuu tir de arti
lerie întunericul, inerția, ne
putința, înfrîngerea, moartea.

„Oameni, sună declarația 
apocrifă a lui Marceli Derud
der — oameni, eu v-am iubit. 
Am iubit soarele, sărutul, pîi- 
nea, cartea și rodul muncii 
mele. Am iubit viața. Dar 
n-am iubit-o numai cu prima 
mea inimă, aceea făurită 
natură, și care a bătut 65 
ani. Am iubit-o și cu cea 
a doua mea inimă, aceea
care mi-a dat-o geniul vostru. 
Ea a bătut, spre gloria ome
nirii, cinci zile. A bătut bine, 
cu putere, în cinei zile lungi, 
cinci zile bune. A trăit, a iubit, 
sînt mulțumit de ea.

Vouă, învingătorilor, eu v-o 
las moștenire. Duceți-o cu voi, 
perfecționați-o în veacuri. În
drăzniți mai departe. îndrăz
niți. Trăiți. Îndrăzniți..."

Pentru ce a fost pus L. V. 
în discuția unei 
generale ? Tovarășul secretar 
al comitetului U.T.C. 
nei ne spunea că L. V., 
mat în fața biroului comitetu
lui U.T.C. pe uzină, nu a vrut 
să recunoască nici una din 
faptele sale, ca apoi, în fața 
adunării generale, să recu
noască tot ce i-au reamintit 
tovarășii săi. „A fost un caz 
neobișnuit pentru noi".

• între comportarea pe care 
o avea în uzină și cea de din
colo de porțile ei exista o fla
grantă discrepanță care a 
dus, în cele din urmă, la ceea 
ce ni se spusese că reprezintă 
„un caz neobișnuit“.

Cu jumătate de an înaintea 
absolvirii școlii profesionale 
L. V. fusese la un pas de ex
matriculare. Abateri repetate 
de la normele de conduită ; 
jignirea profesorilor, lovirea 
colegilor, un număr mare de 
absențe nemotivate...

Pop Vasile, maistrul secției 
în care făcea practică, a dis
cutat cu conducerea școlii și 
și-a asumat sarcina să-1 ajute 
nu numai în ale meseriei, dar 
și în ceea ce privește viața 
particulară a ucenicului său. 
Rezultatul nu a întârziat: sub 
atenta și călduroasa îndruma
re a maistrului, L. V. s-a 
schimbat într-un timp foarte 
scurt, a terminat școala și a 
fost repartizat în producție. 
Aici, însă, lucrurile s-au repe
tat, cu deosebire că varianta 
avea un element în plus: 
devenise muncitor, deci singur 
răspunzător de tot ce va face, 
fără tutela maistrului. Despre 
părinți, nici vorbă, ei nu con
tau în calculele privind „liber
tatea mea de a face ce vreau“. 
„Acoperit“ de rezultatele bune 
pe care le obținea în producție 
(„este im bun muncitor“ — e 
părerea fiecăruia din secție) 
L. V. și-a amintit de „zilele
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bune“ din școală cînd făcea 
pe marele și pe tarele și a 
trecut, fără a pierde timpul, 
la vechile comportări. Scos 
din formația de dansuri a 
uzinei din cauza deselor veniri 
la repetiție în stare de ebrie
tate L. V. a insistat să plece 
și el ca spectator cu echipa 
care susținea un program 
într-o localitate apropiată. Pe 
drum, s-a răzbunat pentru 
insulta de a fi fost scos din 
echipă și a sărit la bătaie cu 
tovarășii săi.

Provoca 
uniunile 
aveau

Din scandal în scandal, din 
beții în beții L. V. ajunsese 
„cineva". Era de-a j uns să nu-i 
convină un gest al vreunui 
tînăr, o privire, că intrau în 
acțiune mîinile ghemuite 
pumn. Mîini cu Care a doua 
zi își îndeplinea exact planul 
de producție, sau își saluta 
tovarășii. Din ce în ce mai 
rari, din ce în ce mai puțini 
pentru că o parte din ei îl 
criticaseră, se „amestecaseră“ 
în viața lui și el nu admitea 
așa ceva : „Ce vă amestecați 
în viața mea particulară ? îmi 
îndeplinesc planul ? Mi-1 în
deplinesc ! Atunci ?“.

A fost chemat în fața biro
ului comitetului U.T.C. pe 
uzină, unde am văzut că nu 
a vrut sa recunoască nimic. 
Cîțiva colegi au făcut o vizită 
părinților săi cu care au dis
cutat despre comportarea pe 
care L. V. o are în mijlocul 
oamenilor. Toate au rămas 
fără rezultat. Opinia colectivă, 
dezaprobarea pe care tovară
șii săi de muncă au manifes
tat-o în adunarea generală 
n-a mai putut să le înfrunte. 
Si, după 
relatările 
varășilor 
mințit“....

Iată, deci, un film des-

scandaluri la re- 
tovărășești 

loc în cadrul
care 

uzinei.

cum înțelegem din 
cunoscuților, ale to
sai, L. V. s-a „cu-

de 
de 
de 
pe

z î

r-

Combinatul de Îngrășă
minte chimice Turnu Mă
gurele. Priza de aer pen
tru Fabrica de amoniac, 

Înaltă de 177 metri

tul de puțin întortocheat, 
cu imagini deloc specta
culoase... Evident, evoluția 
lui L. V. își găsește o par
te din explicație și în fe
lul în care colegii, organizația 
U.T.C. l-au ajutat. Dar o sim
plă discuție, oricît ar fi ea bine 
purtată, plină de argumente, 
în asemenea cazuri nu rezolvă 
totul. Sancțiunea pe care i-a 
dat-o formația de dansuri, 
scoțîndu-1 în afara ei pînă ce 
membrii echipei se vor con
vinge că el poate să reintre, 
a coincis cu discuțiile purtate 
în fața biroului U.T.C. de la 
Uzina „Carbochim“ Cluj. L.V. 
venea la club numai la repe
tițiile formației (și acum con
tinuă să vină, deocamdată ca 
spectator), biblioteca cu raftu
rile pline de cărți, simpozioa
nele, serile literare de aici 
nu-1 atrăgeau sau mai exact 

nimic despre ele.
n-ar 
să-1

fericit elementele scenice mul
tiple preconizate de text. 
I-aș reproșa totuși — din 
acest punct de vedere — fap
tul că nu a evitat abuzul de 
cîntece și dansuri, dar a re
nunțat la tăieturile de text 
care se impuneau. Stilul de 
interpretare demonstrează o 
vădită detașare față de parti
turile rolurilor, actorii coche
tează, rid și se amuză pe 
seama personajelor subliniind 
înțelesurile critice cu aplomb. 
Colectivul traduce cu bune re
zultate o gîndire regizorală 
inspirată. Cadrul plastic, aerat, 
suplu, conceput de arh. Liviu 
Popa, secondează intențiile 
direcției de scenă. Evident,
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nu știa 
Colegii ar fi trebuit, și 
fi fost deloc exagerat, 
ia cu ei, să-i arate practic ce 
înseamnă un program artistic, 
o întîlnire cu Sadoveanu sau 
Creangă, un film sau un spec
tacol de teatru, o „joie a tine
retului“. La Carnavalul tine
retului din 2 mai L. V. a venit 
fără invitație și a spus că bea 
doar o bere, stă puțin să se 
uite și „n-aveți nici o grijă, 
nu fac nimic“. Este o replică 
ce demonstrează că tovarășii 
săi de lucru s-au mulțumit cu 
faptul că s-a „cumințit“ pă- 
rîndu-li-se suficient că L. V. 
poate acum să fie un specta
tor liniștit. Nu e aceasta o 
mulțumire doar pe jumătate 
justificată ? Pentru că, de aici, 
pînă la restituirea lui integra
lă colectivului în care munceș
te, mai e un drum pe care co
legii săi, organizația U. T. C. 
trebuie să-1 parcurgă neîntâr
ziat.

NICOLAE ADAM
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Inspirații picturale <vd
picturile lui 

celebrul tablou 
il Vecchio „In- 

clavi-

Amintiți-vă 
Corregio sau 
al lui Zaccia 
strumentist cîntînd la 
cord“; priviți în grădina Ate
neului minunata sculptură în
chinată de Gheorghe Anghel 
lui George Enescu; propune- 
ți-vă să poposiți cîndva în 
holul sediului Uniunii Compo
zitorilor pentru a vedea bus
tul în care Ion Jalea a sur
prins adînca cugetare a diri
jorului Theodor Rogalski.

Numeroase sînt creațiile ar
tiștilor plastici care au ins
pirat pe compozitori, care 
le-au oferit „programul" pen
tru una sau alta dintre lucră
rile lor.

In străduința noastră de a 
vă îmbogăți bagajul de cunoș
tințe muzicale prin organiza
rea unei suite de audiții ce 
pornesc de la stabilirea unor 
corespondențe între arta su
netelor și alte domenii ale cu
noașterii, ale activității uma
ne, vă propunem după audi
ția închinată unor lucrări mu
zicale programatice inspirate 
din opere literare, să ascultați 
de astă dată trei reprezenta
tive lucrări din istoria muzicii 
universale sau naționale care 
au pornit de la o... vizită mu
zeistică.

Să începem eu o lucrare de

mult celebră — „Tablouri 
dintr-o expoziție“ ale lui Mo
dest Mussorgski pe care o gă
siți în discotecile noastre atît 
în versiunea pianistică origi
nală (vezi discul ECD-56) cit 
și în cea orchestrală realizată 
de un eminent cunoscător al 
„paletei" orchestrale moderne 
— compozitorul francez Mau
rice Ravel (vezi discul ECD 
1091).

