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Vizitînd 
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stitutului

membru supleant

Maurer, alți 
partid și de 

membrii dele-

de Stat al Republicii 
Ciao I-min, membru 
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de partid și

General-maior Ion Tiu

al Partidului
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FIZICIANĂ ® Recoltatul
orzului

H TENJiE • întreținerea
culturilor
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Institutul politehnic Galați, 
laboratorul de biochimie

„1. !.. 
din 

mo-

Timișoara
La Certei, Nădlac, Variaș, 

Becicherecul-Mic și în alte 
comune din Cîmpia Bana
tului, unde lanurile de orz 
au dat în pîrgă, a început 
recoltatul. Cele dinții vești 
sosite arată că in prima zi 
în regiunea Banat, orzul s-a 
recoltat de pe mai bine de 
200 de hectare.

al
Comunist

româna

Galați

Timpul bun de lucru și fo- 
losirea judicioasă a tortelor 
au permis țăranilor coope
ratori din raioanele Galați 
și Brăila să termine prașila 
a ii-a la porumb. Cu inten
sitate se desfășoară aceas
tă _ lucrare și în celelalte 
raioane. Pe ogoarele regiu
nii Galați au fost prășite 
pentru a doua oară 89 la 
sută din Întreaga suprafață 
cultivată cu porumb. Acum 
s-a Început prașila a IlI-a.

(Agerpres)
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La ora 9,30, pe aero
portul Băneasa va înce
pe mitingul aviatio or
ganizat cu prilejul Zilei 
aviației. în program: nu
mere de înaltă școală, 
măiestrie și curaj : lan
sări de parașutiști în di
ferite formații, exerciții 
acrobatice cu avioane 
reactive subsonice și su
personice, zboruri de a- 
grement pentru public.

DUMINICĂ

19 IUNIE 1966 SPORT
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

VIZITA
TOVARĂȘULUI

Continuarea convorbirilor intre delegațiile La Institutul 
da csrsetări 
pentru cereale 
plante tehnice 
Fundulea

FOTBAL: Stadionul 
„23 August“ orele 17,30 
ROMÂNIA—URUGUAY 
meci internațional ami
cal susținut de fotbaliș
tii. reprezentativei noas
tre în compania unei e- 
chipe sud americane, de 
două ori campioană 
mondială, finalistă la ac
tuala ediție de la Lon
dra.

POPICE : Arena Vo
ința : deschiderea festivă 
a campionatului mondial 
de popice, orele 11.

Sîmbătă dimineața au continuat, la sediul 
C.C. al P.C.R., convorbirile oficiale între dele
gațiile de partid și guvernamentale română 
și chineză.

Din delegația română fac parte tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Comunist 
Român, Ion Gheorghe Njaurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii "Socialiste România, 
Emil Bodnaraș, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri', Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., 
și Aurel Duma, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Pekin.

Din delegația chineză fac parte tovarășii 
Comitetului 

Chinez,

mierul Consiliului 
Populare Chineze, 
supleant al C.C.
Guan-hua, adjunct al ministrului afacerilor 
externe, și Tzen Iun-Ciuan, ambasadorul 
Republicii Populare Chineze la București.

Din partea română la convorbiri au parti
cipat. Andrei Păcuraru, membru al C.C. al 
P.C.R., Vasile Vlad, 
al C.C. al P.C.R., șefi de secție la C.C. al 
P.C.R., Dumitru Lazăr, membru supleant al 
C.C. al P.C.R.. șef adjunct de secție la C.C. 
al P.C.R., George MaciWreăC'u, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

Din partea chineză la convorbiri a parti
cipat Iu-tzan, directorul direcției Uniunii 
Sovietice și țărilor din Europa de Est din 
Ministerul Afacerilor Externe 
Populare Chineze.

Convorbirile s-au desfășurat 
feră cordială, tovărășească.

Ciu En-lai, vicepreședinte 
Central

de Mihail Davidoglu
Intr-un decor cu ghirlande de trandafiri 

șl niște peluze de un verde fraged, își 
duce munca zi de zi Doina Didiv. E fizi
cian și e coordonatorul laboratorului de 
diode putere Ia l.P.R.S. (Întreprinderea 
de piese radio și semiconductori) Bă
neasa. Ne aflăm în lumea de miracol a 
diodelor cu siliciu, a redresoarelor cu 
germaniu. Condițiile primordiale de lucru 
cu monocristaleie de germaniu din care 
se fac plăcu/ele pentru tranzistori solici- 
tînd o extremă precizie și puritate — pu
ritatea cerută e a cincea zecimală după 
virgulă — tot ce le înconjoară, de la ha
latele de un alb imaculat al operatoare
lor, care se înțelege de Ia sine că lu
crează cu mănuși, peste tot, prin secții, 
laboratoare, prin săli și linii de produc
ție, totul sclipește de curățenie. Nici un 
fir, nici o urmă de praf.

O însoțesc pe Doina pe întreg traiec
tul zilei. In cele cîteva vorbe schimbate 
cu operatoarele, cu laboranta, în obser
vațiile pe care e nevoită uneori să le facă 
respiră o pasiune a lucrului rar întllnilă. 
Pasiune pentru infimele monocristale cu 
tainica lor lume de energii, dar o și mai 
mare pasiune pentru oameni. O pasiune 
care se exteriorizează printr-o comportare 
prietenoasă, plină de tact și înțelegere

Numeroși bucureșteni și lo
cuitori ai comunelor Panteli- 
mon, Brănești, Islaz, Fundu- 
lea, din apropierea Capitalei, 
au avut prilejul să salute cu 
căldură pe tovarășul Ciu En- 
lai care împreună cu tovară
șul Emil Bodnaraș, însoțiți de 
membrii delegației de partid 
și guvernamentale chineze și 
persoane oficiale române, s-au 
îndreptat sîmbătă după-amia- 
ză, spre Institutul de cerce
tări pentru cereale și plante 
tehnice — Fundulea.

Pe fațada clădirii institutu
lui, încadrată de drapele de 
stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Popu
lare Chineze, era scrisă ura
rea : „Trăiască prietenia ro- 
mâno-chineză !“.

/Continuare în pag. a Ill-a)

ROMANEȘTI

Sîmbătă seara, la Teatrul 
de Operă și Balet a avut loc 
un spectacol de gală în onoa
rea tovarășului Ciu En-lai, 
vicepreședinte al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Chinez, premierul Consi
liului de Stat al Republicii 
Populare Chineze, care face 
o vizită prietenească în țara 
noastră, în fruntea unei dele
gații de partid și guvernamen
tale chineze.

în lojile oficiale, ornate cu 
drapelele de stat ale celor 
două țări, au luat loc, împre
ună cu oaspetele, tovarășii Ni
colae Ceaușescu, Chivu Stoica, 
Ion Gheorghe 
conducători de 
stat, precum și 
gației chineze.

La spectacol au asistat 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători ai unor 
instituții centrale și organiza
ții obștești, generali și ofițeri 
superiori, oameni de știință 
și artă, oameni ai muncii din 
întreprinderile și instituțiile 
bucureștene, ziariști români și 
corespondenți ai presei stră
ine.

Au fost prezenți șefi ai mi
siunilor diplomatice acredi-

tați la București și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

Sosirea în sală a oaspeților 
chinezi și a conducătorilor 
partidului și statului nostru a 
fost întîmpinată de asistență 
cu vii și îndelungi aplauze.

Au fost intonate imnurile 
de stat ale Republicii Popu
lare Chineze și Republicii 
Socialiste România.

Programul spectacolului a 
cuprins cîntece și dansuri 
populare românești și chineze, 
piese instrumentale și core
grafice. Au interpretat ’colec
tivul de balet al 
de Operă și Balet, 
corul și colectivul 
ale Ansamblului 
corul de cameră 
al Conservatorului 
Porumbescu“, orchestra popu
lară a Ansamblului „Ciocîrlia“, 
cu concursul unor cunoscuți 
soliști vocali, instrumentali și 
balerini.

La sfîrșitul spectacolului, 
care s-a bucurat de un frumos 
succes, artiștilor le-au fost 
oferite flori din partea tova
rășului Ciu En-lai și a condu
cerii de partid și de stat a 
țării noastre.

In excursie pe „riviera"... de la poalele Ceahlăului

Foto: AGERPRES

A devenit o tradiție ca în a 
treia duminică a lunii iunie, 
poporul nostru să sărbătoreas
că Ziua Aviației Republicii 
Socialiste România. Această 
sărbătoare, care amintește de 
ziua memorabilă — 17 iunie 
1910 — în care Aurel Vlaicu 
s-a ridicat pentru prima dată 
de pe pămîntul țării cu un a- 
parat de construcție originală, 
este un prilej de cinstire a 
glorioaselor tradiții ale aripi
lor românești, de trecere în 
revistă a succeselor de seamă 
pe care aviația noastră le-a 
obținut în anii construcției so
cialiste.

Poporul nostru se mîndrește, 
pe drept cuvînt, cu faptul că 
România se situează în rîndul 
primelor țări din lume în efec
tuarea zborurilor aviatice, că 
la progresul înregistrat de o- 
menire în cucerirea văzduhu
lui și-a adus o contribuție de 
seamă. Remarcabile au fost 
succesele lui Traian Vuia — 
realizatorul primului zbor din 
lume cu un aparat mai greu

decît aerul și dotat cu mijloa
ce proprii de bord ; Aurel 
Vlaicu — constructor talentat 
și pilot iscusit care a dus fai
ma aripilor românești peste 
hotare ; Henri Coandă — pă
rintele aviației reactive. Acești 
pionieri ai aviației românești 
și mondiale, la care se adaugă 
alți îndrăzneți constructori de 
avioane și zburători români, 
printre care amintim pe loco
tenentul Rodrig Goliescu, Ion 
Paulat, Filip Mihai, Radu Stoi
ca, Ștefan Protopopescu, au 
făcut cunoscute întregii ome
niri talentul, spiritul inventiv, 
capacitatea creatoare a po
porului român.

Pleiada acestor temerari 
zburători români este între
gită de alte nume care au de
venit celebre în perioada din
tre cele două războaie mon
diale, cum sînt cele ale căpi
tanului Gheorghe Bănciulescu, 
primul pilot din lume care a 
zburat cu proteze la ambele

Teatrului 
orchestra, 

de dansuri 
Armatei, 

„Madrigal“ 
„Ciprian

(Agerpres)
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transmite

Lapidară, nesigură în con
ținutul ei, expresia aceasta 
numește amănuntele neglija
bile sau o serie de fapte pre
supuse a căror citare nu me
rită osteneala sau, în fine, a- 
coperă ceea ce nu ne-am gîn- 
dit să numim, ceea ce scapă 
cu ușurință calificativelor pe 
care le avem la îndemînă.

In patru dintre cele mai 
mari întreprinderi clujene lu
crează circa 3 200 de tineri. 
Trei mii două sute de entu
ziaști care participă efectiv 
la bunul mers al producției,

înscriind alături de vîrstnici, 
pagini de aur în cartea între
cerii socialiste. Un sondaj : în 
dosarele cu dări de seamă, in
formări și referate ale organi
zațiilor U.T.C. Aici la capito
lele producție, perfecționare 
profesională sau disciplină se 
dau cifrele globale, cîteva 
nume, iar restul — marea 
masă a tinerilor — sînt in
cluși la „etc“. Aprecierile bi
rourilor organizațiilor de bază 
U.T.C., ale comitetelor U.T.C. 
din cele 4 unități au ca adresă 
precisă, în total, 170 de nume.

Dincolo de acestea, la „etc“ 
sau la „și alții“ sînt peste 2 900 
de oameni.

încercînd să investigăm toc
mai această masă de tineri ne 
cerem, la rîndu-ne, scuze pen
tru faptul că nu-i vom putea 
cuprinde nici noi pe toți, ape- 
lînd tot la cumulativul „etc“.

