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CRONICA LITERARĂ

IN CONFLICT CU... ACTUALITATEA

Proletari din toate’ țările, uniți-vă !

tineretului
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Examenul 

de 

admitere 

în 

facultăți— 

ediția 

1966

* * ** ** ********
Al STATELOR PARTICIPANTE 

IA TRATATUL III LA VARȘOVIA
In ziua de 5 iulie 1966, 

Consfătuirea Comitetului Po
litic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la

Varșovia și-a continuat lucră
rile. Ședința s-a desfășurat 
sub președinția tovarășului 
Jânos Kâdâr, prim-secretar al

Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Socialist 
Ungar.

(Agerpres)
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SEMNAREA DECLARAȚIEI 
cu privire la Întărirea păcii 

și securității în europa

Premiza
productivității — 
buna organizare
Uzina de vagoane Arad a 

încheiat primul semestru din 
întîiul an al cincinalului cu 
un bilanț pozitiv. Numai va
loarea produselor realizate 
peste plan se ridică la peste 
17 milioane lei. Acesta este în 
primul rînd rezultatul nu
meroaselor măsuri inițiate și 
aplicate pentru perfecționarea 
continuă a organizării produc
ției și muncii, în special prin 
extinderea fabricării produse
lor de serie pe linii tehnolo
gice în flux.

Organizarea producției va
goanelor de marfă în flux „pe 
tacte“ stă mai de mult timp 
în atenția noastră. Rezolvarea 
completă a fost amînată pen
tru că la început studiile au 
fost orientate greșit, doar spre 
cercetarea dispozitivelor exis-

Succese

I
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m simiiF i Ironia unor petale
Un an de studenție s-a în

cheiat. în decorul estival al 
Parcului Herăstrău, studenții 
au sărbătorit, recent, alături de 
profesorii lor, succesele obți
nute la învățătură pe pasionan
tele itinerarii ale științei și 
tehnicii, culturii și artelor. După 
un an de emoții și satisfacții, 
de perseverente eforturi depu
se în sălile de curs 
toare, în biblioteci, 
rea aceasta a marcat 
bilanțul drumului 
pînă acum, ci și începutul unei 
noi etape. Deși sărbătoresc, mo
mentul ne-a prilejuit consem-

și labora- 
sărbătoa- 
nu numai 
străbătui

tente, fără a se analiza dacă 
acestea sînt rațional introduse 
la fiecare loc de muncă. Ob
servațiile critice făcute de că
tre conducerea de partid refe
ritoare la existența prea 
multor locuri de depozitare, 

a 
cu 
la 

un

la ocuparea nejustificată 
unor suprafețe productive 
laminate și semifabricate, 
neritmicitate, au constituit 
punct de plecare în analiza și 
rezolvarea pe cale științifică 
a organizării producției în 
flux.

Pentru noi, planul pe anul 
1966 prevede o creștere cu 
11,78 la sută la producția 
globală și cu aproximativ 14 
la sută la productivitatea 
muncii în comparație cu anul 
1965. Ceea ce am urmărit în 
primul rînd, a fost: folosirea
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narea unor discuții mai puținii-
festive. ■

I
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are |

„Am credința că ne 
înfrece"

vor-

— Sărbătoarea de azi 
pentru mine o emoționantă _ 
semniiicafie, ne spune to va- I 
rășul academician profesor f 
MILTIADE FILIPESCU,

IPESCU, de- |
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(Continuare in pag. a Il-a)

care definitivează 
fază în realizarea 
Numărul de pos- 
asigură astfel ter-

gospodărească a suprafețelor 
existente, creșterea, pe această 
bază, a tonajului de produse 
pe unitate de timp. S-a stabilit 
tactul de lucru, adică numărul 
de operații 
o anumită 
produsului, 
turi stabilit 
minarea lucrărilor în ticelași 
moment, ceea ce permite tre
cerea simultană a subansam- 
blelor de la un tact, la celă
lalt, pe întregul flux de fabri
cație. A urmat apoi stabilirea 
numărului de dispozitive, sta
bilirea oamenilor pe meserii 
la fiecare loc de muncă.

Transportul încrucișat, de 
la tact la grupe de mașini și 
înapoi, constituise o frînă în 
realizarea ritmului, cantitatea 
de materiale manipulate zilnic

Un chip dintre cei o mie 
de studenfi sărbătoriți — 
ELENA STRAT AN, de la 

Facultatea de istorie.

Foto : O. PLECAN

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUC AȚIE, RĂSPUNDERI

Ni se lntimplă citeodată să 
surprindem amuzați unul din 
jocurile adolescenței care înce
pe cam așa : fata (sau băiatul) 
culege pe furiș o floare și cu 
aparența celui mai desăvîrșit 
calm rupe petală după petală : 
„mă iubește, nu mă iubește, mă 
iubește..." Și cum dragostea în 
cazul de față este mai mult ca 

ridicindu-se la cca. 300 de 
tone. De aceea au fost scoase 
utilajele din locurile unde 
erau grupate după destinația 
lor — mașini de găurit, prese 
cu fricțiune, prese pneumatice 
— și au fost amplasate pe flux 
pentru a se evita drumurile 
încrucișate.

La secția de pregătire au 
fost înființate posturi de tă
iere cu oxigaz, pentru ca pie- 
seie să nu mai meargă .la de
bitare, iar pentru a se evita 
transportul pieselor trasate la 
debitare și înapoi, a fost în
ființată o grupă de trasaj.

siderurgie

Ins. VASILE ABRUDAN 
director general al Uzinei 

de vagoane Arad

(Continuare in pag. a III-a)

După datele furnizate 
de Ministerul Industriei 
Metalurgice rezultă că 
în primul semestru al a- 
nului s-au produs peste 
plan 34 000 tone fontă, 
20 000 tone oțel, 27 000 
tone laminate finite pli
ne, 7 000 tone țevi etc. 
Raportată la unele con
sumuri frecvente în in
dustria constructoare de 
mașini, numai cantitatea 
suplimentară de oțel 
obținută în această pe
rioadă reprezintă meta
lul necesar pentru circa 
6 000 tractoare de 65 c.p.