Mussorgski a compus Suita 
în 1874 sub impresia expoziției 
de tablouri și portrete de ar
hitectură ale lui V. A. Gart- - 
mann, pictor de talent, prieten 
apropiat al compozitorilor ruși 
din „grupul celor 5“.

Vizitînd expoziția, Mussorg
ski creează o galerie de 10 „ta
blouri muzicale" remarcabile 
prin variatul lor conținut epic, 
liric, comic, dramatic, fantas
tic, eroic. Din bogatele și va
riatele scene, piesaje, schițe, 
(compozitorul a ales din pie
sele lui Gartmann doar acelea 
care îi erau mai apropiate : 
scenele de gen, schițele de 
portrete, imaginile inspirate 
de legende populare), Mus
sorgski concepe o suită muzi
cală unitară, vastă, multico
loră.

Unitatea „tablourilor" mu
zicale este realizată printr-o 
sugestivă melodie a „plimbăt

rii prin expoziție" ce revine 
de cîteva ori de-a lungul sui
tei, servind drept „punte de 
legătură" între piese. (Citiți 
de altfel broșura L. Poleacova 
despre suita lui Mussorgski 
din colecția „Muzica pentru 
toți“ și veți înțelege deplin 
rolul motivului plimbării drept 
„cadru și pivot lăuntric“ — 
în ansamblul întregii suite).

10In totalitatea lor, cele 
tablouri „Piticul," (o ingenioa
să jucărie pentru copii a pic
torului), 
ducerea 
acuarele 
medieval în fața căruia 
trubadur își deapănă cîntul), 
„Tuilleries" (evocarea unui joc 
de copii în celebra grădină 
pariziană), „Carul polonez".

„Vechiul castel" (tra- 
muzicală a unei 

înfățișînd un castel 
un

„Evreul bogat și cel sărac", 
„Tîrgul de la Limoges" (un 
portret plin de farmec al unor 
precupețe dintr-un tîrg bel
gian), „Catacombele“ (vechile 
morminte romane din Paris), 
„Baba Jaga", „Marea poartă a 
Kievului", ne dau cîteva ima
gini muzicale de o remarca
bilă plasticitate.

Iată și o altă mare operă 
muzicală cu izvoare picturale 
— Simfonia lui Paul Hinde
mith — Mathis pictorul.

Simfonia (scrisă în 1934) ba
zată pe motive extrase din o- 
pera cu același titlu, (lucrare 
destinată de compozitor tea
trului liric, încercă să redea 
cîteva momente din viața ma
relui pictor german din veacul 
15, Mathis Griinewald) își pro
pune să sugereze auditorului 
sentimentele compozitorului în 
fața a trei capodopere ale ar
tistului : „Concertul îngerilor", 
„Punerea în mormînt" și 
„Tentațiile Sf. Anton" ce se 
găsesc în prezent în muzeul 
orașului Colmar din Alsacia.

Griinewald, deși se inspiră 
ca și toți contemporanii săi din 
subiecte biblice, conferă ta
blourilor sale, personajelor un 
sens profund uman, pe care 
compozitorul s-a străduit să-l 
traducă în simfonia sa.

In sfîrșit, dacă aveți posibi-

litatea încercați să ascultați o 
interesantă suită simfonică ro
mânească : „Picturi de Grigo- 
rescu", de Ion Hartulary-Dar- 
clee.

Scrisă în 1952, suita este în
tocmită din patru părți dedi
cate fiecare dintre ele cîte 
unui tablou grigorescian: 
„Carul cu boi", „Venind de la 
izvor“, „Păstorița“, și „Doro
banțul".

O mișcare lentă în care veți 
găsi „pașii" domoli ai carului, 
o melodie grațioasă cu un ritm 
legănat („Venind de la izvor"), 
o temă avîntată pornind de la 
semnalele goarnei cu care au 
pornit dorobanții la luptă în 
1877 — iată cîteva imagini 
muzicale cu ajutorul cărora 
compozitorul sugerează minu
natul univers de idei, creio
nat în patru dintre marile ta
blouri ale lui N. Grigorescu.

Și, după aceste audiții în
chinate unor asociații dintre 
muzică și celelalte arte, nu 
uitați totuși să recitiți pagini
le din cărțile de popularizare 
a muzicii amintite anterior, în 
care este subliniată ideea spe
cificității fiecărei arte, în care 
se află izvorul satisfacțiilor 
estetice pe care numai această 
artă ni le poate oferi.

IOSIF SAVA

muzica lui H. Mălineanu ca și 
latura coregrafică asigurată 
de Sandu Feyer, alcătuiesc o 
valoare de necontestat, dar 
în economia spectacolului, a- 
ceste componente nu apar tot
deauna cu justificare legitimă.

Liliana Tomescu și Meta
nia Cîrje, au avut de sus
ținut, cu distanțare lucidă, o 
permanentă alternare de co
mic (voit) și de dramatic 
(simulat). Nuanțările sînt lu
crate cu rafinament, orfe
linele „demitizate“ capătă 
o întruchipare ce se întipăreș
te în memorie. La un pas de 
bufonadă Ștefan lordache 
știe să dea rolului său (Riger) 
contururi cuvenite. Nucu Pă- 
unescu (baba Frochard) în
cearcă și reușește un travesti 
hazliu și credibil. O prezență 
deosebit de vie își 
Rodica Țuțuianu în Mariane.

Ion Punea și 
compun cu savoare două tipuri 
pitorești (frații Jacques și Pier- 
re). S-au mai remarcat Coca 
Enescu, Mihai Heroveanu (soții 
Lignieres) și Tony Zaharian 
în rolul doctorului. Deși tex
tul le dădea unele premise, 
Dorin Moga (marchizul), Cor
nel Elefterescu (Lagleur) sau 
Vasile Lupu (Picard) nu iz
butesc să-și creioneze expre
siv personajele. Corul — un 
argument binevenit pentru 
limpezirea sensurilor piesei 
— își îndeplinește mai mult 
decît satisfăcător misiunea. 
Cu „Cele două orfeline“ tea
trul „Nottara“ continuă să 
ofere publicului interesante 
formule experimentale.

impune

Ion Siminie

MIHAI BOTEZ

DJN FOTOLIUL 
SPECTATORULUI

ȘTEFAN

IORDACHE

Un lung șir de ani — croni
car, caricaturist sau simplu și 
entuziast spectator — am ur
mărit, îndrăgostit în permanen
tă de tinerețe și talent, primii 
pași pe scenă ai viitorilor slu
jitori ai Thaliei.

Dar niciodată în istoria a- 
cestui cer al teatrului nostru 
cred că n-a avut loc o eferves
cență atît de uluitoare a tine
reții și a talentului ca în ulti- 

?e numeroasele scene 
ale țării nu mai, sînt azi cîțiva 
actori tineri, veritabile speran
țe, ci foarte numeroși actori 
tinerj, reprezentând certitudini. 
Iată de ce e foarte greu să 
alegi și să lauzi pe unul fără 
să nu jignești al ți mulți. Și 
iată de ce ca să ajungem la 
Ștefan lordache a trebuit să re
curgem la tradiționala pălărie 
cu bilețele a hazardului.

Dar nu ne-a părut rău. Ște
fan lordache o merită. Să fim 
înțeleși: nu pălăria, ci reputa
ția pe care în foarte scurt timp 
a reușit să și-o creeze. Prima 
oară l-am întîlnit în filmul 
„Străinul" : era pozitiv, tena
ce, jucat cu multă sobrietate. 
Tînărul actor își cîștiga pri
mii admiratori și un premiu de 
interpretare. Dar surpriza cea 
mare o constituie, cred, apariția 
sa în „Tigrul" de Murray 
Schisgal, unde Ștefan lordache 
ne arată o altă fațetă a talen
tului său. Actorul are și umor. 
E un deosebit comedian. Verva 
sa scenică trece rampa și des- 
gheață morga celor mai pre
tențioși spectatori.

Urmează două treceri nesem
nificative ale acestui înzestrat 
actor prin piesele „Antigona" 
și „Medeea" iar calitățile sale 
de comedian se dezlănțuie la 
teatrul „Nottara", în pseudo- 
melodrama „Cele două orfeli
ne", unde este într-adevăi ire
zistibil și unde se pare că lui 
Ștefan lordache încep să-i pla
că dulcile sonorități de trîmbilă 
ale aplauzelor. Cine va trage 
semnalul de alarmă ? In ultima 
sa apariție în „Henric al IV-lea" 
se confirmă acesl fapt. Uitînd 
că Pirandello nu este Eugen 
Mirea, Ștefan lordache ..trage" 
pe același rol din „Două orfe
line", solicitînd cu o insistentă 
iritantă aceleași aplauze. Din 
culise pîndește, bucurinău-se. 
zîmbind larg, vătaful cabotini
lor : va mai veni unul în rin- 
dul nostru ?

Nu credem.
Ștefan lordache a pornit p~ea 

frumos pentru a nu ști să evite 
înșelătorul miraj al aplauzelor 
ieftine.

NEAGU RĂDULESCU



Capitala a făcut o caldă primire 
tovarășului Ciu En-lai

© Știri interviuri repo 
rtaje © Știri interviuri 
repo Hlfe'TO rtaie
© Știri IwfiJaMifoti inter 
viuri reportaje © Știri 
interviuri reportaje © Știri

(Urmare din pag. I) 

xist-leniniste, a orînduirilor 
sociale din cele două țări, pe 
lupta pentru victoria cauzei 
socialismului și păcii.