Dintre sutele de tineri din 
Uzina „Unirea“ care ani la 
rînd nu au dat nimănui posi
bilitatea celei mai mici obser
vații, ne-am oprit asupra 
unuia : Vasile Moșony. Are 25

de ani. De patru ani lucrează 
în fabrică.

— Cum muncește Moșony ?
întrebarea aceasta am a- 

dresat-o la zeci de oameni din 
secția „montaj“ a uzinei. Răs
punsul a fost același, invaria
bil, dar totdeauna cu un ton 
parcă de reproș: „Cum de 
mai puneți o asemenea între
bare ?“

— Moșony ? Muncește foar
te bine. Este un om și un to
varăș de nădejde.

Tradiționala săt- 
bătoare de sfîrșit 
de an școlar a con
stituit și pentru cel 
peste 1000 de elevi 
ai Liceului 
Caragiale“ 
București un 
meni emoționant.

Foto :
N. STELORIAN
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CURAJUL
NAVIGATORI

0 DIMENSIUN
Ion Biberi : Sărbătorirea 

zilei aviației Republicii 
noastre socialiste ne prile
juiește o discuție asupra 
celei mai înalte călite' 
morale a aviatorului: c 
rajul.

Cred că veți fi de acord 
cu înțelegerea obișnuită a 
noțiunii de curaj, care nu 
este o stare trecătoare, de 
moment, ci un fel de a fi 
permanent, al unui om. 
Sînt sigur că veți împăr
tăși credința care vede în 
curaj : una dintre acele ca
pacități și energii care, tre- 
cînd peste orice piedici, pu
ne interesul colectiv — al 
țării și al omenirii — 
deasupra interesului perso
nal, al omului izolat. A- 
ceastă atitudine conduce, la 
nevoie, la sacrificiul conș
tient al persoanei, pentru 
salvarea comunității națio
nale. Veți aproba, desigur, 
convingerea că opusul cu
rajului nu este frica — un 
om curajos poate resimți la 
un moment dat un senti
ment de teamă — ci este 
egoismul.

Curajul trebuie deosebit 
de îndrăzneală. îndrăznea
la este un simplu gust al 
riscului, al primejdiei; în
drăzneala nu are valoare 
morală, exemplul acrobatu
lui care face exerciții peri
culoase la circ, fără plasă ; 
curajul este însă creator, el 
are o valoare morală, 
exemplul omului care se 
aruncă în apă pentru a sal
va un copil, sau curajul 
soldatului, în război. Exis
tă mai multe feluri de cu
raj : alături de curajul care 
duce la sacrificiul vieții, 
există un curaj civic, un 
curaj al opiniei, un curaj 
de a spune adevărul. Isto
ria lumii, în întregimea ei, 
este înlănțuirea unor acte 
de curaj și sacrificiu, pen
tru întronarea în lume a 
dreptății, egalității între 
oameni și pentru apărarea 
libertăților naționale și in
dividuale !

Adevăratul curaj presu
pune conștiința valorii per
soanei umane și evită tot
deauna sacrificiul inutil. 
Curajul adevărat implică 
prevedere, spirit de iniția
tivă, stăpînire de sine, res
pectul vieții altuia. Din a- 
ceastă cauză o atitudine cu
rajoasă 
ducă.

Omul 
drăzneț,
rajos, prin educație.

Vă supun aceste gînduri, 
dv., care dați în fiecare 
clipă a vieții noastre do
vezi de curaj luminat, pus 
în slujba patriei — cu ru
gămintea de a vă rosti pă
rerea, pentru ca tineretul 
țării noastre să poată afla 
în cuvîntul și faptele pe 
care le înfăptuiți, un în
demn și un exemplu.

Ing. Mircea Finescu (care 
numără peste 3 500 ore de 
zbor). Cred că a zbura cu 
avionul nu constituie un act 
special de curaj; sînt de 
părere că există, în adevăr, 
o diferență între curaj și 
îndrăzneală.

Constantin Onciu (5 500 
ore de zbor). Sînt de acord, 
curajul trebuie educat. La 
început elevului-aviator îi

La sfirșlt de săptămînă: MASA ROTUNDA A ,,SCINTEII T1NERETULUI“

PE OCEANULV. Câbulea 
și V. Ranga

AERIAN
lă cu avioane reac
tive de vînătoare pen
tru interceptarea țin
telor aeriene, (Acțiu
nea se desfășura un
deva deasupra stepei 
dobrogene). Deci, un 
exercițiu de luptă care 
cere o pregătire prea
labilă minuțioasă, o a- 
tenție distribui.vă a 
pilotului în aer : el 
trebuie să stea timp 
îndelungat cu atenția 
încordată privind și di- 
rijînd aparatele din 
cabină conform comen
zilor ce le primește, pe 
căi eterice, de la punc
tul de comandă al 
aerodromului. In ace
lași timp el urmărește 
și „ținta inamică" oe 
care trebuie s-o inter
cepteze, 
gur

de punctul de alimen
tare denumit „Zebra 
tehnică" unde este aș
teptat pentru control 
și pentru refacerea ca
pacității de acțiune. 
Patru grupe — de ra- 
diolocație, avion-mo- 
tor, instalații electrice, 
armament — formate 
din militari specialiști, 
îl împresoară îndepli- 
nindu-și, într-un tem
po rapid, misiunile de 
revizuire a aparatului 
și instalațiilor. Intre 
timp a mai sosit un 
avion. Din carlinga 
primului avion coboară 
pilotul maior Ion A- 
brudan, comandantul 
escadrilei. La lumi
na îndepărtatelor re
flectoare ne dăm sea
ma că pilotul e un 
bărbat slăbuț, de sta
tură potrivită. Aflăm 
că de la decolare 
s-au scurs cîteva zeci 
de minute doar șl 
el a zburat cu as
cultătorul avion reac
tor, 
răganului, 
nării, Brăilei, 
lui etc., 
peste 500 
înălțime de 
12 000 
înaltă clasă, cu o bo
gată biografie, și-a în
ceput cariera în 1950. 
Din 1953 zboară numai 
pe i reactive, însumînd 
peste 1 300 ore zbor. 
In această vreme la 
„Zebra" a sosit un alt 
experimentat aviatori 
maiorul pilot Constan
tin Mihailciuc. Și așa, 
unul după altul toți 
piloții escadrilei rapor
tează că acțiunea de 
interceptare a țintelor 
aeriene a fost îndepli
nită cu brio.

— Sînt Intr-adevăr, 
în această escadrilă, 
numai piloți de clasa 
întîi — ne-a declarat 
la sfîrșit comandantul 
unității. Și majorita
tea sînt oameni tineri, 
chiar foarte tineri. Sînt 
oameni care la cîteva 

după alarmă 
în aer

sin- 
zbor 
sute

într-un
asemenea 

pilotul străbate 
de kilometri.
i eroii văz- 
sînt 

ori

Ionel Bică. Este adevă
rat că noi, aviatorii, sîntem 
curajoși, dar sîntem și pon
derați. Acest caracter de 
prudență crește, de altmin
teri, cu vîrsta. în îndepli
nirea unei misiuni curajul 
nostru se afirmă cu toată 
vigoarea.

Maior Ion Păunescu. Cred 
că Aurel Vlaicu, marele 
nostru înaintaș, avea mai 
multă nevoie, de curaj, de
cît noi. In primul rînd nu a 
avut cine să-l învețe. A tre
buit să învețe singur felul 
cum să execute anumite 
comenzi pentru co?nanda- 
rea aparatului. Ceea ce tre
buie să-l mai caracterizeze 
pe un pilot militar este să 
aibă încredere în posibili
tățile lui proprii. Dacă nu 
ai încredere în tine nu vei 
reuși să-ți duci misiunea la 
bun sfîrșit.

Ștefan Băcăoanu. Să-mi

ca defectele să nu apară în 
aer. Pilotul și tehnicianul 
fac un singur om. Emoțiile 
mele de pe pămînt sînt u- 
neori mai mari 
ale pilotului 
ales că la un 
sonic pe care 
cerințele sînt

Constantin Onciu. 
că supremul act 
este sacrificiul.

Angela Năstase 
făcut 800 salturi 
șuta) Curajul 
ficiul sînt 
complet diferite. Cînd mă 
arunc cu parașuta, eu am 
convingerea că nu voi su
feri nici un accident căci 
am încredere în materialul 
pe care îl folosesc. Nu tre
buie să facem un sacrificiu, 
de dragul sacrificiului.

Ștefan Băcăuanu (700 
salturi cu parașuta). Cred 
că tovarășa Angela Năsta-

e frică, nefiind obișnuit cu 
senzația de zbor. Mai tîrziu, 
curajul se formează.

Ing. Finescu . în fond, nu 
învățăm să fim curajoși, ci 
învățăm să ne stăpînim 
frica !

Constantin Onciu. Există 
o deosebire între curaj și 
îndrăzneală. îndrăzneala 
poate fi, de multe ori in
conștientă ; curajul e con
știent. Curajul este ma
nifestarea omului care în
țelege să-și îndeplinească 
misiunea primită, deși este 
conștient de ceea ce i se 
poate întîmpla.

Ștefan Calotă (6 000 ore 
de zbor). Vn aviator tre
buie să aibă foarte mult 
curaj, el trebuie să-și în
vingă frica, trebuie să fie 
pregătit, să-și cunoască 
mașina, să fie gata să facă 
față tuturor întîmplărilor. 
Aviatorul trebuie să fie 
calm. Noi nu ne dăm sea
ma că avem curaj, pentru 
că sîntem foarte bine pre
gătiți. Cunoscînd. mașina 
șurub cu șurub, poți în
vinge toate defecțiunile. 
Numai o bună pregătire 
face un bun aviator.

Ing. Emil Iliescu (2 300 
ore zbor). Aviația este 
școala curajului. Acest cu
raj este rodul unei îngri
jite educații. Cred că toate 
activitățile legate de avia
ție presupun curaj, nu nu
mai în faza primă a avia
ției — curajul pionierului 
aviator Aurel Vlaicu — dar 
și în prezent: pilotarea a- 
vioanelor cu reacție, care 
ating viteze supersonice 
presupune mult curaj, în- 
trucît intervin în mînuirea 
lor situații mult mai grele 
decît la avioanele clasice.

Maior Octavian Boziac. 
Curajul presupune, de ase
menea, răspunderea pentru 
faptele tale, mai ales cînd 
răspunzi de activitatea și 
viața oamenilor pe care îi 
conduci, pe care îi îndrumi. 
Curajul este necesar tot
deauna și cred că se naște 
dintr-o cunoaștere perfectă 
a aparaturii și dintr-o 
dragoste puternică față de 
patrie.

Maior Aurel Pleșa. Cred 
că este esențial ca omul să 
aibă un țel suprem în viață. 
De exemplu, cei de la a- 
ceastă masă au visat să 
devină cuceritori ai aerului. 
Pentru aceasta a fost ne
voie de voință dar și de 
curaj. Pilotul trebuie întîi 
să aibă dorința fierbinte de 
a zbura; pentru aceasta 
trebuie să se pregătească, 
să învețe, să-și însușească 
desăvîrșit tehnica și cu
noașterea aparatului, pen
tru a face față tuturor îm
prejurărilor.

Căpitan Vasile Rusu. în 
aviație, spiritul tovărășesc 
între zburător și tehnic este 
foarte important. Ei, ca 
tehnicieni, fac tot ce e ne
cesar pentru ca să dea a- 
viatorului siguranța zboru
lui. In aviația militară se 
luptă pe toate căile pentru

decît cele 
din aer, mai 
avion super- 
îl pregătesc, 
foarte

de

mari. 
Cred 
curaj

! (care a 
cu para

și sacri- 
două lucruri
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se poate naște în- 
dar devine cu-
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Aurel Bică

(Urmare din pag. I)

Vasile Simion Angela Nastase Mircea Finescu

’Dacă 
ape în 
e un spectacol feeric 
cea aeriană n-are ase
mănare. Prin tot ceea 
ce-ți oferă — decolare 
șl aterizare, pe pista 
ce s-ar confunda cu 
noaptea, dacă salba de 
lumini colorate nu 
i-ar defini marginile 
șl n-ar fixa-o în spa
țiu, drumul prin văz
duhul spuzit de stele, 
siguranța și 
piloților în 
milimetrică, 
zboară la viteze super
sonice, a aparatelor — 
zborul de noapte este 
impresionant și plin 
inedit.