în a doua jumătate a 
anului, intrarea în func
țiune a unor noi și im
portante obiective in
dustriale . în principalele 
centre metalurgice ale 
țării va determina o și 
mai importantă creștere 
a producției de metal, 
îndeosebi la laminate și 
oțeluri speciale.

(Agerpres)

sigur iluzorie „așa cum și-a vi
sat-o" nu se întimplă nimic 
dacă numărătoarea se oprește 
pe „nu". Trebuie doar să rupi 
altă floare și să începi iară...

Este în această joacă una din 
atributele dintotdeauna ale a- 
dolescenței, anume o nemărgi
nită încredere în viitor, un op
timism ce se traduce de cele

Combinatul chimic Craiova,
Vedere parțială a secției

de acid azotic

Foto: I. CUCU

mai multe ori prin convingerea 
că: „la vîrsta mea pot spera 
orice..." Bineînțeles că munca, 
învățătura — într-un cuvînt o 
maturizare treptată — îți dez
văluie mai apoi adevăratele 
tale dimensiuni și aptitudini, 
după cum, odată cu trecerea a- 
nilor, fostul adolescent ce pu
tea să se Îndrăgostească în fie-

In ziua de 5 iulie, la Palatul 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, secreta
rii generali și primii secretari ai 
partidelor comuniste și munci
torești, președinții consiliilor 
de miniștri din Republica Popu
lară Bulgaria, Republica Socia
lista Cehoslovacă, Republica 
Democrată Germană, Republica 
Populara 
cialistă 
Populară

Polonă, Republica So- 
România, Republica
Ungară și Uniunea

care săptămînă de altă lată, de
vine mai reflexiv, mai stăpîn 
pe el însuși, căutind adevăratul 
și (de dorit) definitivul senti
ment. Nu toți. Unii, departe ca 
virstă, rămîn, aparent,, în con
tinuare aceiași adolescenți ai 

sentimentelor. Speriați parcă în 
fața unor mari răspunderi ce 
le-ar reveni odată cu căsnicia, 
de pildă, ca și cum li s-ar des
chide înainte secole de exis
tență, ca și cum anii pierduți 
ar mai putea fi recuperați cînd- 
va, ei continuă, de data asta la 
modul foarte propriu, faptul că- 
pătînd alte semnificații, mult

MIHAI HETCO 

(Continuare in pag. a III-a) 

Republicilor Sovietice Socialis
te au semnat Declarația cu pri
vire la întărirea păcii și secu
rității în Europa. Declarația a 
fost semnată de tovarășii Todor 
Jivkov, prim secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Bulgaria ; An
tonin Novotny, prim-secretar 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Cehoslova
cia, președintele Republicii, 
Jozef Lenart, membru al Prezi
diului C.C. al P. C. din Ceho
slovacia, președintele guvernu
lui ; Walter Ulbricht, prim- 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din 
Germania, președintele Consi
liului de Stat al Republicii De
mocrate Germane, Willi Stoph, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Miniștri al R. D. 
Germane; Wlad'yslaw Gomulka, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncito-

Spectacol
Marți seara, la Teatrul de 

Operă și Balet, a avut loc un 
spectacol de gală dat în 
onoarea delegațiilor prezente 
la Consfătuirea Comitetului 
Politic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia.

Au fost de față delegațiile 
Republicii Populare Bulgaria 
în frunte cu T. Jivkov, Repu
blicii Socialiste Cehoslovace 
în frunte cu A. Novotny, Re
publicii Democrate Germane 
în frunte cu W. Ulbricht, Re
publicii Populare Polone în 
frunte cu W. Gomulka, Repu
blicii Populare Ungare în 
frunte cu J. Kâdâr, Uniunii 
Republicilor Sovietice Socia
liste în frunte cu L. Brejnev. 

în sală se afla, de asemenea, 
delegația Republicii Populare 
Mongole în frunte cu J. Țe- 
denbal, care a sosit în țară 
pentru a participa la consfă
tuirea în problemele C.A.E.R.

Au asistat tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Apostol, Alexandru Bîrlădea- 
nu, Emil Bodnaraș, Alexandru 
Drăghici, Paul Niculescu Mizil, 
Ilie Verdeț, membri și mem
bri supleanți ai Comitetului

Sosirea delegației H. P. Mongole 
la consfătuirea in problemele C.A.LR.

Marți după-amiază, a sosit 
la București delegația Repu
blicii Populare Mongole, con
dusă de Jumjaaghiin Țe- 
denbal, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Mongole, pen
tru a participa la consfătuirea 
în problemele C.A.E.R. Din 
delegație fac parte: Demci- 
ghiin Molomjamț, membru al 
Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.P.R.M., Damdinî 
Gombojav, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Mongole, Dejidiin Cimiddorj, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Țedevsurengiin 
Davaadorj, prim-adjunct al 
președintelui Comitetului de 
colaborare economică de pe 
lîngă Consiliul de Miniștri al 
R.P. Mongole.

La sosire, , pe aeroportul 
Baneasa, membrii delegației 
al fost salutați de tovarășii: 

resc Unit Polonez, Jozef Cyran- 
kiewicz, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Populare Po
lone ; Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Execu
tiv și al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste Româ
nia ,• Jânos Kâdâr, prim-secre
tar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, Gyula Kâllai, membru 
al Biroului Politic la C.C. al 
P.M.S.U., președintele Guvernu
lui revoluționar muncitoresc 
țărănesc ungar : L I Brejnev, 
secretar genera] al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, A N Ko- 
sîghin. membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.U.S, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S.

de Oală
Execută al C.C. al P.C.R., 
secretari ai C.C. al P.C.R., 
vicepreședinți ai Consiliului 
de Miniștri, membri ai Con
siliului de Stat, miniștri, re
prezentanți ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, 
oameni de știință, artă și cul
tură, generali și ofițeri su
periori, ziariști.