Veți avea posibilitatea să vă 
întîlniți cu oameni ai muncii 
în uzine, la sate, în instituții 
de știință și cultură, să 
cunoașteți nemijlocit pre
ocupările, munca și eforturile 
poporului român pentru dez
voltarea economică și cultura
lă a patriei, pentru înfăptuirea 
hotărîrilor celui de-al IX-lea 
Congres al partidului, în ve
derea desăvîrșirii construcției 
socialiste.

De asemenea, în timpul 
convorbirilor cu conduce
rea partidului și statului 
vom avea prilejul să ne infor
măm reciproc asupra activită
ții partidelor și popoarelor 
noastre, să facem un schimb 
de păreri asupra problemelor 
de interes comun, cît și ale 
vieții internaționale, ale miș
cării comuniste și muncito
rești.

Ne exprimăm convingerea 
că vizita dumneavoastră în 
România va aduce o contri
buție de seamă la dezvoltarea 
relațiilor dintre țările și par
tidele noastre în toate dome- 

. niile de activitate, la întă
rirea prieteniei de nezdruncinat 
româno-chineze, pe baza res
pectului și avantajului reci
proc, a internaționalismului 
proletar. Aceasta corespunde 
intereselor ambelor noastre 
popoare, cauzei generale a 
socialismului și păcii.

Dorim să vă petreceți cît 
mai plăcut timpul în patria 
noastră, să vă simțiți cît mai 
bine în mijlocul poporului 
român.

Să trăiască și să se întăreas
că prietenia frățească dintre 
poporul român și poporul chi
nez !

A luat apoi cuvîntul tova
rășul CIU EN-LAI.

Dragă tovarășe Ion Gheorghe 
Maurer,

Dragi tovarăși și prieteni,
Incercînd un sentiment de 

bucurie, noi, delegația de 
partid și guvernamentală chi
neză, am venit în România 
frățească pentru a face o vi
zită de prietenie la invitația

Noul complex social-administrativ de la exploatarea minieră Horăști, regiunea Oltenia
Foto: AGERPRES

BAZA

DE ACȚIUNE 
A CALIFICĂRII

La cabinetul tehnic ni se 
desfășoară sub privirea ochi
lor un vast plan de organizare 
a propagandei tehnice. Și aici 
consultăm diferite tematici, 
grafice, auzim de „zhe“ ale in
ginerului, de conferințe de di
verse tipuri și lungimi, con
cursuri „Cine știe, cîștigă“ și 
așa mai departe. Privite lu
crurile la bani mărunți con
statăm însă că a avut loc, cu 
mare întîrziere, un simpozion, 
iar în fabricile de cherestea 
și ocoalele silvice și-au făcut 
loc doar cîteva lectorate. Si 
tot de proverbul cu muntele 
ne amintim.

într-un raport de activitate 
citim apoi o frază autocritică :

„Responsabilul comisiei in
ginerilor și tehnicienilor tov. 
ing. ILIE PELCEA, a trimis 
tematicile la sectoarele de ex
ploatare după 4-5 luni de la 
întocmire, iar șefii de sectoa
re le-au dat și ei celor în cau
ză după alte 4 luni“.

Și așa a trecut anul. Meca
nisme diverse au continuat să 
staționeze sau să fie slab în
grijite, iar calificarea munci
torilor a bătut pasul pe loc.

Este, firește greu de imagi
nat că într-o întreprindere 
forestieră cum este cea de la 
Curtea de Argeș acțiunile de 
îmbogățire a cunoștințelor 
profesionale ale muncitorilor 
pot să decurgă lesne. Trebuie 
făcute eforturi susținute, tre
buie pasiune din partea con
ducerii administrative, a ca- 
d-elor tehnico-inginerești ca 
și din partea însăși a tinerilor 

Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român și a 
guvernului român. De îndată 
ce am pășit pe pămîntul fru
moasei dv. țări, ne-am și bu
curat de o primire solemnă 
din partea dv., ceea ce ne-a 
impresionat. Aceasta consti
tuie o expresie vie a sincerei 
prietenii a poporului român 
față de poporul chinez. în 
numele Partidului Comunist 
Chinez, al guvernului Repu
blicii Populare Chineze și al 
poporului chinez, exprim 
Partidului Comunist Român, 
guvernului Republicii Socia
liste România și poporului 
român mulțumiri cordiale și 
vă transmit un salut călduros.

Harnicul și talentatul popor 
român, sub conducerea Parti
dului Comunist Român și a 
guvernului român, perseve- 
rînd în orientarea independen
tă și de sine stătătoare, a obți
nut realizări strălucite în 
construirea socialismului. Po
porul român, care are glo
rioase tradiții revoluționare, 
a luptat întotdeauna și luptă 
împotriva politicii de agre
siune și de război a imperia
lismului, a sprijinit și sprijină 
lupta de eliberare a popoare
lor asuprite și a .națiunilor 
asuprite și a depus eforturi 
neobosite pentru menținerea 
păcii mondiale. Poporul ro
mân, care își iubește cu ar
doare patria, se opune contro
lului și amestecului din afară, 
apără independența și suve
ranitatea României și a adus 
o contribuție utilă la apărarea 
normelor relațiilor dintre ță
rile frățești și partidele fră
țești. Poporul chinez felicită 
cu căldură poporul frate ro
mân pentru succesele sale și 
sprijină cu hotărîre lupta dv. 
dreaptă.

între cele două partide, cele 
două țări și cele două popoare 
ale Chinei și României există 
strînse relații de prietenie și 
colaborare. Sîntem bucuroși 
că avem din nou prilejul să 
venim în țara dv., să vedem 
cu proprii noștri ochi realiză
rile dv. în construcție, să 
transmitem prietenia poporu
lui chinez față de poporul 
frate român și să facem un 
schimb de păreri cu tovarășii 
din conducerea de partid și 
de stat a României asupra 
problemelor importante care 

muncitori. Dar sînt condiții 
materiale suficiente pentru ea 
lucrurile să meargă bine. 
Nu merg cercurile, ne-am zis. 
Și ne așteptam, ca acțiunile de 
ridicare a calificării să fie 
duse pe alte planuri, sub alte 
forme dacă cele clasice sînt 
greu de organizat.

Iată, de pildă, un fapt : in
ginerii și tehnicienii de la se
diul central al întreprinderii 
merg destul de des prin sec
toare și parchete. Duc cu ei 
sarcini de plan, măsurători, 
normări. Ar mai putea însă 
duce și altceva.

— De la tovarășii ingineri 
care vin pe la noi am vrea 
să aflăm mai multe lucruri 
care să ne ajute în ridicarea 
calificării. Am vrea să lăsăm 
pentru o oră-două fierăstrăul 
și tractorul și să punem mina 
pe caiete și creioane să mai 
învățăm cîte ceva. Altfel ră
mânem în urmă.

Dorința ne-a fost mărtu
risită de numeroși tineri din 
sectoarele de exploatare Ia- 
roslavele, Curtea de Argeș. Ni 
s-a spus însă că tehnicieni ca 
MARIN VICĂ sau inginerul' 
ION PĂUNA s-au mulțumit 
să le țină în acest an numai o 
conferință, și acea plină de 
generalități, și că numai atunci 
cînd se defectează o mașină 
(și se întîmplă să fie de față 
vreun inginer sau tehnician) 
li se vorbește muncitorilor 
despre modul cum trebuie în
treținut sau reparat un utilaj.

La I.F.-Curtea de Argeș lu
crează aproximativ 800 de ti
neri. Era firesc, de aceea ca 
lor, în primul rînd, să li se 
acorde o mare atenție în ceea 
ce privește calificarea profe
sională. La comitetul U.T.C. 
există însă o optică, și mai 
ales o practică, destul de cu
rioasă. Tovarășul HARALAM- 
BIE ȘOVAR deține cîte o co
pie după toate planurile, ac
țiunile și graficele altora pen
tru uzul celor care vin să-l în
trebe. Ceva specific organiza
ției U.T.C., măsuri proprii de 

sînt pentru noi de interes 
comun. Sînt profund convins 
că această vizită va contribui 
cu siguranță la adîncirea 
cunoașterii reciproce dintre 
noi și va întări și pe mai de
parte relațiile noastre de prie
tenie, de întrajutorare și de 
colaborare.

Trăiască prietenia frățească 
de nezdruncinat dintre poporul 
chinez și poporul român 1

Miile de oameni aflați pe 
aeroport au aplaudat puternic 
și îndelung cuvîntările rostite.

După defilarea gărzii de 
onoare un grup de pionieri, a- 
leargă în întîmpinarea oaspe
ților, îi îmbrățișează și le o- 
feră buchete de flori.

Șefii celor două guverne se 
îndreaptă spre ieșire în acla
mațiile îndelungi ale celor 
prezenți pe aeroport, iau 
loc într-o mașină deschisă 
escortată de motocicliști, și, 
în fruntea coloanei oficiale 
pornesc spre reședința oaspe
ților.

Locuitori ai Capitalei, for- 
mînd un adevărat coridor viu 
de o parte și alta a șoselei ce 
duce spre reședință, salută 
cu căldură, din toată ini
ma pe solii poporului chi
nez. Tovarășii Ciu En-lai și 
Ion Gheorghe Maurer răspund 
manifestării entuziaste a bucu- 
reștenilor. Ovațiile și aplauzele 
sînt repetate de alte și alte 
șiruri de oameni care flutură 
stegulețe și multicolore bu
chete de flori, dînd glas sen
timentelor internaționaliste ale 
poporului nostru, prieteniei 
frățești dintre cele două țări 
socialiste.

★
Primirea făcută tovarășului 

Ciu En-lai și celorlalți oaspeți 
chinezi a fost transmisă direct 
de posturile noastre de radio 
și televiziune.