Am fost martorii 
culari și auditivi 
unui zbor de noapte, 
efectuat de o escadri-

navigația 
timpul nopții,

pe

curajul 
mînuirea 

deși

de

o- 
ai

și mii 
Dar dacă 
duhului sînt piloții, 
„la sol“, ori într-o 
formulare mai obișnu
ită, pe pămînt, sînt 
alți eroi, poate cu ni
mic mai prejos, alți 
militari care dirijează 
și urmăresc, prin mij
loace radiotehnice mo
derne, perfecționate, 
poziția și evoluția în 
spațiul aerian atît a 
avioanelor reactive cît 
și a țintelor. Și întreg 
acest spațiu în zona 
căruia se desfășoară 
exercițiul în largi di
mensiuni orizontale și 
verticale — măsurlnd 
zeci și sute de km — 
toate acțiunile din a- 
ceastă noapte fără 
lună, toate datele și 
drumurile spațiale, se 
materializează pe mici 
ecrane cu linii scînte- 
ietoare și planșe lumi

noase cu gradații asu
pra cărora scrutează, 
fără ostenire, zeci de 
priviri : aceștia 
navigatorii 
cunoscători 
aeronautice, 
tematicieni,
și fizicieni.
aici, zi și noapte, ne
întrerupt numeroși o- 
fițeri specialiști, sub
ofițeri și militari în 
termen. Dintre ei ne-au 
fost remarcați cîțiva 
uteciști, „militari de 
frunte": caporalul Teo
dor Crișan, frunta
șul Ștefan Ștefănescu, 
soldatul Eugen Mar- 
chiș.

...Dar tată că ni se 
anunță, prin radio, so
sirea primului aparat 
decolat la orele 20 : 
aterizează, pe pista de 
beton ca un bolid, îl 
ghicim apropiindu-se

sînt
— militari 
ai științei 
buni ma- 
geometri 
Lucrează

ne deasupra Bă- 
Deltei Du- 

Buzău- 
parcurgînd 
km, la o 
10 și chiar 
Pilot deni.

minute 
sînt de mult 
în urmărirea țintelor. 
Subunitatea lor e frun
tașă de patru ani de 
zile. Iar tehnicienii 
sînt mîna de aur a 
unității.

Am 
niile 
unității 
du-le un omagiu căl
duros, o felicitare sin
ceră, adusă de ziua 
lor, acelora care cu
ceresc marele și mis
teriosul ocean aerian 
— aviatorii.

transcris opi- 
comandantului 

considerîn-

se, cînd afirmă că a sări cu 
parașuta nu ai nevoie de 
curaj, a uitat, după cîteva 
sute de sărituri, care au 
fost emoțiile începutului. 
Cred că pentru a sări cu 
parașuta este nevoie de cu
raj ; dar trebuie să adaug 
că acest salt reprezintă și o 
mare, o foarte mare plă
cere.*Desigur, parașuta este 
perfect calculată de ingi
neri, ea trebuie să fie foar
te bine pilotată, dar saltul 
presupune emoții. In ceea 
ce mă privește, acum, după 
14 ani de activitate, nu-mi 
mai dau seama dacă am 
sau nu nevoie de curaj, 
pentru a sări cu parașuta.

Constantin Onciu. Am 
avut, într-un zbor, un ac
cident tehnic serios, pe 
care am reușit să-l înlătur. 
Care a fost, în acest caz, 
rolul curajului ? A fost ro
dul educației primite în 
cursul anilor de zbor, pu
tința de a-mi stăpîni frica, 
calmul gîndirii care mi-a 
permis să-mi dau seama ce 
trebuie să fac pentru a sal
va atît avionul cît și viața 
mea. Am reușit astfel să a- 
terizez în bune condițiuni. 
Voi spune, așadar: rolul 
curajului în aviație este 
foarte mare ; curajul este 
rezultatul educației Comu
niste, ce ni s-a făcut.

dați voie să dau un exem
plu de curaj deosebit. Lo
cotenentul major Ciocan 
Vasile, astăzi maior, a 
sărit cu parașuta, dar a 
prins în cădere, un 
parașutist. Parașutele lor 
s-au încurcat. Au 
cercat să acționeze parașu
tele de rezervă. Acestea 
s-au încurcat la rîndul lor. 
Nepierzîndu-și curajul, ofi
țerul a putut pînă la urmă 
deschide parașuta, salvînd 
și pe ostaș. Suspanta i s-a 
înfășurat de gît și de mînă, 
rănindu-l. Ofițerul și-a 
menținut calmul și cei doi 
am putut ajunge cu bine 
pe pămînt.

C. Onciu. Nu cred că prin 
obișnuință se formează cu
rajul. In fapt nu dis
pare decît frica. Acest 
curaj trebuie să fie edu
cat în timpul zborului 
dar și în multe alte situații.

Tineretul trebuie să fie 
educat în spiritul curajului. 
Nu numai pentru aviație 
este nevoie de curaj ci pen
tru toate celelalte domenii 
de activitate, ținînd seama 
de felul cum evoluează so
cietatea noastră. Aviația — 
școală a curajului — con
tribuie la formarea tinere
tului pentru multe alte ac
tivități și profesii.

Ing. M. Finescu. Nu este 
vorba aici numai de curaj.

Vă putem întreba : ce alte 
activități și meserii, sau ce 
ramură sportivă dezvoltă 
mai bine o educație poli
tehnică, mai bine decît a- 
viația ? Aviatorul cunoaște 
aerodinamica, radio, mate
matica, el are curaj, își 
formează reflexele, își for
mează o viață sănătoasă, își 
formează o conștiință nouă, 
de care tinerii noștri au de
stulă nevoie! Sînt atîtea ca
lități pe care aviația le dez
voltă, nu numai curajul. Nu 
am văzut un aviator care 
să fi ieșit din rîndurile a- 
viației și să nu găsească un 
loc bun în societate. Oriun
de s-a dus a fost apreciat, 
pentru că aviația i-a dez
voltat acest complex de ca
lități !

C. Onciu. Pe lîngă cu
rajul pe care intr-adevăr 
îl formează și îl formează 
mai bine decît oricare alt 
sport, tocmai prin această 
multilateralitate pe care o 
formează, aviația dă tână
rului posibilitatea de a în
văța atîtea lucruri încît de
vine din ce în ce mai folo
sitor pentru societatea 
noastră.

Maior Vasile Simion. Eu 
zbor acum pe avioane su
personice, dar, dacă mi 
s-ar cere aș zbura și în 
Lună! Așadar, din ce în 
ce mai sus !

ARIPI
ROMÂNEȘTI
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picioare, Alexandru Papană, 
Traian Burduloiu, Ion Ghica 
etc.

Glorioasele tradiții de lup
tă ale aviației noastre mi
litare au fost îmbogățite și 
ridicate pe o nouă treaptă în 
războiul antihitlerist, în cursul 
căruia aviatorii români au în
scris pagini de adevărată vite
jie. Răspunzînd chemării Par
tidului Comunist Român, în
flăcărați de un înalt patrio
tism, ostașii armatei române, 
printre care și aviatorii, au dat 
dovadă de un eroism legendar 
în bătăliile duse pentru înfrîn- 
gerea Germaniei hitleriste. 
Prin acțiunile lor îndrăznețe, 
pătrunse de un înalt spirit de 
sacrificiu, aviatorii români 
și-au adus contribuția la vic
toria insurecției armate din 
august 1944, apoi, împreună cu 
aviatorii sovietici, la elibera
rea întregului teritoriu al pa
triei, la zdrobirea trupelor hit
leriste de pe teritoriile Unga
riei și Cehoslovaciei.

Datorită politicii înțelepte a 
partidului nostru de industria
lizare-socialistă a țării, în anii 
puterii populare au fost create 
condiții optime pentru o pu
ternică dezvoltare a aviației 
românești. Aviația de trans
port — T.A.R.O.M. — dotată 
cu avioane moderne asigură 
legătura Capitalei cu cele mai 
îndepărtate centre din țară. în 
traficul internațional avioa
nele de transport românești 
aterizează în prezent regulat 
pe cele mai mari aeroporturi 
din Europa.

O contribuție de seamă în 
sporirea producției agricole 
și-o aduce aviația 
Misiunile destinate pulveriză
rii îngrășămintelor și comba-

utilitară.

terii dăunătorilor totalizează 
an de an mii de ore de zbor.

Mult îndrăgită de tineret 
este aviația sportivă cu ramu
rile ei — zborul cu motor, 
aeromodelismul, planorismul, 
parașutismul. înfiripată încă 
la începutul celui de-al treilea 
deceniu al, veacului nostru, 
prin înființarea în 1923 a Ae
roclubului României, afiliat la 
Federația Aeronautică Inter
națională, aviația sportivă ro- 
mâneacă a cunoscut un bine
meritat renume în lume. în 
tabelul de performanțe mon
diale ale F.A.I. multe rubrici 
sînt ocupate de performanțe 
ale aviatorilor noștri sportivi.

O și mai impetuoasă dezvol
tare va cunoaște aviația civilă 
în anii următori, Directivele 
Congresului al IX-lea al P.C.R. 
deschizînd o grandioasă pers
pectivă și în această direcție. 
Aviația de transport, de pildă, 
va fi dotată cu avioane mo
derne de viteză și capacități 
sporite, ceea ce va duce la 
creșterea considerabilă a tra
ficului aerian. De asemenea, 
Capitala noastră va avea un 
nou aeroport internațional 
— în construcție la Otopeni — 
care va fi unul dintre cele 
mai moderne din această par
te a Europei.

Manifestînd o înaltă răspun
dere pentru apărarea indepen
denței și suveranității patriei, 
a cuceririlor revoluționare ale 
poporului, partidul și guvernul 
nostru acordă o atenție deose
bită întăririi capacității de 
luptă a forțelor armate încît 
ele să-și poată îndeplini cu 
devotament misiunea sacră în
credințată. Parte componentă 
a armatei noastre, aviația mi
litară a fost înzestrată cu a- 
vioane reactive de mare viteză 
și cu aparatura necesară diri
jării și desfășurării zborului

la înălțimi mici și în strato
sfera, ziua și noaptea, indife
rent de condițiile meteorolo
gice. De curînd s-au împlinit 
15 ani de la crearea primei 
mari unități de aviație cu re
acție din țara noastră. In- 
struiți de comandanți cu 
un înalt nivel de pregătire, 
care au acumulat o bogată ex
periență în organizarea și des
fășurarea procesului pregătirii 
de luptă în zbor, educați cu 
grijă de organizațiile de par
tid, personalul navigant își 
perfecționează necontenit arta 
pilotării avioanelor superso
nice, a 
gerilor 
rioasele 
aviației 
demni continuatori sînt, le in
suflă și mai multă încredere 
în forțele lor, hotărirea de a 
urca pe noi trepte ale măies
triei de luptători aerieni. An
trenamentele și aplicațiile 
complexe la care au participat 
și la care personalul navigant 
a obținut numai calificative de 
„bine“ și „foarte birie“, faptul 
că peste 90 la sută dintre pi
loții militari sînt posesorii 
unei clasificări superioare, de
monstrează cu prisosință înal
tul lor nivel de pregătire. Co
loneii Dumitru Puiu și Mihai 
Ferezan, maiorii Constantin 
Stratu, Nicolae Necrelescu și 
Uie Danciu, căpitanii Ovidiu 
Adam și Uie Bota — toți pi- 
loți „clasa 1“ — și m ul ți alții, 
prin modul exemplar în care 
își îndeplinesc misiunile de 
luptă în zbor, fac cinste avia
ției noastre militare.