Au fost prezenți, șefi ai 
misiunilor diplomatice acredi
tați la București și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

La spectacol și-au dat con
cursul orchestra simfonică a 
Radioteleviziunii, corul de ca
meră „Madrigal", ansamblurile 
de cîntece și dansuri populare 
„Ciocîrlia", ale Ministerului 
Forțelor Armate și Uniunii 
Tineretului Comunist, orches
trele de muzică populară 
„Barbu Lăutaru" și a Radio
televiziunii, precum și cu- 
noscuți soliști vocali, instru
mentali și de balet.

Programul a cuprins lucrări 
simfonice și coregrafice, melo
dii și jocuri populare din dife
rite regiuni ale țării.

Spectacolul s-a bucurat de 
un frumos succes. Artiștilor 
le-au fost oferite flori.

(Agerpres)

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân, Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de 
Miniștri, Alexandru Drăghici, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Gheorghe Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Andrei Păcuraru și 
Vasile Vlad, șefi de secție la 
C.C. al P.C.R., Mihai Marin, 
adjunct al ministrului aface
rilor externe.

Au fost de față Togoociin 
Ghenden, ambasadorul R.P. 
Mongole la București, și mem
brii ambasadei, șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați în 
tara noastră.

Numeroși bucureșteni, aflați 
pe aeroportul Băneasa, au 
salutat cu căldură pe membrii 
delegației. Pionieri le-au ofe
rit flori.

(Agerpres)
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ÎN CONFLICT CU...
Intr-o seară, nevastă-mea a 

avut ideea să stăm puțin de 
vorbă.

Uitasem să vă spun că pen
tru orice lucru pe care vrem 
să-l realizăm ne consultăm Îm
preună. Ne consultăm amîndoi 
și... ea hotărăște. Eu voiam 
să-mi cumpăr o pereche de 
pantofi ea, bineînțeles, a fost 
de acord, dar cu o condiție: 
să cumpăr și o garnitură de 
mobilă pentru bucătărie. Dis
cuția a fost calmă, și a durat 
pînă la miezul nopții. Vecinul 
de la etajul I (noi stăm la II), 
spune că nu a dormit pînă la 
12 noaptea ; ce om sensibil I

Din ziua în care am cumpă
rat cele două lucruri... adio cli
pe liniștite. Prietenii mă oco
lesc. Ii aud chiar cum șușotesc 

,A ridicat na- 
nu se uită

mobilă O.C.L. din Pitești una 
garnitură mobilă de bucătărie 
tip „MODUL' fabricată la 
IPROFIL „Republica" din Sibiu. 
Nu vă mai povestesc în ce 
mod am adus „Modul" acasă, 
într-o noapte, cam pe la al doi
lea cîntat al cocoșilor, mă 
scoală nevastă-mea din somn :

— Bărbate, cineva umblă 
prin pod.

— Ce ți-e nevastă, ai uitat 
că stăm la bloc și'că deasupra 
noastră mai sînt 5 etaje ?

— Atunci... în bucătărie.
Am mers la locul cu pricina 

Trosnea mobila. Probabil se 
șează P.F.L.-ul — mi-am dat 
cu părerea.

— Văleu omule, nu vezi 
se Îndoaie ușile ?

Zilele, nopțile următoare
le-am petrecut în bucătărie. 
Masa, ușile s-au curbat și mai

a-
eu

că

ni
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i‘- Kr'p? ? WI

ni'*if * 1! f li* * w

i

TIMPULUI *)

♦ș

de
nu

pe seama mea : 
sul cam sus, nici 
pe unde mer
ge". Vă jur că 
sînt absolut a- 
celași om 
mai înainte,
am nici un mo
tiv să fiu în- 
gîmfat, cu toate 
că ceva s-a pe
trecut în viața 
mea, și într-a- 
devăr nu mai 
privesc în jos.

Ca să vă con
ving, am un ar
gument foarte 
puternic. Ați 
privit vreodată 
atent 
un ? 
o pasăre foarte 
frumoasă. Toa
tă lumea spune 
îngîmfat șl nu 
unde merge. Niciodată nu v-ați 
gîndit însă de ce. Motivul e 
foarte simplu și ușor de verifi
cat. Păunul, cit e el de frumos, 
are niște picioare foarte urîte. 
Un îngrijitor îmi spunea odată 
că dacă această pasăre și-at 
vedea picioarele... le-ar mlnca. 
Eu nu mă uit la picioare din 
alt motiv. Ani cumpărat o pe
reche de pantofi bărbătești I-L. 
fețe-box, talpă duroflex, produsă 
la Fabrica „Dîmbovița". Am 
hotărît să nu-i incalț pină la 
aniversarea zilei mele de naș
tere (nu are importanță ciți ani 
am împlinit). în ziua cu prici
na am pornit la drum cu pan
tofii noi-nouți și vă rog să mă 
credeți, mă uitam la ei. De
odată a început să plouă. Merg 
mai departe. Pe trotuar, în fața 
mea, văd „zburînd" o bucală 
de toc. Ce glumă proastă, îmi 
zic, privind în jur să văd cine 
se ține de șotii. Nu era nimeni. 
Am pornit mai departe. Tro
tuarul era absolut drept, dar eu 
simțeam cum urc și cobor. Am 
privit din nou pantofii. Un toc 
intrase la... apă, iar celălalt se 
umftase, se lățise, se... dantela
se. "Din acea clipă... am devenit 
păun: nu mi-ain mai privit 
pantofii. .Nu de alta, dar să nu 
atrag atenția și celor din jur.