(Agerpres)
★

KABUL 16 (Agerpres). — 
în drum spre România, Ciu 
En-lai, premierul Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, a 
făcut o scurtă escală la. Kabul, 
capitala Afganistanului, unde 
a avut o‘convorbire cu Moha- 
mmed Hashim Maiwandwal, 
primul ministru afgan, 
Nour Ahmed Etemadi, minis
trul afacerilor externe.

sprijinire a acțiunilor inițiate 
de conducerea întreprinderii 
n-ai cum să afli.

Ajunși la capătul vizitei 
noastre, ne-am gîndit, firește, 
la ceea ce s-ăr putea face pe 
viitor pe linia ridicării califi
cării tinerilor. în I.F.-Curtea 
de Argeș lucrează tineri cu 
numeroase atribuții concrete 
pe locurile de muncă, cu ni
vele diferite de calificare și 
(de ce n-am spune-o) cu pre
ferințe deosebite. Este dificil 
să dăm de aceea soluții va
labile peste tot. Acțiunile care 
se vor organiza pe linia creș
terii continue a calificării tre
buie să țină seama de aceste 
deziderate, de situațiile con
crete, particulare ce se ivesc 
la tot pasul.

Spunea tînărul tehnician 
GHEORGHE NEGUȚ — ară- 
tîndu-ne un carnet plin de în
semnări din sectorul Sălătruc.

— Pe baza acestor însem
nări, cunoscînd greutățile pe 
care le au muncitorii în mâ
nuirea utilajelor am reușit să 
încheg din cînd în cînd cîte o 
lecție interesantă din care cu 
toții am avut de învățat. M-am 
bizuit mult pe propunerile și 
doleanțele muncitorilor, am 
ținut seama de cerințele pe 
care le impune exploatarea 
mașinilor noi introduse în 
acest sector.

O inițiativă bună dar sin
gulară. Comitetul U.T.C. ar 
putea s-o preia, s-o generali
zeze alături de altele care pot 
apărea la tot pasul, alături 
(în mod deosebit, am spune) 
de dezvoltarea gustului și in
teresului tinerilor pentru ci
tirea literaturii de specialitate.

CRESTE
atf

ERÎUL
nedeslușit. Stau alături de el, 
îl ascult, fluier și eu, sar iuți

• La campionatele europene 
de natație de la Utrecht 
(Olanda), programate între 20 
și 27 august, se scontează pe 
o participare de aproximativ 
750 de .sportivi din 26 de țări, 
printre care Anglia, Belgia, 
Bulgaria, R.D. Germană, R..F. 
Germană, Franța, Italia, Iu
goslavia, Polonia, România, 
Suedia, Ungaria și U.R.S.S. 
Vor avea loc întreceri de înot, 
sărituri de la trambulină și 
polo pe apă.

• Congresul federației inter
naționale de lupte amatori, 
întrunit la Toledo, a hotărît 
prin 26 de voturi contra 25, ca 
orașul Buenos Aires să găzdu
iască în anul 1969 campiona
tele mondiale de lupte libere 
și greco-romane.

• Intre 25 iunie și 10 iulie 
se va desfășura. la Budapesta 
un turneu internațional femi
nin de șah la care, alături de 
șahistele maghiare, vor parti
cipa și 5 maestre de peste ho
tare : Iovanovici (Iugoslavia), 
Kozlovskaia (U.R.S.S.), Poli- 
hroniade (România), Asenova 
(Bulgaria) și Keller (R.D. Ger
mană).

Primul raliu 
automobilistic

Primul raliu automobi
listic intern organizat în 
țara noastră a trezit un 
mare interes în rîndurile 
amatorilor sportului cu 
motor. La această întrecere 
s-au înscris 56 de echipaje 
din diferite orașe ale țării.

Raliul este o competiție 
automobilistică în care con
curența trebuie să par
curgă un. itinerar dat cu o 
viteză medie obligatorie di
nainte stabilită. Media 
orară stabilită pentru „Ra
liul București“ este de 60 
km. Punctele de control 
orar au fost fixate la Bucu
rești, Ploiești, Găești, Pi
tești, Slatina, Rimnicu Vîl- 
cett, Pitești, București. Pen
tru departajare în caz de 
egalitate de puncte se vor 
lua în considerație rezul
tatele înregistrate la urmă
toarele probe : întrebările 
de circulație după noul 
decret de circulație și dacă 
egalitatea persistă rezulta
tele la cele două probe 
de viteză cumulate (între 
comunele Cerbu — km 105 
— și Negreni — km 77 ■— 
pe șoseaua Pitești—Slatina 
și între km 156 și km 117 
ae- pe Șoseaua Rimnicu 
Vîlcea—Pitești). Startul se 
va da duminică 19 iunie 
din fața Pavilionului Ex
poziției Economiei Națio
nale.

ciocîrlii dintre lanuri și fluie
rul nostru se pierde în săgeata 
lor, pe de-asupra. Mergem în 
cîmp, la o brigadă. Cooperativa 
de producție din Șarînga, loc 
pitoresc, traversat de o apă-n 
podgoria Buzăului, se mută în 
aceste zile, cu aproape jumă
tate din membrii ei, în mijlocul 
larg al ogoarelor. Încă un efort, 
încă unul și rodul începe a se 
arăta. Jumătatea cealaltă a 
cooperatorilor se mută în dea
luri, sapă via, o leagă pe spa
liere. Vițu Arghir își îndeamnă 
caii cu vorbe, îi mîngîie. Din 
orizont, o fîntînă cu cumpănă, 
toarnă rouă strălucitoare-n pă
mânturi și ciocîrliile beau apă 
din spice. Vițu Arghir fluieră 
ceva nedeslușit, fluier și eu în- 
gînîndu-l, știu că se gîndește la 
nunți și îi e dor de ele, o fată 
cu sapa pe umăr în zori i-a ieșit 
înainte și i-a spus, rîzînd, bună 
dimineața. El s-a ridicat în 
picioare și i-a răspuns, a dat 
bice la cai, fulgerîndu-i. Nu 
l-am întrebat nimic, am înțeles 
însă, mi-am amintit de datina 
primului strugure — a perlei 
—• rupt pe un spic de grîu, 
lingă seceră și mi-am amintit 
de nunți în podgorii.

LICEELE DE

SPECI

ALITATE
Care sînt condițiile de 

admitere în liceele de 
specialitate ce vor func
ționa cu învățămînt 
de zi ?

în liceele de specialitate vor 
fi admiși, pe bază de concurs, 
anunțat din timp prin organele 
centrale de presă, absolvenți 
ai școlii generale în vîrstă de 
pînă la 17 ani împliniți pe

ACTUALITATEA
La invitația tovarășu

lui Otakar Simunek, vi
cepreședinte al Consi
liului de Miniștri al 
R. S. Cehoslovace, joi 
după-amiază, tovarășul 
Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Re
publicii Socialiste Ro
mânia, a părăsit Capi
tala, plecind la Praga, 
pentru a purta discuții 
în cadrul Comisiei mix
te guvernamentale de 
colaborare economică și 
tehnico-științifică ro- 
mâno-cehoslovacă.

La plecare, pe aero
portul Băneasa, au fost 
prezenți Ilie Verdeț, vi
cepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Nicolae 
Giosan, președintele 
Consiliului Superior al 
Agriculturii, Mihai Ma
rin, adjunct al minis
trului afacerilor externe, 
Octavian Groza, adjunct 
al ministrului energiei 
electrice, și alte per
soane oficiale.

Au fost de față Cest- 
mir Cisar, ambasadorul 
R. S. Cehoslovace la 
București, și membri ai 
ambasadei.

Ministrul comerțului 
exterior, Gheorghe Cioa
ră, a plecat joi după- 
amiază la Praga pentru 
a semna Acordul comer
cial și de plăți dintre 
Republica Socialistă Ro
mânia și R, S. Ceho
slovacă pe perioada 
1966-1970.

Pe aeroportul Băneasa 
erau prezenți Bucur 
Șchiopu, ministrul in
dustriei alimentare, ad- 
juncți ai ministrului co
merțului exterior, func
ționari superiori din

Ministerul Afacerilor 
Externe.

Au fost de față Cest- 
mir Cisar, ambasadorul 
R. S. Cehoslovace la 
București, și membri ai 
ambasadei.

Președintele Consiliu
lui municipal al orașu
lui Londra, H. Ferguson, 
împreună cu soția, au 
sosit joi la prînz pe li
toral. La aeroport, 
oaspeții londonezi au 
fost întîmpinați de re
prezentanți ai Comitetu
lui executiv al Sfatului 
popular al orașului Con
stanța. După-amiază, 
președintele Consiliului 
municipal al orașului 
Londra a vizitat stațiu
nea Mamaia și a fost 
primit la Sfatul popular 
al orașului.

Seara, la cazinoul din 
Constanța, Petre Nico
lae, președintele, Sfatu? 
lui popular al orașului, 
a oferit o masă în cin
stea oaspeților.

Joi după-amiază, în 
sala mică a Palatului, a 
avut loc o manifestare 
organizată de Consiliul 
Național al Femeilor și 
Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă.

în cadrul unei „mese 
rotunde" pe tema : „Fe
meia și frumosul" au 
luat cuvîntul scriitoarea 
Lucia Demetrius, Zoe 
Băicoianu, artistă eme
rită, Maria Radnev, di
rectoarea întreprinderii 
„Arta modei", actrița 
Sanda Toma, prof. univ. 
Nicolae Moraru, conf. 
univ. Paul Popescu-Ne- 
veanu.

parcursul anului calendaristic 
în care are loc înscrierea în 
condiții asemănătoare cu cele 
de la liceele de cultură gene
rală. Absolvenții claselor a 
IX-a ale liceelor de cultură 
generală se pot înscrie, fără e- 
xamene de diferență, în anul 
II al liceelor economice.