în îndeplinirea misiunilor de 
zbor ale piloților o contribuție 
de seamă și-o aduc inginerii, 
tehnicienii, personalul din 
punctele de comandă și de de
servire, toți care pregătesc zi 
de zi avioanele pentru zbor.

Sărbătorind Ziua Aviației 
în condițiile nestăvilitului a- 
vînt creator cu care poporul 
nostru muncește pentru tra
ducerea în viață a istoricelor 
hotărîri ale celui de-al IX-leă 
Congres al partidului, aviato
rii raportează conducerii de 
partid și de stat, întregului 
popor, că își vor pune întreaga 
lor energie în slujba cauzei 
înfloririi patriei, apărării inde
pendenței și suveranității ei 
naționale, că vor îmbogăți și 
mai mult tradițiile aviației 
noastre spre faima și gloria 
aripelor românești.

interceptărilor și tra- 
aeriene precise. Glo- 

tradiții de luptă ale 
noastre, ai căror
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în întîmpinare au sosit Ni
colae Giosan, președintele 
Consiliului Superior al Agri
culturii, Gheorghe Necula, 
prim-secretar al Comitetului 
regional București al P.C.R., 
Vasile Mateescu, președintele 
Sfatului popular regional, Ha- 
ralambie Alexe, prim-secretar 
al Comitetului raional Lehliu 
al P.C.R., colectivul de condu
cere al institutului, numeroși 
cercetători și muncitori.

Vizitînd cîmpurile experi
mentale, oaspeții au făcut un 
prim popas pe terenurile iri
gate, ce se întind pe o supra
față de peste 500 ha amena
jate cu instalații moderne de 
aspersiune care dau plantelor, 
potrivit regulilor științifice, 
cantitățile de apă necesare la 
timpul potrivit. în scurt timp 
acestei suprafețe i se vor a- 
dăuga alte 1 500 ha ce vor fi 
irigate prin sistemul de con
ducte sub presiune îngropate. 
Tovarășul Ciu En-lai a ascul
tat cu interes explicațiile pri
vind obiectivele urmărite de 
cercetători și rezultatele ob
ținute pînă acum, s-a intere
sat de metodele agrotehnice 
folosite în cultura porumbului 
irigat, de îngrășămintele apli
cate, de producția la hectar 
obținută.

Oaspeții s-au îndreptat apoi 
spre sectorul zootehnic. Con
strucții moderne de diferite 
tipuri, adăpostesc aici peste 
1 600 de vaci de lapte și tine
ret bovin din rasele brună și 
roșii. La întrebările oaspeți
lor, gazdele vorbesc despre 
metodele de îngrijire și hră
nite a animalelor, producțiile 
obținute, cercetările întreprin
se în această ramură de acti
vitate.

Vizitatorii au privit la
nurile întinse de grîu ale 
institutului, mărgînRe în de
părtare de holdele bogate 
de cereale ale unităților agri
cole socialiste. Cu acest prilej, 
ei au primit explicații asupra 
procedeelor de creare de noi 
soiuri de grîu și a caracteristi
cilor principale ale acestora.

Pretutindeni pe unde au 
trecut, oaspeții au fost salutați 
cordial de cercetători și mun
citorii care se găseau în apro
piere.

în sala de consiliu, directo
rul institutului, ing. Tiberiu 
Mureșan, a prezentat mostre 
din diferite soiuri de porumb, 
grîu, floarea soarelui, fasole, 
plante furajere, create și cul
tivate de institut, dînd expli
cații cu privire la caracteris

ticile lor. Tovarășul Ciu En-lai 
s-a interesat de suprafețele 
cultivate cu aceste plante, de 
preocupările cercetătorilor, 
numărul specialiștilor care 
lucrează în cadrul institutului 
de pregătirea noilor cadre. 
Răspunzînd la întrebările înal
tului oaspete, directorul insti
tutului a făcut o scurtă pre
zentare a modului de organi
zare și desfășurare a cercetă
rilor științifice. El a arătat, 
printre altele, că institutul, în
ființat de aproape zece ani, 
precum și cele 16 stațiuni ex
perimentale ale sale situate în 
diferite zone de cultură ale 
țării, dispunînd de o suprafa
ță de 80 000 ha, au devenit 
centre puternice de producere 
a semințelor din soiuri supe
rioare și hibride, și de verifi
care practică a valabilității 
concluziilor la care se ajunge 
în munca de cercetare. Aici 
lucrează 1 400 de cadre de 
specialitate și circa 3 000 
pregătite în școli medii 
și profesionale. întreaga 
activitate a institutului — a 
relevat vorbitorul — se înca
drează acum în acțiunea de 
transpunere în viată a Direc
tivelor celui de-al IX-lea Con
gres al Partidului Comunist 
Român și a măsurilor luate în 
lumina acestora pentru dez
voltarea multilaterală a agri
culturii românești, a bazei 
sale tehnico-materiale, pentru 
extinderea mecanizării, chi
mizării și irigațiilor în vede
rea creșterii continue a pro
ducției. Directorul institutului 
a vorbit apoi despre proble
mele ce preocupă pe cercetă
tori. amintind cîteva din prin
cipalele rezultate obținute pînă 
acum.

în încheierea vizitei, tova
rășul Ciu En-lai a semnat în 
cartea de onoare a institutu
lui. După ce s-a referit la im
portanța agriculturii în eco
nomia națională a țărilor so
cialiste, la rolul cercetării 
științifice strîns legate de 
practică, pentru sporirea pro
ducției agricole, îmbunătăți
rea soiurilor și răspîndirea 

^rezultatelor obținute, premie
rul chinez a urat tuturor lu
crătorilor Institutului să adu
că noi și noi contribuții la 
dezvoltarea agriculturii socia
liste în România.

La întoarcere, prin comu
nele străbătute, pe magistra
lele și bulevardele Capitalei, 
numeroși locuitori au salutat 
cu caldă prietenie pe solii po
porului chinez.

(Agerpres)Pe șantierul Fabricii de motoare electrice din Pitești
Lucrările de con

strucție a fabricii de 
motoare electrice 
din Pitești, prevă
zută a intra în pro
ducție în a doua 
jumătate a anului 
viitor, sînt în avans 
față de graficul de 
execuție. La hala 
destinată producerii 
motoarelor electrice 
monofazate și uni

versale sînt de pe 
acum gata structu
rile de rezistență, 
care trebuiau ter
minate la sfîrșitul 
trimestrului urmă
tor. Aceasta a per
mis constructorilor 
să înceapă lucrările 
de închiedere a ha
lei. Mult avansa
te sînt și lucrările 
la rețelele subtera

ne — electrice, apă, 
gaze, canalizare etc., 
precum și la secto
rul gospodărirea de 
apă, obiectiv care 
joacă un rol im
portant în respec
tarea termenului de 
punere în funcțiune 
a fabricii.

(Agerpres)
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ACTUALITATEA
Cu prilejul

Cu prilejul sărbătoririi Zilei avia
ției, ministrul Forțelor Armate ale 
Republicii Socialiste România, ge
neral de armată Leontin Sălăjan, a 
emis un Ordin în care se spune 
că această zi este sărbătorită în 
condițiile în care întregul nostru po
por înfăptuiește cu avînt și hotărîre 
programul dezvoltării multilaterale 
a țării, elaborat de cel de-al IX-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân.

Prin grija partidului și guvernu
lui, aviația României Socialiste se 
dezvoltă neîncetat. Continuatori ai 
unor glorioase tradiții, care au situat 
țara noastră în rîndul pionierilor 
aeronauticii mondiale, animați de 
profunde sentimente patriotice, avia
torii noștri muncesc cu abnegație și 
devotament, îmbogățind prin faptele 
lor aceste tradiții.

Punîndu-și talentul și priceperea,

zilei aviației
toate forțele în slujba întăririi capa
cității de apărare a patriei, avia
torii militari își perfecționează ne
încetat măiestria de zbor, obțin noi 
succese în pregătirea de luptă și po
litică, în ridicarea continuă a forței 
combative a unităților ; ei sînt gata 
oricînd ca, alături de militarii din 
celelalte arme ale forțelor noastre 
armate, să apere cuceririle revolu
ționare ale poporului român, mun
ca lui pașnică, creatoare, indepen
dența și suveranitatea națională, și, 
împreună cu armatele țărilor socia
liste frățești, cauza păcii și socialis
mului.

în încheierea Ordinului, ministrul 
Forțelor Armate relevă rezultatele 
remarcabile pe care le obțin piloții 
și tehnicienii aviației civile, de tran
sport, utilitare și sanitare, felicită 
personalul aviației militare și civi
le, urîndu-le realizări tot mai mari.

„Poenița

copiilor“

Vicepreședintele Con- 
siliului de Miniștri, 
Petre Blajovici, a pri
mit sîmbătă dimineața 
pe H. Ferguson, pre
ședintele Consiliului 
Municipal al orașului 
Londra, împreună cu 
soția, și pe C. H. Fran
cise, șeful protocolu
lui Consiliului Muni
cipal.

La întrevedere, care 
s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, a 
participat Ion Cosma, 
președintele Comitetu
lui Executiv al Sfatu
lui popular al orașului 
București.

Sîmbătă la amiază, 
s-a înapoiat în Capita
lă, venind de la Mos
cova, Cornelia Mănes- 
cu, ministrul afacerilor 
externe, care a parti
cipat la consfătuirea 
miniștrilor afacerilor 
externe ai țărilor parti
cipante la Tratatul de 
la Varșovia. Cu același 
avion a sosit și minis-

trul afacerilor externe 
al R. P. Bulgaria, Ivan 
Bașev, care în drum 
spre patrie a făcut un 
popas la București.

Consiliul Central al 
Uniunii Generale a 
Sindicatelor din Româ
nia și Comitetul de 
Stat pentru Cultură și 
Artă organizează în
tre 20—26 iunie, la Tr. 
Severin, o ,,Săptămînă 
a teatrelor populare de 
amatori".

La această manifes
tare artistică, își vor 
da concursul teatrele 
populare de amatori 
ale sindicatelor și ca
selor de cultură.

Spectacolele vor 
avea loc în sala Pala
tului culturii din Tur- 
nu Severin. în afara 
publicului din localita
te vor participa critici 
de teatru, dramaturgi, 
regizori, reprezentanți 
ai presei de speciali
tate.

Ministrul comerțului 
exterior, Gheorghe 
Cioară, a sosit sîmbă
tă. după-amiază în Ca
pitală, venind de la 
Praga, unde a semnat 
Acordul de lungă du
rată privind schimbul 
de mărfuri și plăți în
tre Republica Socialis
tă România și Repu
blica Socialistă Ceho
slovacă pe perioada 
1966—1970.

Sîmbătă dimineața, 
Virgil Florea, vicepre
ședinte al Comitetului 
de Stat pentru Cultu
ră și Artă, a primit pe 
conducătorii Ansam
blului de cîntece și 
dansuri din Pekin.

în aceeași zi, la Tea
trul C.C.S., a avut loc 
o întîlnire între mem
brii Ansamblului de 
cîntece și dansuri din 
Pekin și membri ai 
unor ansambluri fol
clorice din Capitală.

...Bulevardul Repu
blicii nr. 44. De cîteva 
zile s-a deschis în 
București, la această 
adresă, Cofetăria ,,Poe- 
nița copiilor'’. De cum 
li treci pragul, o atmo
sferă familiară, de co
pilărie, te poftește fără 
prea mult protocol, la 
una din măsuțele scun
de, făcute anume pen
tru cei mai tineri 
oaspeți. Un decor a- 
decvat îți înlesnește 
plăcerea celor cîteva 
minute petrecute aici. 
Pe un perete întreg, de 
sticlă, sînt zugrăvite 
îndrăgitele chipuri din 
basme și legende, în 
timp ce de pe ceilalți 
pereți îți su.rîd îmbie
tori iepurași, pisicuțe, 
șoricei și aJte perso
naje carnavalești. Dis
cret, un magnelofon 
,,povestește“ continuu 
basme și povești, le
gende ; se aude zvon 
de cîntec și poezie. 
Din rafturi îți fac cu 
ochiul prăjituri, cioco
lată, bomboane, în
ghețată — prezentate 
în forme sugestive, 
adecvate.