Deci, tovarăși de la Fabrica 
„Dîmbovița", vedeți 
voastră cum rezolvați 
ma calității acestor 
deoarece ai mei s-au 
apa Dîmboviței.

Nici cu mobila n-am nime
rit-o mai bine.

în luna decembrie 1965, la 
ora 10 și 35 de minute, am 
cumpărat de la magazinul de

un pă- 
Păunul e

CORIJENTI

însă că e 
privește pe

dumnea- 
proble- 
pantofi 

dus... pe

5?

LA 4

devenind adevărate co-mult, 
răbii. în mijlocul acestui decor, 
eu și 
niște
O.C.L.-ului. Am primit răspuns 
după o lună, că dinșii nu pot 
face nimic dar mi-au dat un 
sfat: să merg la cooperativa 
„Prestarea” care execută repa
rații la mobila in termen de 
garanție. în ziua de 7 III a. c 
am depus o reclamație înregis
trată la nr. 1 478. în ziua de 
20 mai (cooperativa se află tot 
în Pitești și nicidecum la Su
ceava !) au sosit doi tovarăși 
(unul era meșterul). Au studiat 
ei mobila (e intr-adevăr 
biect demn pentru așa 
și...

— Dacă nu punem în 
sul verbal o dată mai 
nu avem ce face ; ați ieșit 
termenul de garanție — a 
tărit meșterul.

Acum aștept. Cei doi au 
nit, au văzut și... au plecat.

Acum, am două posibilități 
în legătiiră cu mobila :

1) să mi-o repare cooperati
va, fabrica, cine-o vrea (ceea 
ce ar fi bine).

2) să o închiriez unui studio- 
cinematografic care intențio
nează să toarne un film și are 
nevoie de corăbii (eu am ne 
voie de mobilă).

Oricum, cei care au produs 
cele cumpărate de mine au de 
susținut un examen de cori
jentă Ia obiectul : calitate. Nu 
de alta dar ar fi păcat... să re
pete anul.

nevastă-mea arătam ca 
vichingi. M-am adresat

un o- 
ceva)

proce- 
veche, 

din 
ho-

ve-

GH. NEAGU
(după scrisorile coresponden
ților voluntari Constantin Lea- 

hu și Benone Drăgan)

♦ *

Marmela Mirea, studentă

JOCUL

PITEȘTI — (de la 
corespondentul nos
tru).

La Teatrul de Stat 
din Pitești a avut loc 
marți seară premie
ra comediei engleze 
„Ce înseamnă să fii 
Onest" de Oscar 
Wilde — a șasea pre
mieră a actualei sta
giuni piteștene.

Rolurile principale

Premieră 
estivală
interpretate de 

Dem Nicu- 
Constantin

7
la clasa

F» •
i ■*'
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de harpă a proi. Liana Pasquali de la Conserva
torul bucureștean

DE-A VACANȚA

Sînt trei elemente cărora poetul le vene
rează permanența și primordialitatea: pă- 
mîntul, cerul, apa. Restul componentelor 
universului se integrează perfect în aceste di
mensiuni, dîndu-le culoare și expresivitate. 
Iar dacă ar fi să deslușim din întreg univer
sul dimensiunea cu care se măsoară toate ce
lelalte, inclusiv cele esențiale enumerate mai 
sus, ar trebui să-1 numim pe poetul însuși. El 
încearcă fie sentimentul unei plenare .comu
niuni cu acestea („Iarba, munții, apele, cerul / 
Mi-au intrat în singe / Și acum aștept să-și 
facă efectul) fie pe cel al unei — paradoxale, 
aparent — desolidarizări („Oriunde mă duc / 
îmi iau trupul cu mine, / Fiindcă n-am unde 
să-l las / Mi-1 fură pămîntul / Cerul și apa“). 
Și numai aceste două ipostaze antipodice sînt 
îndeajuns — într-o demonstrație asupra une
ia din constantele de bază ale volumului, el 
însuși o demonstrație inteligentă și virtuoasă 
— pentru a sugera o permența a stării lirice 
a poetului : întrebarea neliniștită și contra
dictorie.

Versurile recentului volum, aducînd și nu- 
anțînd stări poetice anticipate în „Poeme" — 
dar, îmbogățidu-le cu ipostaze noi — prefi
gurează profilul unui sentimental lucid" —■ 
(reținut dar nici o clipă refulat), al unui ro
mantic disimulat care, împăcat cu ireversibi
litatea trecerii timpului, își 
caută argumente pentru a- 
ceastă liniște lăuntrică, le află 
și nu vrea să se supună lor, 
fiindcă acceptînd ca logic mo
mentul inevitabil al sfîrșitu- 
lui individului nu-1 poate 
concepe ca pe o fatalitate, ca 
pe o predestinare, ce nu se 
vrea nici măcar întîrziată. Ma
rin Sorescu este în direcțiile 
fundamental ale liricii sale un 
revoltat împotriva timpului 
care trece, dar nu un revol-

ce vezi în jur / Nu-s decît bile și cercuri... ' 
Copacii sînt niște cercuri verzi / Trebuie să-i 
învîrți pe mină repede, repede / Ca să nu-și 
piardă dintr-o dată / Toate frunzele")... Re. 
memorarea, reconstituirea trecutului, (a- 
cest inventar uman la care, nu o dată îndeam
nă poetul !) dobîndește în „Vînat" o expresie 
de gravă plasticitate : „Mi-am adus în ate
lier stejarul falnic / Și l-am spînzurat de un 
cui / Cu coroana în jos / ...Locurile rămase 
goale pe pereți / Le-am umplut cu sentimen
te / împușcate de mine în decursul anilor / Cu 
bătăi de inimă".