Ministerul Invățămîntului a 
elaborat instrucțiuni și îndru
mătoare care au fost difuzate 
în școli și la dispoziția celor 
interesați referitoare la admi
terea în aceste licee.

Care este stadiul ac
tual de elaborare a do
cumentelor de învăță
mânt necesare unei des
chideri normale a cursu
rilor în toamna acestui 
an ?

Cunoscînd sarcina trasată 
de cel de-al IX-lea Congres al 
P.C.R. Ministerul învățămîn- 
tului s-a preocupat din timp 
de asigurarea deschiderii în 
condiții normale a primului an 
școlar din liceele de speciali
tate. Astfel pe baza unor con
sultări largi cu delegați împu
terniciți ai tuturor organelor 
centrale și regionale care vor 
avea în subordine astfel de 
școli, cu specialiști recunos- 
cuți din întreprinderi, institu
ții și școli, precum și ținînd 
seama de nevoile economiei 
naționale în plină dezvoltare, 
s-a definitivat nomenclatorul 
specialităților ce se vor șco
lariza chiar începînd cu anul 
școlar 1966—1967. Aceste spe
cialități au fost definitivate 
stabilindu-se și rețeaua școla
ră repartizată pe tot cuprinsul 
țării, precum și cifrele de șco
larizare corespunzătoare. Pla
nurile de învățămînt se află 
în curs de definitivare. O 
preocupare actuală a Ministe
rului Invățămîntului. consti
tuie elaborarea și definitiva
rea programelor școlare nece
sare anului școlar 1966—1967, 
lucrare care se află într-un 
stadiu avansat. Vor fi asigu
rate manualele școlare prevă
zute în planul de învățămînt 
pentru primul an. Ministerele

Delegația Comisiei 
afacerilor externe a 
Senatului francez, în 
frunte cu Vincent Roti- 
nat, președintele comi
siei, a făcut joi o vizită 
în regiunea Dobrogea. , 

în orașul Constanța, 
senatorii francezi au fă
cut un scurt popas la 
sediul sfatului popular, 
al orașului, unde Petre 
Nicolae, președintele 
Sfatului popular, le-a 
vorbit despre dezvolta
rea economico-culturală 
a orașului. Au fost vi
zitate apoi Muzeul re
gional de arheologie, 
Acvariumul din Con
stanța, stațiunile Ma
maia, Eforie Nord, Efo
rie Sud, precum și sta
țiunea experimentală 
hortiviticolă Murfatlar.

★
în cinstea oaspeților, 

președintele Sfatului 
popular al orașului a o- 
ferit un dejun.

Seara, membrii dele
gației Comisiei „afaceri-, 
lor externe a Senatului 
francez s-au înapoiat în 
Capitală.

în timpul vizitelor, 
oaspeții francezi au fost 
însoțiți de C. Paraschi- 
vescu-Bălăceanu, depu
tat în Marea Adunare 
Națională.
«wwriwn

La 16 iunie, la Hote
lul Alpin „Cota 1 400“ 
din Sinaia s-a deschis 
Conferința pentru tineri 
diplomați, organizată de . 
Asociația quakerilor, lat 
care participă diplomați 
din 30 de state, din Eu
ropa, Asia, Africa, A- 
merica Latină și de 
Nord.

Conferința a fost des
chisă de Duncan Wood, 
reprezentantul Asocia

și celelalte organe de stat pre
cum și sfaturile populare re
gionale depun eforturi sus
ținute pentru asigurarea ba
zei materiale (localuri, labo
ratoare, ateliere, material di
dactic, cămin, cantine etc) care 
să permită o normală desfă
șurare a activității pe par
cursul întregului an -școlar.' 
Considerăm că în timpul care 
ne-a mai rămas la dispoziție 
pînă la deschiderea cursurilor 
școlare din toamnă, pe baza 
măsurilor care au fost și vor 
continua să fie luate, există 
toate premizele asigurării u- 
nor condiții bune de funcțio
nare a acestor licee începînd 
din prirnul lor an de activi
tate.

Cum se reflectă în 
planurile de învățămînt 
și în conținutul progra
melor școlare și care 
este ponderea cunoștin
țelor de cultură gene
rală, tehnică generală și 
de specialitate ?

Planurile de învățămînt 
pentru liceele de specialitate 

, prevăd o pregătire de cultură 
generală aproape echivalentă 
cu cea asigurată în liceele 
teoretice. Unele obiecte de 
cultură generală (matematică, 
fizică, biologie, economie poli
tică) sînt prevăzute într-un 
număr de ore diferențiat, de
terminat de tipul liceului și, 
în unele cazuri, chiar de pro
filul specialității. Obiectele de 
cultură generală prevăzute în 
planurile de învățămînt ale li
ceelor de specialitate au o 
pondere mai mare în primii 
ani de școală, fiind mai reduse 
în ultimii ani cînd se studiază 
cu precădere obiectele de spe
cialitate. Menționăm încă că 
unele obiecte de bază ca limba 
și literatura română, limba 
modernă, matematica, fizica 
sînt eșalonate uniform pe 
toată durata de școlarizare.

Plecind de la premiza că ab
solventul liceului de speciali

ției quakerilor pe lingă 
Oficiul european O.N.U., 
Geneva.

Din partea Ministeru
lui Afacerilor Externe 
participanții au fost sa
lutați de Vasile Gliga, 
adjunct al. ministrului 
afacerilor externe.

Ion Țăpu, președinte
le Comitetului Executiv 
al Sfatului popular al 
orașului Sinaia a urat 
tinerilor diplomați bun 
venit la Sinaia.

La conferință parti
cipă, de asemenea, P. 
Johnson, directorul pen
tru conferințe al Cen
trului quakerilor din Ge
neva.

Printre temele care se 
vor discuta la actuala 
conferință figurează : 
„Rolul diplomației în 
lumea contemporană", 
„Populația, resursele 
naturale și dezvoltarea", 
„înțelegerile pe plan 
regional — factor de 
destindere și promovare 
a cooperării".

Ministrul lucrărilor 
publice și resurselor 
miniere din Sudan, Abu 
Kassafeu, însoțit de Va
lentin Steriopol, adjunct 
al ministrului comerțu
lui exterior, a fost joi 
dimineață oaspetele uzi
nelor „Tractorul" din 
Brașov și „1 Mai" din 
Ploiești.

După-amiază, minis
trul sudanez a fost pri
mit de Alexandru Boa
bă, ministrul petrolului 
și de ministrul minelor, 
Bujor Almășan.

La întrevederi, care 
au decurs într-o depli
nă înțelegere, au parti- 

■ cipat funcționari supe
riori din cele două mi- 

1 nistere.

tate trebuie să aibă un larg 
orizont de cultură tehnică ge
nerală, dar care să țină seama 
de domeniul de activitate ul
terior absolvirii,, obiectele 
de cultură tehnică genera
lă, ■ care, ocupă un larg 
spațiu în planul de învă
țămînt, prezintă unele va
riații de la un tip de licee la 
altul sau chiar de la o specia
litate la alta. In același timp, 
obiectele de cultură tehnică 
generală prevăzute în planu
rile de învățămînt urmăresc să 
ajute însușirea temeinică a cu
noștințelor de specialitate.

Obiectele de specialitate 
precum și instruirea practică 
prevăzută în planurile de în
vățămînt pun accentul pe cu
noașterea utilajelor și a pro
ceselor de producție în ansam
blu, pe formarea unor price
peri și deprinderi de organi
zare și planificare a produc
ției, precum și pe cunoașterea 
și executarea unor operații 
specifice fiecărui sector de 
activitate. Ip ceea ce privește 
instruirea practică, aceasta se 
prevede, a se organiza diferen
țiat, în funcție de profilul spe
cialității și de condițiile de a- 
sigurare a locurilor de muncă. 
Astfel, de pildă, pentru unele 
specialități se prevede organi
zarea practicii în atelierele 
sau laboratoarele școlii timp 
de o zi pe săptămînă, în pri
mii ani de școală în strînsă le
gătură^ cu obiectele de cultură 
tehnică. Această practică se va 
completa cu o instruire practi
că. continuă, la sfîrșitul fiecă
rui an, ce se va efectua în. fa
brici, uzine, unități agricole 
socialiste și instituții. Se pre
vede ca pentru liceele cu du
rata de 5 ani ultimul an să 
fie destinat în principal in
struirii practice. Pentru alte 
specialități din sectoarele mi
nier, industria petrolului, a- 
gricultură, contabilitate și 
merceologie etc. practica con
tinuă va avea o durată mai 
mare, de 6—8 săptămîni, fie la 
sfîrșitul anului școlar fie în 
alte perioade ale acestuia, în 
funcție de condițiile de desfă
șurare posibile.

Nostalgiile timpurii ale unui 
concurent la festivalul 

„Pelicanului alb“

Fânuș Neagu

In prima zi au fost prezen
tările. Vorbe frumoase, rochii 
elegante, cochetării. A fost 
și puțin întreruptă, cum îi 
stă bine unui început de festi
val. Peste noapte, toată lumea 
a visat pelicani. Și apoi a 
venit ziua a doua.