— Totul pentru bucu
ria copiilor noștri, ne 
mărturisește tovarășa 
Niculina Bucur de dună 
tonei. Și, precum ve
deți, nu ducem lipsă 
de oaspeți. Poftiți si 
seara alături, la gră
dină ; vă va tntîmpina 
aceeași atmosferă, a- 
ceeași animație.

I. ANDREIȚA

Pelicanul alb — 1966

în eine, ramim

O dispută pentru balon

Un meci de mare atracție:

ROMÂNIA —URUGUAY

DUPĂ 38 DE AM...

Pînă aseară, stindardul actuali
tății a fluturat pe catargul Festiva
lului filmului de la Mamaia numai 
datorită scurt-metrajelor, documen
tare prezentate de Studioul „Ale
xandru Sahia". Aseară Insă, a lost 
un adevărat lux. După „Cazul D", 
excelentă anchetă cinematografică 
realizată in regia lui Alexandru 
Boiangiu, care semnează și scena
riul alături de Mihal Stoian, (ima
gini de zile mari ale lui Sergiu 
Huzum și Gh. Herschdorfer) și do
cumentarul liric dedicat pescari
lor din Deltă, „Trestia" (regia Ti
tus Meszaroș, imaginea W. Gold
gräber), a urmat unicul film artis
tic de lung metra/ inspirat din ac
tualitate al festivalului, „Vremea 
zăpezilor" (regia Gheorghe Nagy, 
scenariul Fănuș Neagu și Nicolae 
Velea).

Pentru a discuta cîteva aspecte 
legate de abordarea în film a te
melor de viată contemporană româ
nească — care rămine Încă o pro
blemă acută a cinematografiei 
noastre — am cerut părerea proza
torilor Fănuș Neagu, Nicolae Ve
lea, precum și regizorului Gh. 
Nagy, realizatorii filmului amintit.

REPORTERUL • Știm cu toții că 
actualitatea a însemnat și Înseam
nă pentru toate cinematografele 
piatra de încercare a talentului. 
Care sînt, după părerea dv., cau
zele absentei actualității în filmele 
artistice românești ?.

FĂNUȘ NEAGU: Festivalul la 
care ne aflăm arată proporția ac
tualității în tematica Studioului:

1 Ia 7, pentru că din filmele pre
zentate în concurs, unul singur re
flectă viata contemporană. Cauzele 
sînt mai multe. Una din ele con
sider că stă în lipsa de receptivi
tate a Studioului.

NICOLAE VELEA : La cauze 
trebuie să mai adăugăm comodi
tatea și speranțele unui succes si
gur, fără bătaie de cap, prin abor
darea unor teme deja încetățenite, 
fie de natură istorică, fie ecrani
zări după opere clasice.

GHEORGHE NAGY': Deși este 
mai dificil să operezi cu actualita
tea, eu mă declar cu trup șl suflet 
partizanul acestui gen de film. Îmi 
doresc pentru viitor cel pu/in 20 
de filme consecutive inspirate din 
viata imediată șl dacă se poate,

toate din lumea satului socialist. 
Este o lume care străbate o perioa
dă de adînci prefaceri.

Discuția ne-a fost întreruptă de 
acele ceasului care se apropiau 
amenințător de orele premierei pe 
ecranul Pelicanului alb.

Nu au trecut decît cîteva minute 
de la consumarea ultimei secvențe 
a filmului și transmit aceste rin- 
duri încă sub impresia puternicelor 
aplauze cu care spectatorii aflatl 
în Teatrul de vară de ia Mamaia 
și-au manifestat satisfacția pentru 
această nouă reușită cinematogra
fică care se numește „Vremea ză
pezilor’. Despre scenariu, ’ regie, 
imagine și interpretarea filmului 
vom mai reveni In corespondenta 
viitoare.

ATANASIE TOMA

75 de ani de la moartea lui

MIHAIL 
KOGĂLNICEANU

Astăzi, începi nd cu orele 17,30, 
pe stadionul ,,23 August" din Ca
pitală va avea loc meciul amical 
de fotbal dintre reprezentativele 
României și Uruguayului. Partida 
suscită, un legitim interes în rîn- 
durile iubitorilor sportului dat fiind 
faptul că este pentru prima oară 
cînd o selecționată a acestei țări 
vine să joace în România ; prima 
confruntare între cele două echipe 
avînd.Joc în anul 1930, ocazionată 
de ediția întîi a campionatului 
mondial, găzduită șl cîștigată de 
Vruguay. Deci, o istorică revanșă 
după 36 de ani. Cîte nu s-au schim
bat între timp, în stilul de joc al 
celor două protagoniste! Așa că 
această confruntare între fotbalul 
românesc șt uruguayan, într-un fel 
între cel european și sud-american 
va avea darul să ofere spectato
rilor, sperăm, un spectacol de va
loare, primind disputa dîrză, băr
bătească, secondată de o ținută 
tehnică-tactică de clasă.

Fără să deținem prea multe date 
și amănunte asupra formației ce 
reprezintă fotbalul sud-american, 
totuși cartea ei de vizită, rod al 
unei activități prestigioase, înde
lungate (a fost de 2 ori campioană 
mondială) este impresionantă. Ju
cători ca Abbadie, decanul de 
vîrstă al echipei — 35 ani — par
ticipant la mai multe ediții ale 
campionatului mondial, Viera, cel 
mai tînăr. component — 19 ani — 
Diaz, Perez, Sacia, ca și ceilalți, 
vor arăta din tainele și măiestria 
fotbalului ce se joacă în țările 
Americii Latine.

Sperăm că echipa reprezentativă 
a țării noastre, cu toate preferin
țele și improvizațiile de ultim mo
ment (!?), va constitui un partener 
de valoare și aruneînd în luptă 
toate cunoștințele și mijloacele teh- 
nic.o-taclice de care dispune, așa 
cum a mai făcut-o, va obține un 
rezultat de prestigiu.

V. CĂBULEA

CĂRȚI NOI
„13 IUNIE 1916"

Lucrarea se referă Ia 
lupta antirăzboinică a Par
tidului Social Democrat 
din România în peri
oada 1914—-1916, respec
tiv de Ia izbucnirea pri
mului război mondial im
perialist (iulie 1914), pînă în 
preajma intrării României 
în acest război.

Cea mai mare parte a lu
crării este consacrată unui 
moment important din isto
ria mișcării muncitorești 
din țara noastră — mani
festația. antirăzboinică din 
13 iunie 1916 de la Galați 
— evidențiat în Expunerea 
din 7 mai 1966 a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu.

România

rezența lui Kogăl- 
niceanu se înscrie 
pe multiple pla
nuri și, în aceas
tă privință, nume
le lui se alătură 
străluciților căr
turari din trecut, 
ca și a celor din 
modernă, care

cu pana, dar și cu fapta, 
au contribuit la dezvolta-

• CONTINUĂRI • CONTINUĂRI • CONTINUĂRI

ATENȚIE

LA „ETC...“!
Un nume luat la întîmpla- 

re, din lista sutelor de alte 
nume despre care, sîntem 
convinși că nu am fi aflat de
cît aceleași aprecieri frumoa
se, elogioase. Dar să ne reîn
toarcem la Moșony. De ce nu
mele lui nu a figurat nici
odată alături de numele celor 
evidențiați în adunările gene
rale U.T.C. sau cu alte prile
juri ? Am pus această între
bare montorului Ștefan Ko- 
loșvary.

— Știți că nu m-am gîndit 
niciodată la acest lucru ? A- 
veți dreptate. De ce, oare ? 
Poate, pentru că ne-am obiș
nuit să-1 știm harnic, săritor, 
de nădejde. Muncește tot
deauna cu convingere și pa
siune după principiul „Ce fa
cem, să fie bun — asta pe pri
mul plan !“

...Stăm de vorbă cu un alt 
tînăr fruntaș, Eugen Șirnon, al 
cărui nume este amintit în 
fiecare referat, informare sau 
dare de seamă, uneori și de 
cîte 3—4 ori. Fără discuție, 
este unul dintre cei mai buni. 
Iar explicația lui Șimon este, 
pe. cît de modestă pe atît de 
simpla,, firească, concludentă :

— După 10 ani de meserie... 
Aș vrea să vă vorbesc mai 
bine despre unii foarte tineri 
pe care — din păcate — încă 
nu-i bagă nimeni în seamă 
prin ședințe și care, la 22—23 
de ani fac minuni. Eu unul 
țin foarte mult ia Boldor Ion,

de patru luni șef al grupei de 
montaj de la regulatorul de 
urzeală.

— Ce ai găsit deosebit la 
Boldor ?

— în primul rînd, Ion este 
un adevărat tovarăș de mun
că. El nu știe ce-i egoismul, 
goana după afirmare cu orice 
preț și este atît de modest, 
de liniștit, că de multe ori pre
zența Iui rămîne aproape ne
observată.

— îl preocupă și activitatea 
generală a secției ?

— Tocmai de aici se des
prinde una dintre trăsăturile 
lui de caracter. Ion nu prea 
ia cuvîntul în ședințe. Dar 
cînd consideră că părerile Iui 
pot folosi, nu mai așteaptă șe
dința, ci se duce la secretarul 
de partid, la maistru, la șeful 
secției cu propuneri foarte 
bune. E foarte calm, dar se 
supără repede cînd vreunul 
din tineri trage chiulul. Bol
dor confirmă prin fapte unul 
dintre cele mai emoționante 
angajamente ale sale : de a fi 
un muncitor bun, modest, de 
nădejde.

— Cînd și-a luat acest an
gajament ?

— La 19 ani, cînd a fost 
primit în partid.

Marin Leheni se prezintă 
întinzîndu-ne brațul în por
țiunea unde nu ajunsese încă 
uleiul.

— Dumneata ești șeful bri
găzii a IV-a?

— Eu răspund, dar lucrez 
cot la cot cu Moraru.

,—■ Ni s-a spus că sînteți 
trei, cîte unul pe schimb.

— Exact. Dar Moraru îs 
doi. Frați gemeni — Dumitru 
și Ștefan...

Brigada Iul Leheni și nici 
unul dintre cei trei tineri nu 
apar printre cei evidențiat! în

referatele și dările de seamă 
ale organizației U.T.C. din 
sectorul „freze“ al secției de 
prelucrări mecanice. Cu toate 
acestea, băieții depășesc în 
fiecare lună media realizări
lor pe secție. Despre cei evi
dențiați deseori, am fi putut 
afla cu ușurință cum muncesc, 
ce calități au, ce-i preocupă, 
aceștia aflîndu-se pe merit în 
centrul atenției tuturor. Dar 
Marin Leheni ? Ce fel de om 
este Marin ?

După terminarea școlii pro
fesionale clujenii l-au „împru
mutat“ constructorilor de ma
șini din Reșița, care în 1963 
aveau nevoie de oameni. La 
„Unirea" lucrează din martie 
anul trecut. A început liceul 
la Reșița șl-1 continuă acum 
la Cluj.

— Cum te împaci cu pro
ducția, cu școala ?

— E greu ca zî de zl să ai 
un schimb prelungit. Faci 
8 ore, după aceea 4—5 la școa
lă... E greu, dar e cu folos.

— Muncești, înveți... Se 
pare că pentru altele nu mai 
ai timp aproape de loc.

— într-adevăr, se pare...
Șl cu creionul în mînă Le

heni ne demonstrează că îl 
mai rămîn circa 4 ore pe zi 
pentru studiu și distracție.

Discutăm și cu maistrul sec
torului, Alexandru Chiș :

— Vă împăcați bine cu ,(se- 
raliștii ?“

— Aproape cu nici unul nu 
am griji în schimbul de noap
te. Mai sînt cîțiva mofturoși 
care mă roagă să le dau lucru 
mai ușor ca să-l isprăvească 
repede. Cei de la „a IV-a", 
nu ! Sînt uneori evident, obo
siți, dar își văd de treabă. Nu 
au lipsit niciodată, n-au întîr- 
ziat niciodată. Mare lucru să 
fie omul conștiincios.»