Gestul și fapta inutile devin în competiția 
cu graba timpului catastrofale. Și, desigur, 
marele gest inutil al omenirii va fi în viziu
nea poetului războiul care, în ultimă instanță, 
nu selectează ci omoară, adunînd și „Cada
vrele lașilor, / Impușcați în spate / Șl cada
vrele vitejilor / Impușcați în față". Poetul 
propune o dezgropare a tuturor cadavrelor 
„Aliniate între meridiane / Ca între traver
sele unui drum de fier", pentru ca să fie lăsat 
„timpul să pută liber / Măcar pe o rază de o 
mie de ani" ; evident, aceasta în scopul de a 
reaminti omenirii jertfele, de a-i impune me
ditația lucidă și evitarea repetării actelor ire
parabile.

O permanență a versului lui Sorescu am 
aflat-o în preocuparea consec
ventă pentru demistificarea 
miturilor (Rugăciune). O alta 
în puterea de a recompune na
tura pictura], în culori ferme, 
sesizînd-o numai în dimensi
unile ei majore, decisive ; u- 
nicele dimensiuni în care își 
descoperă loc pe potrivă-i, în 
lăuntrul cărora dorește a se 
contopi pînă la dizolvare. Fu
ziunea aceasta ar avea impli
cații duble, deopotrivă folo
sitoare naturii și omu-

sînt 
actorii : 
lescu,
Zărnescu, Telly Bar
bu, Angela Radosla- 
vescu, Ana Barth 
și alții.

Piesa a fost pusă 
în scenă de regizorul 
Dan Alexandrescu și 
scenograful 
Moise. Cu 
premieră, 
teatrului 
își încheie stagiunea.

I
Treptat, din atișie- 

rele universităților și 
institutelor au dispă
rut anunțurile infor
mi nd studenții despre 
programarea exame
nelor. Au fost înlocui
te operativ mai întîi 
cu „situații la zi“ pri
vind rezultatele obți
nute în diverse etape 
ale sesiunii, apoi cu 
„situația generală' și 
în sfîrșit cu anunțu
rile despre desfășura
rea practicii de vară.

Peste toate, acum, 
s-au suprapus două 
mari afișe — două fo
tografii ,,la minut" în 
care fiecare student 
recunoaște chipul va
canței în acele ipos
taze devenite tradițio
nale : drumeții pe că
rările munților 
excursii pe Dunăre 
în Deltă.

Organizate anual 
către Asociațiile
denților, asemenea că
lătorii pe drumuri de 
frumusețe dăruiesc va
cantei un farmec ne
asemuit, o plasează 
de fiecare dată pe or
bita unor superbe zbo
ruri spre planetele cu
noașterii, ale fanteziei 
și visului.

Vă propunem să re
cunoașteți că dificul
tatea stă doar în a a- 
lege un traseu din ne
număratele 
Nu-i ușor 
pentru unul 
cînd toate

In munți ? 
anume ?

Afișul se 
tine, 
hotărîre, 
In clipa 
readueîndu-ți-o un mi
nut mai tîrziu, înlocu- 
ind-o cu alta curînd...

8 zile pe Itinerarul 
„Sebeș — Cibin — 
Sarmisegeluza dacă". 
Popasuri fa Orăștie,

la cabanele Surian, 
Gîlul Berbecului, Ciu- 
pari. Vizite la Sarmi- 
segetuza și cetățile 
dace din împrejurimi, 
la lacul alpin Cindrel, 
la hidrocentrala de pe 
Valea Sadului...

8 zile în „Munfil 
Rarău — Valea Bistri
ței'. Itinerar : Sucea
va, Putna, Sucevita, 
Gura Humorului, 
roneț, cabanele 
și Giumalău, 
Dornei, Bicaz...

8 zile' pe „Valea 
Jiului — masivele Pa

Vo-
Deia 

Vatra

și istorice din orașele 
Galați, 
giu, T. 
Severin, 
zutocare 
culane,
Porțile de Fier, 
Kaleh și Cazane...

Pe toate ilinerariile, 
focuri de tabără, seri 
de dans, programe ar
tistice, concursuri
sportive...

Treci din nou la pri
mul afiș, te î 
la al doilea Ssi 
urmă cel mai 
nic argument

Brăila, Giur- 
Măgurele, T. 
Deplasări cu 
la băile Her- 
cu j/ase la 

Ada-

reîntorci
i plnfi la 
i puter- 

rămîne

Și 
și

de
Stu-

eârărdr 
«■■liUr

Emil 
această 

colectivul 
din Pitești

In vlrtejul dansului

l<i
B a JL.f

propuse, 
să optezi 
sau altul, 
te atrag. 
Dar unde

toacă cu 
smulgîndu-ti o 

anuJindup-o 
următoare,

ring și Lotru'. Pune- 
-te de reper : lacurile 
Roșiile și Mija, vlrfu- 
rile Cirja și Mindra, 
barajul Vidra, cata
ractele Lotrului...

Greu, ioarle greu de 
ales, mai ales că lis
ta continuă cu excursii 
în munții Ceahlău, 
Rodnei, Retezat, Apu
seni...

Treci la al doilea 
aiiș. Același joc.

,,Galați — Delta Du
nării', Tulcea, Sulina, 
Ceatal, Si. Gheorghe... 
Deplasări cu ceamul 
pe lacurile Matita și 
Razelm, vizită la ce
tatea Eracleia...

„Galați — Turhu 
Severin'. Pe traseu se 
vor vizita 
industriale.

obiective 
culturale

să închizi ochii și să 
întinzi degetul. Locul 
împuns de vîrful de
getului te va hotărî, 
nu, nici așa nu-i bine! 
in sfîrșit, să... Dar, 
Cel mai înțelept este 
să te sfătuiești cu prie
tenii, cu colegii... Ce 
te faci însă dacă unul 
alege Rarăul, 
Retezatul, al
Delta ? Imposibil !
lor le e la fel de greu 
să se decidă...