Ziua a doua a fost cu soare 
și a fost mondenă. Fără aceas
ta iarăși nu s-ar putea să se 
desfășoare un festival al fil
mului. Dimineața a bătut 
puțin vîntul dinspre Bosfor — 
și era verde, ca orice vîht al 
mării și mirosea a migdali și 
a basm — și tot ceea ce se 
numește „vedetă“ a ieșit pe 
plajă. Iar publicul, așa cum 
£i stă bine publicului, a zîmbit 
fiecărei apariții și s-a prefăcut, 
sau chiar a fost, fascinat. 
Lingă mare actorii sînt — 
altfel nu le-ar sta bine — 
puțin cabotini. Vorbesc în mod 
special de acei actori care se 
știu admirați și , invidiați. 
Ceilalți... ceilalți nu aprobau 
nimic, bineînțeles. Scurt, pe 
plajă am asistat la un soi de 
festival al modei, al surîsului 
și al salutului. O lecție extra
ordinară, vă rog să mă cre
deți, și o să mă credeți cînd o 
să vă spun că era acolo Mar
gareta Pîslaru și încă 
vreo 20 de fete, la fel 
de frumoase, care visează, 
chiar și cu ochii deschiși, să 
ne subjuge. Stele, năluci, 
puțină amăgire, și multe, mul
te speranțe.

Singurul loc unde nu vezi 
zîmbete și nu auzi glume, 
pregătite special pentru fes
tival, este biroul presei. Aici, 
ca în oricare redacție, încor
dare, dispute, cafea, țigări și 
multă amabilitate pentru cei 
din afară.

La ora cînd scriu aceste 
rînduri (afară e cald, afară, e 
soare, afară e măre ț). Lucian 
Pintilie, regizorul filmului 
„Duminică la ora 6“, se pre
gătește să înfrunte publicul. 
E calm, dar știu că pozează 
—• și îmi place să-l văd așa.

MAMAIA (de la trimisul 
Agerpres, Al. Brad): Și in 
cea de-a doua zj a Festiva
lului național al filmului de 
la Mamaia prioritatea au a- 
vut-o scurt-metrajele. Pri
mul — „Liniorii" — realizat 
de Mirel Ilieșu și Dumitru 
Done, este un film despre 
constructorii liniilor de înal
tă tensiune, despre frumuse
țea acestei profesii. Filmul 
surprinde imagini de pe șan
tierul Sibiu-Curtea de Ar
geș, situat la mare altitudi
ne, ceea ce ii conferă un 
aspect spectaculos. Al doi
lea — „Plante acvatice" — 
realizat de Dona Barta, este 
un documentar in care sînt 
prezentate nufărul; castanul 
de baltă, otrățelul de baltă 
și valisneria. Și în. sfirșit al 
treilea: „Vezi, rîndunelele 
se duc“ poartă semnăturile 
lui Vasile Chiriță — scena
riu și Constantin Budișteanu 
— regie.

Dintre filmele artistice în
scrise în festival a intrat în 
concurs „Duminică . la ora 
6“, realizat de Lucian 
Pintilie, film distins anul a- 
cesta cu premiul special al 
juriului și premiul „Opera 
prima" al juriului criticii la 
Festivalul de la Mar del 
Plata.
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• 19,00 — Telejurnalul de 

seară • 19,15 — Copii poves
tind copiilor • 19.30 — Pentru 
tineretul școlar: EUTERPE ȘI 
TERPSIHORA. Prezintă Hilda 
Jerea. Recitator : Mihai Dra- 
gomir • 20,00 — Săptămînă ® 
21,00 — Avanpremiera • 21,15 
— Teleglob. Emisiune de că
lătorii geografice : KALA- 
HARI — producție a studiou
rilor engleze • 21,40 — Filmul 
„FURTUL DE NECREZUT 
AL UNOR BIJUTERII“ — 
producție a studiourilor ame
ricane • 22 .05 — Arii cel'bre 
din operete e 22.45 — Tele
jurnalul de noapte o 22,55 — 
Buletinul meteorologic.
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Tentativa 
de la Walker

Pe una din colinele ca
pitalei sud-coreene, unde 
cu bani americani a fost 
ridicată stațiunea turistică 
Walker Hill, și-a desfășurat 
lucrările timp de 3 zile 
(14—16 iunie) conferința 
ministerială a unor guver
ne din Asia și zona Pacifi
cului. Japonia, Coreea de 
sud, FilipineL, Tailanda, 
regimurile de la Saigon și 
Taipeh au fost reprezentate 
de miniștrii de externe ; 
Malayezia de ministrul edu
cației, iar Noua Zeelandă de 
ministrul vămilor. Scopul 
mai mult sau mai puțin de
clarat al acestei reuniuni a 
fost definit ca fiind reali
zarea unei „cooperări re
gionale mai strînse“. Majo
ritatea observatorilor consi
deră însă, că scopul real 
al conferinței de la Seul nu 
este străin de planurile 
cercurilor imperialiste din 
S.U.A. de a crea un bloc 
militar agresiv in această 
parte a lumii, sau, mai pre
cis, de a „internaționaliza“ 
intervenția în Vietnam.

în urmă cu 10 ani, fostul 
secretar de stat al Statelor 
Unite, John Foster Dulles, 
încercase, fără succes, să 
pună pe picioare blocul mi
litar al Asiei de nord-est 
(N.E.A.T.O.). Faptul că la 
Seul s-au aflat majoritatea 
țărilor vizate de „planul 
Dulles" demonstrează că nu 
s-a renunțat la alianța pre
conizată. In ultimii ani, gu
vernele Australiei, Noii 
Zeelande, Filipinelor și 
Tailandei au fost atrase tot 
mai mult în „sistemul de 
apărare“ din regiunea Pa
cificului, inițiat de Wa
shington. Mai mult, în 
schimbul unor ajutoare 
„dezinteresate“ trei din gu
vernele reprezentate Ia 
Seul au trimis contingente 
care luptă alături de tru
pele americano-saigoneze 
împotriva forțelor patrioti
ce din Vietnamul de sud.

In concepția strategică a 
Departamentului de Stat și 
a Pentagonului, cooperarea 
regională mai strinsă ar 
urma să se reflecte în pri
mul rînd în domeniul mili
tar sau, mai precis, în 
trimiterea unor noi trupe 
străine în Vietnam.

In preajma întîlnirii de Ia 
Seul, cît și în timpul aces
teia, s-au manifestat se
rioase reticențe cu privire 
la planurile americane re
feritoare la intensificarea 
colaborării militare și poli
tice în această regiune. 
Astfel, a reținut atenția po
ziția ministrului de exter
ne a Japoniei, Șhiina, care 
în cuvîntarea sa a evitat 
orice referință privind co
operarea în domeniul mili
tar și politic, punînd accent 
îndeosebi pe extinderea re
lațiilor economice. Este cu
noscut că de cîțiva ani g 
Statele Unite, nemulțumite 
de faptul că o mare putere 
industrială, cum este Japo
nia, nu manifestă prea 
mare interes față de planu
rile americane din Extre
mul Orient, încearcă să o 
atragă prin tot felul de ma
nevre la mecanismul alian
țelor lor agresive. Agenția 
REUTER relata din Seul 
că, la conferința de la Wal
ker Hill, Australia și Noua 
Zeelandă s-au situat pe o 
poziție similară celei japo
neze. Ele și-au afirmat dez
acordul față de propunerile 
privind crearea „unei noi 
organizații regionale". A- B 
genția citată remarca fap- | 
tul că „unii delegați și-au I 
exprimat lipsa de interes I 
față de formarea de gru- K 
pări exclusive sau de înăl
țarea de ziduri împotriva I 
altor țări“. Deși încă nu se H 
cunoaște conținutul comu
nicatului cu privire la re
zultatele conferinței, ob
servatorii își exprimă pă
rerea că acordul de princi
piu pentru înființarea unei 
organizații cu pretins ca
racter economic nu este ex
clusă. Pentru definitivarea 
scopurilor concrete ale or
ganizației va fi nevoie de
timp în care presiunile și 
manevrele trebuie luate în 
considerare.

Oricum, scos din nou din 
dosare, planul creării unei 
noi alianțe în această zonă, 
unde și așa situația este 
încordată, și într-o perioa
dă în care tot mai multe 
țări și oameni politici de 
cele mai diferite convingeri 
recunosc anacronismul pac
telor militare, nu poate 
constitui decît o piedică in 
calea destinderii internațio
nale și a îmbunătățirii re
lațiilor între state.

IOAN TIMOFTE

AGRAVAREA SIIRATIEI IA SAIGON Șl HUE Sesiunea

După cum transmit agențiile 
de presă, joi după-amiâză, si
tuația s-a agravat la Saigon, 
dar mai ales in vechea capitală 
imperială — Hue. Autoritățile 
militare saigoneze au instituit 
restricții de circulație ca ur
mare a masivelor demonstrații 
din tot cursul zilei de joi. A- 
genfia France Presse mențio
nează că la Hue, transformat 
într-un adevărat oraș de front, 
aproximativ 1500 de soldați 
guvernamentali au trecut de 
partea populației rebele. Pos
tul de radio clandestin din Hue 
cheamă în continuare soldații 
primei divizii saigoneze să trea
că de partea disidenfilor. !n 
urma acestei situații deosebit 
de grave, generalul Nhuan, co
mandantul primei divizii, a a- 
dresat apeluri repetate, cu ca
racter ultimativ soldaților care 
s-au alăturat populației din Hue 
pentru a se prezenta imediat la 
unităfile lor.

Agenția de presă Eli
berarea a dat publicită
ții o declarație a Comi
siei pentru relațiile ex
terne a C.C. al Frontu
lui Național de Elibera
re din Vietnamul de sud, 
în care protestează îm
potriva hotărîrii guver
nului S.U.A. privind tri
miterea unui nou lot de 
18 000 soldați americani 
în Vietnamul de sud. 
Documentul precizează 
că prin trimiterea 
acestor noi întăriri, 
efectivul total al corpu
lui expediționar al Sta
telor Unite se va cifra 
la 285 000 militari.