— Cum vi se pare faptul că 
cei trei băieți nu apar nici o- 
dată printre cei mai buni ?

— Eu îs mai bătrîn și am 
văzut multe. Secretarii noștri 
de la organizațiile U.T.C. nu 
prea umblă la sufletul omului. 
Din păcate, de multe ori bi
rourile organizațiilor U.T.C. 
apreciază doar pe aceiași și a- 
ceiași tineri, care, ce-i drept, 
muncesc foarte bine. Dar des
pre alți tineri de aici, din ju
rul nostru nu se poate spune 
același lucru ? Ar trebui găsi
te forme și pentru stimularea 
celorlalți.

Am intrat cu totul întîmplă- 
tor în secția „cusut central" 
a Fabricii de pielărie și în
călțăminte „Clujana". O hală 
lungă, cum n-am văzut nică
ieri în industria încălțămintei. 
Șirul lung de stegulețe cu in
scripția „Evidențiat în între
cerea socialistă" ne-a atras a- 
tenția. Am încercat să le nu
mărăm. La al 104-lea ne-am 
oprit pentru că nu mai zăream 
capătul celor patru „benzi" 
roșii. Nu ne puteam închipui 
că în această secție evidenția
tă pe fabrică în întrecerea so
cialistă, pe primul trimestru, 
poate exista loc de muncă fără 
fanionul triunghiular. Și to
tuși...

într-un loc, unde șirul se 
întrerupe, lucrează utecista 
Maria Gruber. Cine-i această 
tînără ? Stăm de vorbă cu rih- 
tuitoarele Elena Rusu și Es- 
tera Pop, care ne dau primele 
detalii.

— Una dintre cele mai har
nice și mai bine pregătite. A 
terminat școala profesională 
cu un an în urma noastră, în 
1963. De obicei pe cele mai 
„mici" nu le cunoaștem, dar 
Maria era cunoscută în toată

școala. Era premiantă. Șl a- 
cum, la seral — este în clasa 
a X-a, tot premiantă. Este cu
noscută în secție ca singura 
lucrătoare care execută orice 
i se cere. Ajută și pe celelalte 
fete, e modestă, cuminte.

Maria Gruber, despre care 
toți au numai cuvinte de lau
dă, nu apare niciodată eviden
țiată în întrecerea socialistă 
de la începutul anului, pe lun
ga listă aflată pe un perete în 
biroul secției. De ce ? Un mic 
calcul ne lămurește. Maria, 
specializată în ajustarea lim
bilor de la pantofi, execută de 
fapt toate celelalte 35—36 de 
operații. Această trecere de la 
un loc de muncă la altul îi 
răpește zilnic 10 și chiar 20 de 
minute, într-o lună 7—8 ore, 
în care timp ar putea executa 
la operația sa peste 100 de 
piese.

Secția cusut central a reali
zat peste prevederi de la în
ceputul anului mai mult de 
8 000 perechi fețe de pantofi 
pentru toate vîrstele. Și după 
cum ne-au precizat toți inter
locutorii noștri, printre lucră
toarele care au contribuit cei 
mai mult la acest succes se 
numără și Maria Grfiber afla
tă, d intr-o regretabilă lipsă 
de atenție a conducerii secției, 
a comitetului sindical de sec
ție, a organizației U.T.C., prin
tre sutele de anonime cuprin
se în cumulativul „etc.“.

FIZICIANĂ
fată de întreg colectivul. Să-f știi 
pe fiecare, să Ie știi și reacțiile și 
rezervele de entuziasm. Să te apro
pii de el cu o mare undă de înțe
legere și o deplină cunoaștere a 
firii șl sensibilității, a personalită
ții fiecăruia luat. In parte. Fiindcă

aici In sec(ii, unde media de vîrstă 
a muncitoarelor e de 23—24 ani șl 
unde ochiul și lndemlnarea merg 
mină In mînâ cu temeinice cunoș
tințe de matematică, fizică, chimie, 
tehnologie și desen, sensibilitatea 
și personalitatea devin parte in
tegrantă a procesului de produc
ție... E de ajuns o privire a ei apro
batoare și o frunte pînă atunci cu 
o dungă verticală intre sprincenele 
aproape îmbinate Începe sa se 
destindă, cum e de ajuns o vorbă 
spusă în șoapta sau un impercep
tibil gest al ei de nemulțumire, ca 
o frunte pînă atunci senină să se 
întunece ca de un nor. Nu pentru 
multă vreme. Fiindcă o rapidă In
tervenție și odată cu eroarea înlă
turata, fruntea și obrazul operatoa
rei surîd iar cu acea senină mul
țumire a lucrului bine făcut...

Și acum cîteva completări nece
sare acestui portret „de produc
ție' : ...împreună cu Bogdan, soțul 
el, fizician și el, Doina și-a creat 
șl o viată familiară plăiută, au o 
locuință frumoasă, cu o bibliotecă 
de clasici, cu o discotecă de lu
crări simfonice care, 1n multe seri 
ii adună sub acoperișul casei pe 
întreg cercul lor de prieteni, foști 
colegi de facultate.

Că-i place să citească e lucru 
de înțeles. Citește mult. Din toate 
domeniile. Cu precădere, bine înțe
les, din fizică, cu tot ce aduce ea 
nou, cu fiecare zi. Dar și din bele
tristică. Mâi mult teatru și poezie. 
Multă, multă poezie. Poezie con
temporană Pe Labiș îl știe aproape 
pe dinafară ; iar „Moartea căprioa
rei’ rar mi-a iost dat s-o aucl des
cifrată cu atlla sensibilitate și în
țelegere. Dar adevărata pasiune a 
Doinei sînt munții. împreună cu 
Bogdan „a făcut’ iezerul, Piatra 
Craiului, Retezatul, Clucașul, 
Ceahlăul, Munții Vrancei.

Dar cu adevărat munții cel mai 
stlncoși, traseele cu toiul neum
blate, lipsite de orice marcaj, pei- 
sagiul încărcat de ozon, mereu nou 
și neștiut pînă atunci, nu-i altul 
decît acel pe care-l parcurge zi de 
zi, dezvăluind și îmblînzind taina 
și uriașa putere a intimelor cristale 
de siliciu, în cadrul de înaltă civi
lizație al locului său de munci.

rea și afirmarea patriei 
noastre ; cu precădere însă, 
în trei direcții, care in
dică în același timp și sinteza 
pilduitoare realizată de aces
ta : în domeniul istoriei, care 
a asigurat rădăcini adînci ac
țiunilor omului politic, în do
meniul literar, care l-a atras 
ca una din manifestările 
principale ale culturii, în do
meniul politic, unde s-a ma
nifestat ca un mare patriot.

La numai 20 de ani, vîrstă la 
care numeroși sînt tinerii 
care-și caută cu îndoieli dru
mul, sau se lasă vrăjiți de 
chipul fad al modelor schim
bătoare ce pretind a oferi 
faimă și prestigiu slujitorilor 
lor, Kogălniceanu scrie trei 
lucrări în limbi străine meni
te să completeze cunoștințele 
savanților și în primul rînd 
să apere cu căldură unitatea 
culturii de pe întreg terito
riul romîn. Izvorul activității 
prodigioase a tînărului se re
găsește, desigur, în năzuința 
de a realiza lucrarea necesară 
în acel moment, așa cum ara
tă Kogălniceanu însuși în 
scrisoarea trimisă lui Mihail 
Sturdza în 1837 : „Plecînd din 
Moldova, avusesem, grija a 
lua cu mine toate documen
tele istorice ce-mi fusese cu 
putință a-mi procura... Sosind 
în Franța, am pus toată îngri
jirea mea, am întrebuințat 
toate micile mele venituri la 
cumpărarea cărților care se 
raportau la cele două Princi-
pate".

Același fir conducător se 
regăsește în întreaga activitate 
a istoricului care avea să 
tipărească primul corpus de 
cronici ale țării, din care 
fragmente franceze aveau 
să ajungă pînă la Academia 
din Stockholm („După jumă
tate de veac și mai bine, scrie 
Nicolae Iorga, am reluat cu 
aceleași informații eu însumi 
relațiile cu învățații suedezi"). 
Publicîndu-1 în anii premer
gători Unirii, Kogălniceanu 
intenționa să dea un puternic 
imbold compatrioților săi, 
așa cum făcuse și în celebrul 
„Cuvînt introductiv la cursul 
de istoria națională" din 
1843. împreună cu Nicolae 
Bălcescu, de care-1 leagă bune 
relații personale, Kogălniceanu 
inaugurează o nouă etapă în 
istoriografia noastră, în spe

cial prin sublinierea viguroasă 
a rolului maselor populare.

Ințelegînd astfel istoria pa
triei și animat de dorința 
fierbinte de a o vedea pășind 
pe o nouă treaptă a civiliza
ției, Kogălniceanu a inițiat 
numeroase publicații care, 
deși au fost continuu înăbuși
te de forțele reacționare, au 
difuzat în largi cercuri opere 
și opinii judicioase privitoare 
la literatura și arta română.

Publicațiile omului de cul
tură au fost în același timp 
și tribune pentru omul politic 
progresist. „Steaua Dunării", 
concepută mai întîi sub titlul 
„Unirea", a fost unul dintre 
periodicele cele mai larg difu
zate în Țările Române, aducînd 
o contribuție de seamă Ia fă
urirea istoricului act din 1859. 
Sprijinitor al politicii lui 
Alexandru Cuza, Kogălnicea
nu a participat, așa cum afir
ma singur cu bun temei, la 
toate marile acte din epoca 
aceasta. După ce 'redactase la 
1848 „Dorințele partidei na
ționale", după ce militase 
pentru alegerea lui Cuza în 
cele două țări, sfetnicul noului 
domnitor a condus personal 
guvernul care a secularizat 
averile mînăstirești a lup
tat pentru reforma agrară 
și cea electorală, a sprijinit 
o serie de măsuri culturale, 
etape importante în procesul 
de constituire a României 
moderne : universitățile din 
Iași și București, școlile de 
bele arte și conservatoriile, 
numeroase licee încep să 
funcționeze din acești ani.

Pînă în ultimii ani omul 
politic a fost prezent în viața 
țării sale, pe care, în răs
timpul în care i-a condus des
tinele, a văzut-o unită și pu
ternică, gîndul și fapta sa 
îndreptîndu-se constant și 
spre cei care continuau să se 
afle sub dominație străină 
dincolo de Carpați.

Prin această prezență spri
jinită pe o caldă dăruire aspi
rațiilor populare, figura lui 
Kogălniceanu se înalță sta
tuară în epoca lui, demnă de 
înalta prețuire a urmașilor.

AL. DUȚU
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Convorbirile economice
romàno-cehoslovace

PRAGA 18. — Corespon
dentul Agerpres, Al. Liță, 
transmite: în zilele de 16—18 
iunie 1966 au avut loc la Pra
ga convorbiri între președinții 
celor două părți din Comisia 
mixtă guvernamentală de co
laborare economică și tehnico- 
științifică româno-cehoslovacă 
— Gh. Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, și Ö. Simunek, vice
președinte al guvernului R. S. 
Cehoslovace.

Cu acest prilej au fost dis
cutate unele probleme ale co
laborării economice dintre cele 
două țări, în domenii care 
prezintă interes reciproc. S-au 
examinat și stabilit o serie de 
măsuri menite să ducă la dez
voltarea în continuare a cola
borării ecr 'omice și a schim
bului de mărfuri dintre Repu
blica Socialistă România și 
R. S. Cehoslovacă.

S-a convenit ca următoarea 
sesiune a Comisiei mixte gu
vernamentale de colaborare 
economică și tehnico-științi- 
fică româno-cehoslovacă să 
aibă loc în trimestrul IV. 1966 
la București.

Întîlnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de prietenie și 
înțelegere reciprocă.

Gh. Rădulescu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
a părăsit sîmbătă Praga, în- 
dreptîndu-se spre patrie.

La plecare, pe aeroportul 
Ruzyne au fost prezenți, O. 
Simunek, vicepreședinte al 
guvernului R. S. Cehoslovace, 
F. Hamouz, ministrul comer
țului exterior, E. Misovsky, 
locțiitor al ministrului comer
țului exterior, V. Strakos, vi
cepreședinte al Comisiei de 
Stat a Planificării, și alte per
soane oficiale.

Au fost, de asemenea, pre
zenți prof. Gh. Nițescu, amba
sadorul Republicii Socialiste 
România la Praga și alți 
membri ai ambasadei.

I

P. POLONA: una din sălile de lectură a noii biblioteci 
din Szeczin

Conferința 0.1. M.
Adoptarea unei rezoluții românești

Vizita delegației U.T.C<
în R. P. Bulgaria Grafica

★

In aceeași zi, tovarășul 
Gheorghe Rădulescu a sosit la 
București.

Pe aeroportul Băneasa, erau 
prezenți Ilie Verdeț, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Nicolae Giosan, pre
ședintele Consiliului Superior 
al Agriculturii, Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului aface
rilor externe, Horațiu Atana- 
siu, vicepreședinte al Comite
tului de Stat al Planificării, 
Octavian Groza, adjunct al 
ministrului energiei electrice, 
și alte persoane oficiale.

Au fost de față Cestmir Cî- 
saf, ambasadorul R. S. Ce
hoslovace 
membri ai

la București, și 
ambasadei.

GENEVA 18. —- Corespon
dentul Agerpres, H. Liman, 
transmite : Conferința genera
lă a Organizației Internațio
nale a Muncii a adoptat în 
unanimitate rezoluția prezen
tată de delegația română cu 
privire la dezvoltarea resur
selor umane.

Rezoluția subliniază că pu
nerea în valoare și folosirea 
resurselor umane constituie 
un element esențial al creș
terii economice și al progre
sului social. Ea invită O.I.M. 
să acorde sprijin politicii de 
valorificare a resurselor uma
ne la nivel regional și națio
nal.

Rezoluția insistă asupra im
portanței pe care o reprezin
tă promovarea politicii de va
lorificare a resurselor 
mai ales pentru țările 
de dezvoltare.

umane, 
în curs

La invitația C.C. al Uniunii 
Tineretului Comunist Dimitro- 
vist, tovarășul Petru Enache, 
prim-secretar al C.C. al Uniu
nii Tineretului Comunist, îm
preună cu alți membri ai de
legației U.T.C., care a partici- 

a
F.M.T.D., 
vizită în

U.T.C. a

pat la lucrările celei de 
VII-a Adunări a 
întreprinde o scurtă
R.P. Bulgaria.

Vineri delegația
vizitat Combinatul „Gote Del- 
cev“ din Blagoevgrad unde 
s-a întîlnit cu tineri munci
tori, precum și monumentul 
istoric de la Rila. Sîmbătă, 
oaspeții români au vizitat

barajul „Iskr“ și stațiunea 
Boroveț.

Sîmbătă seara ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
la Sofia, Ion Beldean, a oferit 
un cocteil cu ocazia prezenței 
în R.P. Bulgaria a 
U.T.C. condusă de 
Petru Enache. Au 
Gheorghi Atanasov, 
cretar al C.C. al 
secretari și membri
ului C.C. al U.T.C.D. Cocteilul 
s-a desfășurat într-o atmosfe
ră cordială, prietenească.

delegației 
tovarășul 
participat 
prim se-
U.T.C.D., 

ai Biro-

EUGENIC OBREA

Sofia, 18 iunie

românească
la Sofia

L Na- 
Artă

„Trebuie să găsim mijlo
cul de a pune capăt răz
boiului din Vietnam, de a 
aduce acasă tinerii ameri
cani care luptă pentru o 
cauză dinainte pierdută și 
fără nici o speranță... Sin
dicatele aspiră la termina
rea imediată a războiului. 
Singurul război în care po
porul e gata să combată, e 
cel împotriva mizeriei...“. 
Am extras acest citat din 
discursul pronunțat acum 
cîteva zile de Walter 
Reuther, președintele sin
dicatului unificat al mun
citorilor din industria de 
automobile, unul din cele 
mai mari sindicate din Sta
tele Unite. Cuvintele lui 
Reuther reflectă, incontes
tabil, starea de spirit a ma
sei largi a muncitorilor a- 
mericani. Apeluri la înce
tarea agresiunii americane 
în Vietnam s-au făcut, de 
altfel, auzite la toate con
ferințele și congresele sin
dicale care s-au desfășurat 
în ultimul timp în S.U.A. 
Congresul de la Los Ange- 
les al sindicatului muncito
rilor din industria alimen
tară a votat o rezoluție 
care califică drept „o gro
solană greșeală politică și o 
eroare tragică“ intervenția 
americană în Vietnam ; re
zoluția cheamă la „retrage
rea trupelor americane și 
începerea negocierilor de 
pace în Vietnam“. Sindica
tele muncitorilor din indus
tria confecțiilor, ale munci
torilor portuari, muncitori
lor din industria electroni
că, au exprimat revendicări 
similare. La Congresul din 
Chicago al muncitorilor din 
industria construcțiilor de 
mașini o rezoluție care 
sprijinea politica adminis
trației Johnson în Vietnam 
a fost scoasă de pe ordinea 
de zi, dată fiind opoziția 
marii majorități a delega- 
ților. în aceeași ordine de 
idei merită să fie relevată 
apariția unor organizații ca 
„Sindicatele pentru pace“, 
„Comitetul intersindical 
pentru încetarea războiului 
din Vietnam“, precum și a 
filialei sindicale a „Comi
tetului de luptă pentru o 
politică 
bilă“.

Toate 
și luări 
desigur.

Tensiune
la Saigon

Tn întreg 
lui de sud, 
de presă, au avut loc vineri 
seara și ieri dimineața pu
ternice demonstrații de protest 
împotriva guvernului genera
lului Ky și a administrației 
S.U.A.

în capitală, poliția saigo- 
neză, iritată și neliniștită, se 
află în stare de alertă : ieri 
dimineața, un polițist care su
praveghea Institutul budist a 
fost ucis de un grup de tineri 
manifestantă Gestul tinerilor, 
purtați apoi în triumf de către 
colegii lor, a declanșat o ade
vărată vînătoare a „polițiști- 
lor-spioni“, identificați ușor 
de către grupurile de tineri 
saigonezi. Au avut loc pu
ternice ciocniri, soldate cu ră
nirea a numeroși „polițiști 
supraveghetori“.

Evenimentul a provocat o 
vie neliniște în cercurile gu
vernamentale. Noi trupe au 
fost rechemate în grabă la

centrul Vietnamu- 
relatează agențiile

poliziaSaigon pentru a întări 
locală. Institutul budist a fost 
încercuit de masive unități 
polițienești, iar un control 
sever a fost instituit în tot 
orașul.

Ca răspuns la măsurile poli
tiei, pe străzile Saigonului au 
apărut baricade, iar circulația 
a fost întreruptă.

Totodată, se relatează că 
ieri după-amiază, trupele gu
vernului militar de la Saigon, 
reîntărite in ultimele zile cu 
„unități de elită“, au reușit să 
pătrundă în regiunea de nord 
a orașului Hue, apărată de 
forțele dizidente. îndemnul la 
„nonviolență“. dat la 17 iunie 
de liderii budiști din Hue, scrie 
agenția FRANCE PRESSE, a 
permis trupelor fidele lui Ky, 
să ocupe „citadela“, unde se 
găsește clădirea vechiului pa
lat imperial, inima rezistenței 
orașului.

alte lucrări, Vlad Crivăț 
pune un sugestiv „Arc 
triumf“
afiș prin forța metaforei) iar 
Corneliu Petrescu, Matei Teo- 
dorescu Natalia și alții, ima
gini inspirate din peisajul 
industrial al țării. Adrian 
Lucaci în „Marea", „Pe țărm“ 
realizează o vibrație sobră 
în fața măreției mării iar 
Paul Erdos, cu o personalitate 
distinctă, trece cu dezinvoltură 
de la peisaj (Toamna) la por
trete fin conturate (Cap de 
fată, Țărani) sau la imagini 
simbolice (Emblema păcii) în 
care îmbină simplu portretul 
cu elementul metaforic con
sacrat. Un lirism inedit al 
imaginii și o anume infanti- 
litate a liniei, dînd naturalețe 
lucrărilor, o recomandă pe 
Ana Iliuț („Copii“, „Vacanță“ 
etc). Ileana Nicodim expune 
cîteva litografii (Peisaj indus
trial, în orașul „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“) și printre 
lucrările în acvaforte, una 
de o simplitate relevabilă 
(Dragoste). O atmosferă in
tensă emană din lucrările lui 
Gy Szabo Bela, care are sen
timentul nuanțat al anotim
purilor (septembrie, mai), al 
naturii supusă continuu miș
cării (Stînci și valuri, Ploaie 
de vară, înainte de furtună) 
și care impune vizitatorului 
prin travaliul artistic ușor de 
sesizat.

Intr-un cuvînt, o expoziție 
reprezentativă pentru grafica 
noastră (anumite rigurozități 
de selecție s-ar fi impus to
tuși), îndreptățind afirmațiile 
elogioase ale numeroșilor 
vizitatori pe care le-am 
în „cartea de impresii" 
care cităm : „Frumos ? 
O excelentă expoziție a gra
ficienilor români care ne 
arată o mare vitalitate a 
frumuseții“, „Cred că expo
ziția îndreptățește părerea 
bună pe care o avem despre 
grafica românească“.

ex- 
de 

(demn de a deveni

a Galeriile 
ționale de 
din Sofia s-a des
chis în ziua de 
15 iunie o Expo
ziție de grafică 
românească, sub 
egida Comitetu
lui de prietenie

și legături culturale cu stră- 
intătatea și a Uniunii artiștilor 
plastici bulgari. Prin organi
zare și diversitate — tematică 
dar și a modalităților artis
tice — expoziția înlesnește un 
contact interesant cu grafica 
românească actuală. Linia 
sigură și fină întruchipînd 
chipuri monumentale, de o 
vitalitate gravă și concentrată, 
îl recomandă pe cunoscutul 
grafician Jules Perahim, prin 
cele cinci ilustrații la romanul 
„Ion" de Liviu Rebreanu ca 
pe un stăpîn al nenumăratelor 
nuanțe de expresivitate și 
sugestie pe care le înmănun
chează grafica. Marcel Chir- 
noagă expune cîteva intere
sante gravuri în metal, în 
care dinamismul liniei se îm
bină armonios cu metafora 
plastică, lucrările sale reco- 
mandînd un căutător de 
suri, un artist care își 
culorile — de obicei 
me — să mediteze, 
monizeze în sensuri 
fără a fi comune.
Masichievici se prezintă, ală
turi de imagini inspirate de 
realități din România, cu 
cîteva exponate, rod al unei 
călătorii prin Bulgaria (Rila, 
Plovdiv). Cu un colorit viu, 
în care domină un galben 
solar, Constantin Maria recon
stituie în „Amintiri din Tîr- 
novo" atmosfera pitorescului 
oraș bulgăresc. Sentimentul 
patinei vremii care caracteri
zează acest, oraș, ți-l oferă 
generos lucrarea — intere
sant ! — cu totul diferită de 
cea a Evei Cerbu („Tîrnovo"). 
Aceasta din urmă este prezen
tă cu cîteva lucrări („Pe gîn- 
duri", „Amurg“, „Orizontul") 
care atestă interiorizarea, în
clinația spre meditație, spre 
un lirism reținut. Alături

citit 
din 

Nu !

Sofia, iunie.