Oh, vacantă,
nici
mai grele 
cat atîtea 
ca tine I

altul 
treilea 

Și

pared
celeexamenele

n-au provo- 
frămîntări

OCTAV' PANCU- 
IAȘI

tat pasiv, ci un căutător de soluții, de subter
fugii demne în fața inevitabilului. De aici, și 
detașarea, nemulțumirea lucidă (adesea
sarcastică ori ironică) față de inerțiile 
și ezitările omenești, față de risipirea 
timpului printre nestatornice și nefer
tile idei și asiprații. Circumscris unor 
asemenea „bătălii interioare", surprinse cu 
simplitate și seninătate, mesajul poeziei sale 
este unul deloc dezolant, ci — dimpotrivă — 
luminos, solar. Suportul unui atare mesaj se 
află, pe de o parte, în conștiința continuității 
omului ca prezență universală, înscrisă prin 
valorile spiritului și forței sale creatoare în . 
ciclurile infinite ale naturii și umanității, pe 
de altă parte în înțelegerea momentului final 
al vieții individuale ca o lege obiectivă a na
turii. Avînd pe planul evoluției personale o 
asemenea perspectivă în timp, se caută 
— ctAn spuneam — o soluție pentru om și 
este aflată în propria forță de creație a aces
tuia, în putința dilatării, îmbogățirii timpu
lui. Singura temă reală, autentică este aceea 
că poate rămîn calități, virtuți umane neva
lorificate deplin. („Dar, de sub iarba care ne 
ascunde / Noi știm / Că cele mai multe no
duri / In care ne-am frînt dinții și mintea / 
Au rămas nedezlegate"). Poetul soluționează 
practic o asemenea teamă : „Pentru că nu am 
timp / Să-mi duc pînă Ia sfîrșit propozițiile / 
încep totul, măcar atît". Aceeași oroare de 
timp irosit fără rost o are și scrutînd uni
versul : „O între stele / e atîta timp de
geaba".

Subordonate unui atare dialog funda
mental, numeroasele sugestii cuprinse în 
poezii, capătă relief, adîncime, sensibilitate și 
vibrație. Nemulțumit că perfecțiunea umană 
nu și-a atins apogeul, și convins că nu-1 va 
atinge niciodată, dar că se poate apropia con
tinuu de el prin acumulările generațiilor, ex
clamă cu o sinceritate dură : „Tremurăm, 
cum tremurăm / După pămîntul timpului 
nostru / Din care după fiecare ploaie / Încă 
mai ies rîme". Trecerea fulgerătoare a timpu
lui îi sugerează afirmația sigură și vizibil de
monstrativă : ,,Nu mai există — copii noi, / 
Aceiași părinți de la-nceputul lumii / Nasc 
mereu aceiași copii / Care și-ar da seama de

lui („Voi trece pe lingă fum / Pînă cînd fu
mul de rușine, / Va deveni iar flacăra / De 
la-nceput“).

Multe din poeziile recentului volum fără a 
'i niște fabule, (ele subtilizează narațiunea, 
anecdotica și captează simbolurile ca pe niște 
ființe vii) pot fi ușor traduse în termeni obiș- 
nuiți, pot fi povestite, ducînd la finalizarea 
unei concluzii, adesea etice. Aceasta, în mul
tiple ipostaze : negînd „chipurile vechi", fă- 
cînd din ele La marginea oglinzii / O pira
midă de capete / Ca Lăpușneanu ; desenind 
plastic dezumanizarea, automatismul prin „ro
boți", amenințați de rugină, privindu-i cum 
se întorc în „carnea strămoșească pe 
jos" ; descoperind că unii oameni 
și-au pierdut adevărata identitate u- 
mană, devenind niște „haine" care „a- 
lergau să nu intîrzie la serviciu", ori „intrau 
în magazinele de îmbrăcăminte / De unde ie
șeau modele noi" (detașarea, superioritatea 
față de o asemenea condamnabilă inconsec
vență umană este sugerată prin miniaturiza
re : „pe linia troleibuzelor / Circulau fiare de 
călcat") ; încercînd o tragică nemulțumire 
calmă în fața conformismului, a reducerii 
sentimentelor la domestic (Poveste) ; indig- 
nîndu-se în fața lipsei de sensibilitate, a in
capacității de a intui dimensiunile reale 
(„Circulați numai pe partea carosabilă / A 
sufletului meu / Barbarilor !“) ; surprinzind 
lupta dintre inerțiile inevitabile ce secondea
ză, încercînd să anihileze cu o diabolică per
severență, progresul (excepționalul poem 
„Gura racului") etc.

Multe din poezii conțin implicit versuri fi
lozofice, etice, de mare generozitate, fă
ră a fi cîtuși de puțin didacticiste sau con- 
fesiv — retorice („Meșterul Manole", „Dan- 
te“, „Precauție", „Meniu", „Cu spatele") ; al
tele sînt în fond niște arte poetice de o fac
tură originală („Vis", „Somnambulul", „Sub
iectivism", îndeosebi „Ceramică" în care afir
mă continuitatea autohtonă a versului său : 
„In prezent eu adaug pe ceramice străve
che / noi desene de epocă"). Și dacă ar fi să 
unificăm prin cîteva versuri întreaga filozo
fie a volumului ar putea fi alese acestea :

cicleșug / Dac-ar avea mai mult timp / Dar
ei se nasc cu mustăți / Și nu mai au de trăit
decît ultimele șapte zile"... Viața devine un 
joc perfect, rotund, în care moartea este ac
ceptată senin, ca o realitate inevitabilă : („Tot

„Și totul se reia de la-nceput / Și totul e
mișcare".