După atacul întreprins în lo
calitatea Loc-Ninh din Vietna
mul de sud, unde forțele Fron
tului Național de Eliberare au

La Saigon au avut loc demonstrații împotriva prezenței 
americane în Vietnamul de sud. După cum se vede și 
din fotografie printre demonstranți se aflau numeroși 

tineri

Argentina
Presiunile militarilor

în cercuri poli
tice competente din 
Buenos Aires, se 
consideră că gu
vernul președinte
lui argentinian Ar- 
turo Illia are în 
prezent de făcut 
față celei mai ac
centuate crize — 
atît pe plan politic 
cît și pe plan eco
nomic — de la ve
nirea sa la putere, 
în octombrie 1963. 
.Luptele parlamen
tare dintre pero- 
'niști și oponenții 
lor, înlăturarea șe
fului Academiei Mi
litare din Argen
tina, devalorizarea 
pesosului, intensi
ficarea comerțului 
la bursa neagră, 
sînt considerate do
vezi ale instabilită
ții politice și eco
nomice din țară. A- 
ceastă instabilitate 
este accentuată de 
masivul val de gre
ve din ultimul timp 
ale muncitorilor și 
funcționarilor.

Primii care și-au 
manifestat intenția 
de a profita de si
tuație („de înghe
suială“— cum scria 

un ziar uruguayan), 
au fost militarii, 
deținători, ca și în 
Brazilia, ai unor 
poziții de forță. 
„LE MONDE“, re- 
ferindu-se Ia cele 
două țări, „cele mai 
puternice din Ame
rica de sud jude
cind după popu
lație și după posi
bilitățile de dezvol
tare economică“, își 
exprima părerea că, 
pe plan politic, ele 
sînt departe de a 
oferi un exemplu 
de stabilitate. De 
ce? Din cauza „ro
lului excesiv al mi
litarilor în afacerile 
publice“.

Militarii argen
tinieni, care din 
1955 ies în stradă 
sub steagul antipe- 
ronismului, au uti
lizat, bineînțeles, și 
de astădată același 
slogan. Ei s-au ară
tat îngrijorați de 
faptul că, în ciuda 
divizării peroniști- 
lor, aceștia au obți
nut totuși unele 
succese și ar pu
tea cîștiga alege
rile parlamentare 
și de guvernatori

distrus 27 elicoptere și au scos 
din luptă 200 soldați inamici, 
patrioții au atacat un post al 
comandamentului armatelor sai
goneze din același sector. In 
săptămina care a trecut, F.N.E., 
cu sprijinul mastv al populației, 
a distrus o serie de „sate stra
tegice”, situate de-a lungul șo
selei nr. 13. Agenția V.N.A. 
relatează că în regiunea platou- 
rilor înalte un batalion ameri
can a fost interceptat de pa- 
trioți. In cursul luptei desfășu
rate între cele două părți, o

Noi bombardamente 
asupra R. D. Vietnam

HANOI 16 (Agerpres). — A- 
genția V.N.A. anunță . că la 
16 iunie trei nave militare a- 
mericane au pătruns în apele 
teritoriale ale R. D. Vietnam 
în largul coastelor provinciei 
Ha Tinh. Forțele militare ae
riene ale Armatei populare 
vietnameze au scufundat unul 
din vase obligînd pe celelalte 
două să se retragă.

Agenția menționează, de a- 
semenea, că la 15 iunie avi
oane de luptă americane au 
continuat să pătrundă în spa
țiul aerian al R. D. Vietnam, 
bombardînd și mitraliind cen
tre populate și obiective eco
nomice din provincia NamHa. 
Forțele militare vietnameze 
au doborît trei avioane și au 
făcut prizonier pilotul unuia 
din ele. în felul acesta numă
rul avioanelor doborîte deasu
pra teritoriului R. D. Vietnam 
se cifrează Ia 1120.

din martie 1967. 
Așadar, au conchis 
acești militari prin 
purtătorul lor de 
cuvînt, generalul 
Pistarini (ministrul 
apărării), se impun 
„măsuri energice“. 
Cîtva timp au cir
culat zvonuri cu 
privire la iminența 
unei lovituri de stat 
a militarilor. Dar, 
se pare că aceștia 
preferă să-și impu
nă punctul de ve
dere prin interme
diul guvernului.

Presiunile milita
rilor au putut să se 
intensifice datorită 
slăbiciunii forțelor 
politice civile. Mili
tarii profită și de 
izolarea guvernului, 
nesprijinit decît de 
Partidul radical — 
popular (de guver
nământ) și care, 
după unii, și-a re
dus toată activita
tea la sforțări pen
tru a putea supra
viețui pînă la vii
toarele alegeri ge
nerale, ca să-și în
cheie mandatul „o- 
norabil“.

ION D. GOIA 

companie americană a suferit 
pierderi grele.

Săptămina trecută, 
după cum anunță agen
ția Associated Press, ci
tind declarația unui 
purtător de cuvînt al 
comandamentului S.U.A. 
din Vietnamul de sud, 
unitățile americane au 
suferit mari pierderi 
în luptele cu forțele 
Frontului Național de 
Eliberare: 142 militari 
uciși, iar 741 răniți.

HANOI 16 (Agerpres). —Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam a dat publicită
ții o declarație în care protes
tează împotriva hotărîrii gu
vernului S.U.A. de a disloca noi 
trupe în Vietnamul de sud. In 
declarație se arată că trimite
rea în Vietnamul de sud a încă 
18 000 de soldați constituie un 
nou pas în escaladarea războ
iului în Vietnamul de sud și a 
intensificării războiului aerian 
împotriva R. D. Vietnam.

Ministerul de Externe al 
R. D. Vietnam denunță cu ener
gie noile acțiuj^ ale Statelor 
Unite și cere ijUernului ameri
can să respeme acordurile de 
la Geneva din 1954 cu privire 
la Vietnam, să înceteze imediat 
și necondiționat toate actele a- 
gresive împotriva R. D. Viet
nam, să retragă neîntîrziat toa
te ' trupele și tehnica militară 
din Vietnamul de sud.

Pe scurt
• DUPĂ cum anunță agen

ția China Nouă, la 16 iunie 
nave de război americane au 
pătruns în apele teritoriale 
ale R. P. Chineze în partea de 
sud a insulei Tunșan, care a- 
parține provinciei Fuțzian. în 
aceeași zi, un avion militar al 
S.U.A. a violat spațiul aerian 
al R. P. Chineze zburînd de- 
aupra părții de sud a insulei 
Namoa, provincia Guandun.

In legătură cu aceste provo
cări ale Statelor Unite, un 
purtător de cuvînt al Ministe
rului Afacerilor Externe al 
R. P. Chineze a fost însărcinat

---- James Bond... ----
și spionajul industrial

Voga pe care o cunoaște în ul
timul timp pe piața occidentală 
tema spionajului industrial, pre
zentată în cașete semiliterare sau 
cinematografice, pare să nu fie în- 
trutotul lipsită de temei. Acest 
gen de spionaj, probat pe deplin 
In Statele Unite, Anglia, Franța, 
n-a ocolit nici Germania Federa
lă. James Bond, „supermanul" mo
dern în Occident, a îmbrăcat acum 
ipostaza do comis voiajor-gangster 
care a luat în primire sertarele 
cu patente ale industriașilor vest- 
germani.

După cam rezultă dintr-un ra
port întocmit de specialiștii Uniu
nii industriale federale (B.D.I.), 
serviciile de informații sttăine care 
își desfășoară activitatea pe teri
toriul R.F.G. se îndeletnicesc într-o 
proporția Impunătoare cu recolta
rea secretelor de fabricație și a

Consiliului

Mondial 

al Păcii

GENEVA 16. — Corespon
dentul Agerpres, H. Liman, 
transmite: Lucrările sesiunii 
Consiliului Mondial al Păcii au 
continuat joi pe comisii. Mem
brii delegației române au par
ticipat la dezbaterile din Comi
sia pentru dezarmare și secu
ritatea europeană, Comisia pen
tru situația din Vietnam și Co
misia pentru stabilirea obiecti
velor și structurii.

In ședința prenară de închi
dere a lucrărilor au fost adop
tate rezoluții privind dezvolta
rea acțiunilor popoarelor lumii 
In sprijinirea luptei poporului 
vietnamez, împotriva agresiunii 
americane ; cu privire Ia inde
pendentă națională, dezarmare 
și securitatea europeană; cu 
privire la obiectivele și struc
tura mișcării mondiale a păcii.

In continuare s-a procedat la 
alegerea organelor conducătoa
re ale Consiliului Mondial al 
Păcii.

R. S. CEHOSLOVACĂ. în orașul PIzen au apărut noi 
blocuri de locuințe

Interviul ministrului 
de externe al Turciei

ATENA 16 (Agerpres). — 
într-un scurt interviu acordat 
corespondentului din Bru
xelles al ziarului grec „Elef- 
teria“, ministrul afacerilor 
externe al Turciei, Ihsan Sabri 
Caglayangil, răspunzînd unei 
întrebări cu privire la poli
tica externă a României în 
Balcani și poziția Turciei față 
de aceasta, a declarat că 
„dezvoltarea și menținerea le
găturilor strînse cu toate ță
rile din Balcani este progra

CRIZA ALIANȚEI ATLANTICE
Ministrul apărării al 

S.U.A., Robert McNa
mara, a anunțat 
miercuri seara în cadrul 
unei conferințe de presă 
că toate avioanele mili
tare americane vor fi e- 
vacuate din Franța.

El a spus că a ordonat eva
cuarea din această țară a două 
escadrile de avioane de trans
port, totalizînd 32 de aparate, 
care vor fi transferate, pînă 
la 1 septembrie, la Mildenhagl 
(Marea Britanie),. ca și a car
tierului general al celei de-a 
322-a divizii aeriene, care se 
va stabili tot în Anglia.