NICOLAE DRAGOȘ

Okinawa!“
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Sub această lozincă s-au desfă
șurat demonstrațiile puternice 
din ultimele săptăminl ale lo
cuitorilor Okinawei. Ei cer re
trocedarea insulei către Japonia 
și desființarea bazelor militare 

ale S.U.A.

sen- 
pune 

monocro- 
să se ar- 
accesibile 
Hortensia

Comunicat cmnun
HELSINKI 18 (Agerpres). — 

In încheierea vizitei oficiale 
întreprinsă în Finlanda de 
Alexei Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., la Helsinki a fost 
dat publicității un comunicat 
comun.

soviete finlandez Bătrîna „rundă" 
batea cam de multi
șor pasul pe loc, iar 
în rîndul participan- 
ților la tratative op
timismul nu era de 
loc la modă. Impasul 
s-a creat datorită po
zițiilor deosebite ale 
S.U.A. pe de o parte, 
și ale C.E.E. (care 
participă la rundă în 
bloc), pe de altă 
parte. In timp ce 
S.U.A. insistau să se 
negocieze reduceri 
tarifare atît la pro
dusele industriale cit 
și la cele agricole, 
membrii Pieței co
mune nu erau de 
acord decît cu cele 
privitoare la produ
sele industriale. Re
fuzul de a negocia 
asupra produselor a- 
gricole izvora din 
faptul că „cei șase“ 
înșiși nu se puseseră 
de acord asupra „Eu
ropei verzi“.

Iată însă, că cel 
șase au hotărît, la 
Luxemburg, să reani- 
meze organismul co
munitar. Activitatea, 
în C.E.E. a fost tîrîș- 
grăpiș, reluată. La 
începutul lunii mai a

intervenit acordul în 
problema agrară. (Cei 
șase au convenit ca, 
începînd de la 1 iulie 
1968, produsele agri
cole, alături de cele 
industriale, să circule 
liber în cadrul Co
munității, fără nici o 
taxă vamală).

Piața comună a 
început așadar să se 
miște, dar de runda

nu a fost acceptat de 
Franța. La Paris s-a 
arătat că aplicarea a- 
cestui plan ar fi sus
ceptibilă să favori
zeze creșterea im
porturilor de produse 
agricole în Piața co
mună din țări neco
munitare ; în condi
țiile aplicării planu
lui olandez,
dentele agricole

de cei șase nu repre
zintă altceva decît o 
suită de compromi
suri). întruniți la 
Bruxelles, miniștrii 
de externe și ai agri
culturii din cele șase 
țări ale Comunității, 
au căzut de acord 
asupra propunerilor 
pe care le vor pre
zenta la tratativele 
din cadrul rundei 
Kennedy. Propunerile 
se referă atît la pro
dusele industriale cît 
și la cele agricole.

înseamnă oare că, 
în urma acestui nou 
compromis, runda 
Kennedy va fi trezită 
la viață ? Și dacă da, 
la ce fel de viață și pe 
ce durată ? In cercu
rile politice vest-eu- 
ropene aceste între
bări se pun cu insis
tență. Căci, după cum 
se remarcă aproape 
în unanimitate, dacă 
C.E.E. va prezenta 
propuneri, 
seamnă că 
participanți la nego
cierile tarifare, și 
mai ales S.U.A., le 
vor accepta.

Cele două părți consideră 
ca fiind importantă respecta
rea de către toate statele a 
„Declarației cu privire la 
inadmisibilitatea amestecului 
în treburile interne ale state
lor, cu privire la apărarea in
dependenței și suveranității 
lor“, adoptată în unanimitate 
la cea de-a XX-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U.

Părțile au făcut un schimb 
de vederi cu privire la o 
eventuală conferință în pro
blemele securității europene, 
considerimi utilă, în lumina 
situației actuale, ținerea unei 
asemenea conferințe, care să 
fie bine pregătită ; la aceas
tă conferință ar urma să ia 
parte toate statele interesate.

In continuare, în comunicat 
se subliniază că s-a constatat 
că guvernele celor două țări 
sînt gata să depună în conti
nuare eforturi în vederea re
glementării pașnice a proble
mei germane.

w 4

nucleară rezona-
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delegației ungare

(Agerpres). Agen- 
transmite comuni-

Cartierul portoricanilor din Chicago a fost arena unor grave 
incidente. Politia a atacat cu violentă demonstranții portori
cani care cereau încetarea discriminării rasiale la care sînt 

supuși. (In fotografie, imagine din timpul incidentelor)
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exce-
ale

reanimată?
Kennedy nu se vor
bea de loc. Și nu se 
vorbea pentru sim
plul motiv că : „pla
nul cerealier“, propus 
de Olanda spre a fi 
prezentat în numele 
C.E.E. la negocierile 
Kennedy (plan care 
implica o anumită re
ducere a producției 
cerealiere în C.E.E.),

unS.U.A. ar deveni 
pericol real pentru 
debușeele agriculto
rilor francezi.

Alte dezbateri fur
tunoase, amînări etc., 
pînă ce, cu cîteva 
zile în urmă, s-a 
realizat un nou „com
promis“. (Un gazetar 
occidental făcea ob
servația că, de fapt, 
toate hotărîrile luate

nu în-
ceilalți

ION D. GOIA

aceste cristalizări 
de poziție trebuie, 

__ __ , privite în comple
xul creșterii opoziției opi
niei publice din Statele U- 
nite față de intervenția 
americană în Vietnam.

Pe scurt
Populară Albania, Ia invitația 
C.C. al Partidului Muncii din 
Albania și a Consiliului 
Miniștri al R. P. Albania.

de

Tovarășul Ciu En-lai

va vizita R.P. Albania

• AGENȚIA China nouă a- 
nunță că o delegație de partid 
și guvernamentală a Republi
cii Populare Chineze, condusă 
de Ciu En-lai, vicepreședinte 
al C.C. al P.C. Chinez, pre
mierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, va face o vizită 
de prietenie în Republica

• IN PAVILIONUL „EI Nasr" 
de la Guezireh (R.A.U.) a fost des
chisă expoziția „România, țara flo
rilor — sculptura românească în 
lemn". Ea prezintă aspecte ale 
peisajului urbanistic al României. 
O parte a expoziției este consacra
tă celor mai valoroase lucrări ale 
sculptorilor Vida Gheza, Eugen 
Ciucă, Ion Irimescu și alții.

La vernisajul expoziției a luat 
parte Soliman Hozeim, ministrul 
culturii și orientării naționale al 
R.A.U.

stabilit căile dezvoltării lor vii
toare.

Congresul a adoptat o rezoluție 
în care sînt stabilite sarcinile și 
principalele direcții de dezvoltare 
a cooperativelor agricole de pro
ducție în perioada 1966—1970.

• LA VARȘOVIA a avut Ioc 
Congresul Uniunii cooperativelor 
agricole , de producție din Polonia 
care a făcut bilanțul activității a- 
cestora în ultimii cinci ani și a

• AGENȚIA A.T.A. anunță 
că la Tirana au început lucră
rile primei reuniuni a Comi
siei pentru studierea cîntecu- 
lui popular din Balcani, orga
nizată de Asociația internațio
nală de studii sud-est europe
ne. La reuniune participă și 
o delegație a Comitetului na
țional pentru studii sud-est eu
ropene din Republica Socia
listă România, condusă de 
Virgil Candea, director al 
secretariatului Asociației in
ternaționale de studii sud-est 
europene.

• „APARTENENȚA
N.A.T.O. nu împiedică Turcia 
să promoveze o politică pro
prie“, a declarat ministrul 
afacerilor externe, Caglayan- 
gil, în cursul unei ședințe a 
Adunării Naționale a Turciei. 
Răspunzînd la întrebarea unui 
deputat al opoziției, el a sub
liniat că relațiile Turciei cu 
țările din Europa răsăriteană 
au început să se extindă. 
„Dezvoltarea relațiilor eco
nomice cu aceste țări, a adău
gat el; constituie un element 
important al politicii noastre 
externe“.

Pe scurt

BERLIN 
ția A.D.N. 
catul comun cu privire la con
vorbirile care au avut loc între 
delegația de partid și guver
namentală a Republicii Popu
lare Ungare, condusă de Janos 
Kadar, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, și 
conducătorii de partid și de 
stat ai Republicii Democrate 
Germane, dat publicității sîm
bătă, după încheierea vizitei 
delegației ungare în Ii. D. 
Germană.

R. P. Ungară „sprijină întru- 
totul propunerea R. D. Ger
mane ca cele două state ger
mane să renunțe la arma nu
cleară sub orice formă“. Co
municatul exprimă sprijinul 
pentru propunerile privind 
„crearea de zone denucleari- 
zate în Europa și convocarea 
unei conferințe pentru secu
ritatea europeană“.

în încheiere, în comunicat 
se subliniază că P.S.U.G. și 
P.M.S.U. sînt de părere că u- 
nitatea de acțiune a tuturor 
forțelor antiimperialiste este 
o condiție hotărîtoare pentru 
asigurarea păcii.

leri, în orașul japonez Ha- 
kone au luat loc în sala trata
tivelor reprezentanți ai De
partamentului de stat ameri
can și ai Ministerului de Ex
terne japonez. Timp de 3 zile 
diplomați din cele două țări 
dezbat probleme privind, în 
special, situația din Asia de 
sud-est. O confruntare, deci, 
în chestiuni acute ale situației 
internaționale dat fiind focarul 
de război întreținut de Statele 
Unite în această parte a lumii. 
Interesul pe care-l suscită 
conferința, și care a făcut ca 
de la Tokio spre Hakone să se 
îndrepte grupuri numeroase 
de ziariști, constă în posibili
tatea care se oferă de a apre
cia în ce măsură Japonia își 
va afirma propriile sale țeluri, 
politice și economice, care vin, 
de multe ori, în contradicție 
cu tezele oficiale ale Washing
tonului. Un test îl va oferi 
atitudinea față de situația din 
Vietnam. Este adevărat că re
prezentanții Tokio-ului și-au 
pus semnătura pe documen
tul elaborat la Seul în cadrul 
conferinței la care au parti
cipat și Coreea de Sud, Viet
namul de Sud, Tailanda, Noua 
Zeelandă, Filipine, Australia, 
Malayezia și reprezentantul 
ciankaișiștilor, document care

Tratativele japono
americane

subscrie poziției Statelor Unite. 
Dar agenția „FRANCE PRES
SE“ remarca faptul că diplo
mații japonezi au căutat să 
atenueze ieșirile anticomuniste 
pe care le doreau consemnate 
în comunicatul final unii din
tre participanți, fideli execu- 
tanți ai politicii americane. 
Amînarea, în ultimul moment, 
a participării generalului Ky 
la această conferință este 
legată, după cum afirmă ob
servatori avizați, tot de reti
cențele Japoniei.

în acest sens merită amintită 
declarația unuia dintre frun
tașii diplomației nipone, am
basadorul cu însărcinări spe
ciale, Masayuki Yokoyama, 
care a spus că el consideră „că 
guvernul sud-vietnamez este 
o marionetă a Statelor Unite“. 
El a adăugat că este necesar 
ca Japonia „să întreprindă 
măsuri mai active pentru a 
obține din partea S.U.A. în
cetarea acțiunilor lor în Viet
nam“.

Toate acestea reflectă unele 
coordonate ale politicii japo
neze care balansează, prinsă 
între diferiți factori politici și 
economici, dintre care un im
portant factor este presiunea 
constantă a Statelor Unite. 
Această presiune nu are nu
mai un caracter politic ci și 
economic. Amintim în acest 
sens că exporturile japoneze 
în Statele Unite au scăzut sen
sibil față de primii ani de 
după război.

Actuala conferință de la Ha
kone poate oferi o schiță a 
ceea ce se va petrece la întâl
nirea la nivel mai înalt din 
iulie cînd, după, aprecierea 
observatorilor din Tokio, se 
vor manifesta „fricțiuni nor
male“, ca să folosim o expre
sie, devenită celebră, a lui 
Dean Rusk care se referea 
tocmai la relațiile dintre 
Washington și Tokio.

P. NICOARÄ
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