NICOLAE DRAGOȘ

*) MARIN SORESCU : „Moartea ceasului".

acad. proi.
MILTIADE FIL1PESGU

prot. ing. SUZANA GlDEA șei lucrări RADU POPA AUREL SANDU

(Urmare din pag. I) 
canul Facultății de geolo- 
gie-geografie. Mi-am luat ră
mas bun de la o 45-a promo
ție de absolvenți, la pregătirea 
cărora am contribuit și tot 
acum a terminat {acuitatea și 
a 15-a promoție de geologi. De 
la an la an, observ o accen
tuată creștere a nivelului știin
țific de pregătire. Despre a- 
ceastă ultimă promoție, insă, 
pot spune cu certitudine și sa
tisfacție că este cea mal bună. 
De altfel, munca de zi cu zi 
alături de studenți mi-a dat 
prilejul să constat că vor ii 
continuatori capabili a ceea ce 
am realizat noi i ba mai mult, 
am credința că ne vor întrece.

Producfia va primi 
ingineri de nădejde
„UN OBIECTIV DE BAZĂ 

AL PLANULUI CINCINAL ÎL 
CONSTITUIE PROMOVAREA 
LARGĂ-A PROGRESULUI TEH
NIC ÎN ÎNTREAGA ECONO
MIE" — arăta tovarășul Nico-

lae Geaușescu în cuvîntul de 
încheiere rostit la Plenara C.C. 
al P.C.R, din 27—28 iunie 1966. 
Inginerilor le revin, în acest 
sens, sarcini sporite. Contribu
ția lor la organizarea științifică 
superioară a producției este e- 
sențială. Despre cei care — de
ocamdată studenți — se vor in
tegra acestui detașament de 
specialiști cu calificare înaltă, 
ne-a relatat tovarășa prof. ing. 
SUZANA GÎDEA, prorector al 
Institutului politehnic „Gheor
ghe Gheorghiu Dej" :

— Rezultatele ultimelor se
siuni de examene coniirmă în
crederea investită in studenți
mea noastră, siguranța că pro
ducția va primi ingineri de nă
dejde. Se constată mal multă 
stăruință in asimilarea temei
nică a cunoștințelor fundamen
tale de matematică, mecanică, 
electrotehnică și fizică, țapi 
care îi ajută să-și cimenteze 
mai bine cunoștințele de spe
cialitate. Am înregistrat în a- 
cest an un procent superior de 
note bune șt foarte bune, do
vadă nu numai a unei pregă
tiri deosebite, ci și a unei con
științe ridicate. Proiectele de 
an și de diplomă afirmă o gîn- 
dire tehnică inginerească ma
turizată. în elaborarea lor se 
pune un accent mai mare pe 
obținerea unor soluții practice,

cu un grad superior de eficien
ță economică. Aș evidenția 
activitatea studenților de la ia- 
cultățile de mecanică, electro
nică, chimie industrială.

Nume noi printre 
constructori

Printre sărbătoriții serii i-am 
întîlnit și pe constructori. Ve

denții anului V, am observat la 
aceștia, pe lingă o bună pre
gătire, o înțelegere mai profun
dă a exigențelor meseriei, o 
perspectivă clară a ceea ce au 
de făcut după absolvire. Afana- 
senco Gheorghe, Florin Cuciu- 
reanu, și Gheorghe Drugea din 
anul V au manifestat in solu
ționarea proiectelor un interes 
deosebit față de dezvoltarea

Șase microinterviuri
Am adresat următoarele În

trebări unui număr de șase stu- 
denți. Iată răspunsurile primite.

1. Cel mai însemnat eveni
ment al anului ?

Elena Batiște, anul I, Institu
tul de limbi străine :

ELENA BATIȘTE

Elena Stratan, anul IV, isto
rie :

„Am realizat pentru prima 
oară o lucrare științifică și 
m-am bucurat că a fost aprecia
tă".

bl SEIRȘIIlil UNli!AN DESIIHENIH
niseră Ia această sărbătoare 
de la planșetă, de la ultimii] 
examen ori calcul pentru un 
proiect viitor. Dintre nume
roasele nume pe care, cu sigu
ranță, le veți mai Intîlni, sti
mați cititori, în viitoare însem
nări de reporter — am reținut 
citeva, evidențiate în mod deo
sebit la această festivitatea : 
Filip Suditu, Alexandru Dara
ban, Dan Rădulescu, Vasile Or
ban. Despre alții ne-a vorbit 
tovarășul RADU POPA, șef de 
lucrări la Institutul de con
strucții :

— Lucrlnd, mai ales, cu stu

integrală a cerințelor actuale 
în construcții. Văd in aceasta 
— ca de altfel în pasiunea și 
răspunderea cu care majoritatea 
covîrșitoare a studenților se 
pregătesc — răspunsul cel mai 
elocvent pentru grija pe care 
le-o poartă partidul și statui 
nostru. Țin să menționez că în 
acest an universitar, studenții 
Facultății de construcții civile 
și industriale au învățat Intr-un 
local nou. impunător, cu labora
toare moderne, dotate cu tot 
utilajul necesar.

„Mi-am luat toate examene
le cu nota 10. Pot spune, deci, 
că totul mi-a mers din plin",

Bucur Ionescu, anul IV, ma
tematică :

a) mi-a reușit colaborarea cu 
o catedră de la Facultatea de 
biologie privind folosirea sta
tisticii matematice și calculului 
probabilităților în cercetările 
biologice.

b) am Început să activez în 
cadrul cercului de statistică a- 
plicată de la Institutul de ma
tematică al Academiei.

c) m-am căsătorit cu o co
legă de grupă.

Gabriela Rusescu, anul IV, 
Facultatea de limbi romanice:

„Sînt mulțumită de faptul că 
am reușit să-mi Însușesc bine 
limba de bază — franceza — și 
să-mi perfecționez cunoștințele 
de engleză. Pot citi acum cu 
ușurință scriitori englezi și 
francezi In original".

2. Gînduri de viitor 7

Gheorghe Tudor, absolvent 
al Institutului de teatru și ci
nematografie „1 .L. Caragiale' : 
„Să interpretez roluri cit mai 
dificile, pe măsura celor din

GABRIELA RUSESCU

Institut. Mi-aș dori o repartiza
re la Teatrul național din Cra
iova ; sînt oltean".