Ministrul american al apă
rării a anunțat totodată că, 
acționînd în conformitate cu 
cererea guvernului francez de 
a retrage de pe teritoriul 
Franței personalul militar a-

Baden-Wurttemberg, și alte perso
nalități ale vieții politice și cultu
rale din landul Baden-Wurttemberg.

La vernisaj a fost prezent, de a- 
semenea, A. Anastasiu, director 
adjunct'al Muzeului de Artă al 
Republicii Socialiste România.

• ÎN SĂLILE Galeriei Na
ționale de Artă din Sofia s-a 
deschis o expoziție de grafică 
românească. La inaugurarea 
expoziției au participat Gheor- 
ghi Dimitrov-Goșkin, pre
ședintele Comitetului pentru 
Prietenie și relații culturale 
cu străinătatea, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, artiști plastici bulgari, 
critici de artă, ziariști. Au fost 
prezenți șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la 
Sofia. A participat, de aseme-

dustrial, pentru . a stăvili aceste 
vicisitudini.

Comentatorii vest-germani însă, 
întemeindu-se pe simpla, dar evi
denta constatare că nici o legisla
ție nu a dus pînă acum la eradi
carea totală a delicvenței în gene-, 
ral și a spionajului industrial în 
special, își pun problema dacă nu 
cumva înăsprirea legislației va 
duce doar la rafinarea procedeelor 
de „indiscreție" și atîta tot.

Conflictul între exportul german 
și... James Bond, alias spionajul 
industrial nu constituie decît un 
episod banal, deși uneori cu apa
rențe dramatico-spectaculoase. El 
este însă în orice caz reprezenta
tiv pentru formele pe care le ia 
concurența în cadrul industriei ca
pitaliste, și aici semnificația lui 
depășește orice anecdotică...

VIORICA TĂNĂSESCU 

mul politic al Turciei. Această 
inițiativă izvorăște din cre
dința că numai astfel se pot 
asigura pacea și securitatea în 
centrul nevralgic al Balcani
lor. Prin această prismă tre
buie privite și eforturile în
dreptate spre dezvoltarea și 
îmbunătățirea relațiilor cu 
România. Pot anunța ca un 
prim pas : președintele Consi
liului de Miniștri al României 
va face o vizită oficială în 
Turcia“.

• Conferința de presă a lui Mc Namara • Guvernul 
Franței și-a retras 15 avioane din R. F. Germană

merican afectat instalațiilor 
N.A.T.O. sau bazelor america
ne, guvernul S.U.A. a hotă- 
rît transferarea în alte țări 
membre ale N.A.T.O., și în 
primul rînd în R. F. Germană, 
a unei cantități de 575 000 to
ne de material și echipament 
de război american.

După cum relatează agenția 
U.P.I., măsurile anunțate de 
McNamara constituie primul 
răspuns concret al Statelor 
Unite la cererile guvernului 
francez de retragere a tutu
ror trupelor americane de pe 
teritoriul acestei țări pînă la 
1 aprilie 1967.

nea, Ioan Beldean, ambasado
rul Republicii Socialiste Româ
nia în R.P. Bulgaria.

• NOROCUL a căzut ca un ful
ger asupra lui Giovanni Turinetti, 
un locuitor din satul italian Or- 
bassano. Intr-adevăr, un fulger a 
dărîmat o parte a zidului unei 
case vechi ce-i aparținea. Cînd Tu
rinetti a vrut să controleze pagu
bele pricinuite, a găsit în zidul 
prăbușit o lădiță conținînd 47 mo
nede de aur din secolul al XVII- 
lea. Se crede că aceste monede au 
fost zidite în anul 1664, cînd locali
tatea se afla sub un asediu.

• AGENȚIA TASS anunță ca la 
Paris a fost semnat protocolul cu 
privire la colaborarea între Franța 
și U.R.S.S. în domeniul producției 
de izopren.

Cele două părți au căzut de a- 
cord asupra schimbului de infor

*
**** ***
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La închiderea ediției

MAGISTRAȚII CIPRIOȚI TURCI IȘI VOR RELUA 
FUNCȚIILE

La 16 iunie, liderul comunității cipriote turce, Kuciuk, a fă
cut cunoscut președintelui Makarios că magistrații ciprioți 
turci au acceptat să-și reia funcțiile deținute anterior.

După cum s-a mai anunțat, in scopul îmbunătățirii situației 
politice dm insulă, președintele Ciprului, Makarios, a lansat 
săptămina trecută un apel către magistrații ciprioți turci să 
se reîntoarcă la posturile lor.

BRAZILIA : OPOZIȚIA NU VA PARTICIPA LA 
ALEGERI

Comisia națională executi
vă a Mișcării democratice 
braziliene a hotărît ca opozi
ția sa nu participe la alege
rile prezidențiale și de guver
natori ce se vor desfășura 
în Brazilia ,ln acest an în 
baza sistemului de vot in
direct. In hotărîrea comisiei 
se subliniază că membrii 
Mișcării democratice brazilie-

Adunarea 
organizațiilor 

membre 
ale f.M.T.D.

SOFIA — 16 iunie. (De la 
trimisul nostru Eugeniu 
Obrea).

Joi au continuat, la Uni
versitatea din Sofia, lucră
rile celei de-a Vil-a Adu
nări a organizațiilor mem
bre ale F.M.T.D. în cadrul 
ședinței plenare reprezen
tanții organizațiilor de ti
neret din 99 de țări au exa
minat materialele elabora
te în comisii și documen
tele finale ale Adunării.

în cursul zilei, după am
ple dezbateri, au fost adop
tate rezoluții privind situa
ția din Africa de sud, Rho- 
desia, Guatemala, Indone
zia, Sudan, Spania, Congo 
(Leopoldville) etc., cei pre- 
zenți exprimîndu-și solida
ritatea cu lupta forțelor 
patriotice din aceste țări, 
cu organizațiile democrati
ce de tineret supuse repre
siunilor polițienești. Prin
tre numeroasele documen
te aprobate se află și o re
zoluție privind colaborarea 
tineretului din zona balca- 
no-adriatică.

Seara, tîrziu, s-a prevă
zut ședința de închidere 
în care vor fi supuse apro
bării rezoluțiile generale 
ale Adunării, amendamen
tul la statutul F.M.T.D. și 
vor fi alese noile organe 
conducătoare ale Federa
ției Mondiale a Tineretului 
Democrat.

Guvernul francez a comun- 
nicat oficial partenerilor săi 
atlantici că și-a retras un nu
măr de 15 avioane ale forțelor 
sale . aeriene, staționate în 
R.F.G. Reprezentantul perma
nent al Franței la N.A.T.O., 
Pierre de Leusse, a precizat, 
în cadrul Consiliului N.A.T.O., 
că în R.F.G. mai rămîn circa 
60 de avioane franceze. El a 
arătat că guvernul francez nu 
a adoptat încă o hotărîre de
finitivă cu privire la aceste 
unități aeriene, ele urmînd în 
orice caz să fie menținute în 
Germania occidentală pînă la 
1 octombrie a.c.

mații în legătură cu procesele pro
ducției de izopren, care au fost 
puse la punct în Franța și Uniunea 
Sovietică.

• „SITUAȚIA internă din An
gola ne este deosebit de favorabi
lă. Majoritatea populației parti
cipă la lupta de eliberare împotri
va colonialiștilor portughezi", a 
declarat Agostino Neto, lider al 
Mișcării populare pentru elibera
rea Angolei (M.P.L.A.), care se află 
în prezent într-o vizită la Alger. 
Potrivit declarației sale, în pre
zent regiuni întregi din Angola au 
fost eliberate de sub administrația 
autorităților colonialiste.

Pe scurt

ne — gruparea politică a o- 
poziției — vor participa doar 
la alegeri organizate pe baza 
votului universal.

Hotărîrea comisiei urmea
ză să fie supusă spre ratifi
care Congresului național al 
Mișcării democratice brazi
liene ce va avea loc în au
gust.
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să dea un nou avertisment se
rios.

• POLIȚIA dominicană, folosind 
grenade cu gaze lacrimogene, a 
împrăștiat sute de participanți Ia 
o demonstrație care a avut loc pe 
străzile principale ale capitalei 
Republicii Dominicane cu ocazia 
celei de-a 7-a aniversări a partidu
lui „Mișcarea revoluționară 14 iu
nie". Demonstranții s-au pronunțat 
împotriva prezenței trupelor de 
ocupație interamericane și a frau
delor la recentele alegeri prezi
dențiale.

• LA 15 iunie 1966 s-a deschis 
la Stuttgart (R. F. Germană) expo
ziția „Comori de artă românească 
din secolele XV—XVIII".

La deschiderea expoziției au 
luat parte ambasadorul Schmidt 
Horix din partea M.A.E. al R.F.G., 
dr. Gurk, președintele Landtag-ului

patentelor. Raportul avansează o 
serie de date din care rezultă că 
economia vest-germană a început 
să fie grav prejudiciată de spiona
jul industrial. Și nu numai atît. 
Specialiștii Uniunii Industriale fe
derale se arată foarte îngrijorați 
de viitorul potențialului economic 
vest-german, căci, afirmă ei, furtul 
unor secrete de fabricație duce 
nemijlocit la scăderea exportului 
de licențe, și în ultimă instanță, a 
exportului de produse propriu- 
zis. Tocmai din această pricină ra
portul afirmă : „capacitatea de ex
port a industriei constituie pentru 
Republica federală o condiție vita
lă mai ales avînd în vedere preca
ritatea resurselor de materie pri
mă". în consecință raportul propu
ne o înăsprire a legislației în vi
goare referitoare la spionajul in