Gabriela Rusescu :
„Să-mi Însușesc și spaniola. 

Aș vrea să devin un bun spe
cialist in domeniul lingvisticii 
comparate. Mă atrage mult și 
lingvistica matematică*.

Bucur Ionescu : „Să aduc ele
mente inedite despre un dome
niu mai puțin cunoscut — teo
ria martingalelor — prin tra
tarea acestei probleme în sfera 
teoriei probabilităților. V-am 
făcut cunoscută, astfel, tema 
lucrării mele de diplomă".

Elena Stratan: „Să ajung o 
bună profesoară de Istorie și, 
poate o să vă mire, o artistă 
amatoare aplaudată".

Aurel Sandu : „Pentru a-mi 
înțelege gîndurile de viitor, o 
scurtă introspecție în trecut. 
Vin în facultate de Ia Uzinele 
„23 August", unde am lucrat ca 
frezor. Interesul pentru con
strucția de mașini m-a deter-

BUCUR IONESCU

minat să aleg facultatea și re
cent secția de specializare — 
mașini-unelte și scule. Încerc 
acum o ușurare a muncii cole
gilor mei din uzină, prin apli
carea ultrasunetelor la prelu
crarea prin așchiere pe mașini- 
unelte. Totodată, mă preocupă 
și realizarea unui aispozitiv cu 
ultrasunete pentru măsurarea 
forțelor de așchiere".

★
încheiem aici consemnările 

noastre mal puțin festive. 
Sutele de studenți pre- 
zenți aici, ca, de altlel.. în
tregul tineret studios al Datrtei. 
aveau îndreptățite motive de 
bucurie : fncă un an de studiu 
se terminase cu calificative 
foarte bune. Aceste rezultate 
reprezentau contribuția lor, in
tegrată in eforturile întregului 
popor, la traducerea in viată 
a mărețelor obiective stabilite 
de cel de al IX-lea Congres ai 
partidului.



Un militant de seamă al mișcării 
muncitorești din România

Constantin Popovicî
Se împlinesc 90 de ani de 

la nașterea lui Constantin Po
povici, militant al mișcării 
muncitorești din România.

C. Popovici s-a născut în 
comuna Mălini, județul Baia, 
într-o familie de oameni să
raci. A absolvit 4 clase prima
re la școala din satul natal și 
doi ani de gimnaziu după care 
s-a angajat ca ucenic la un 
atelier de cizmărie din Iași.

In contact cu ideile socia
liste, el se încadrează de tim
puriu în activitatea desfășu
rată de socialiștii ieșeni și în 
1894, la vîrsta de 18 ani. este 
ales în comitetul clubului so
cial-democrat.

Stabilindu-se în București, 
ia parte Ia activitatea cercu
lui socialist România munci
toare, iar în anii 1905—1906 se 
remarcă In organizarea și con
ducerea mișcării greviste și 
mai ales în lupta pentru reor
ganizarea și consolidarea miș
cării sindicale.

La Congresul din 1910 este 
ales în Comisia Generală a Sin
dicatelor din România, iar în 
1912 e ales secretar al Co
misiei Generale a Sindicatelor.

Strîns legat de masa de 
muncitori, identifieîndu-se cu 
interesele lor. cu lupta pe care 
o duceau zi de zi, C. Popovici, 
ca secretar al C.G.S.R. a 
cutreierat tara pentru a da a- 
jutorul necesar, canalizînd 
mișcarea pe făgașul luptei de 
clasă.

Luptător consecvent pe 
frontul luptei sindicale, el a 
militat pentru lărgirea și con
solidarea continuă a sindica
telor, subliniind totodată „im
portanța luptei politice".

Pe măsura dezvoltării miș
cării muncitorești, el va mili
ta pentru consolidarea parti
dului clasei muncitoare pentru 
o ..organizare temeinică a par
tidului", chezășia sigură care 
„dă mișcării îndrumarea ei 
practică".

In anii primului război 
mondial, C. Popovici a fost 
unul din elementele mobiliza
toare ale clasei muncitoare la 
lupta împotriva scumpirii tra
iului. împotriva speculei și a 
șomajului, pentru păstrarea 
neutralității la care guvernul 
trebuie să vegheze, „apărînd 
viața cetățenilor și integrita
tea teritoriului" țării. El a 
chemat clasa muncitoare la 
vigilență, împărtășind ideea 
luptei pentru transformarea 
războiului, condus de clasele 
dominante, în război de clasă.

în condițiile grele ale ocu
pației germane, cînd o parte a 
conducerii mișcării muncito
rești fusese arestată. C. Po
povici și-a continuat activita
tea revoluționară. Alături de 
Alecu Constantinescu, Ecate
rina Arbore și alți militant! 
ai clasei muncitoare a pornit 
la refacerea ilegală a mișcării 
muncitorești, la organizarea 
luptei împotriva ocupanților 
germani.

în anii avîntului revoluțio
nar, provocat de ascuțirea 
contradicțiilor regimului bur- 
ghezo-moșieresc, de urmările 
războiului, C. Popovici a de
pus, ca secretar al C.G.S.R. o 
activitate rodnică în organi
zarea și conducerea mișcării 
greviste.

Ca reprezentant al sindica
telor din România, el a făcut 
parte din delegația socialiști
lor din România, care în 1920 
a mers la Moscova pentru a 
discuta problemele afilierii 
mișcării muncitorești din țara 
noastră la Internaționala Co
munistă. Exprimîndu-și ade
ziunea pentru afiliere și pen
tru organizarea mișcării pe 
baza principiilor leniniste cu 
privire Ia partidul de tip nou, 
în cadrul discuțiilor purtate 
la Moscova și ulterior, el și-a 
exprimat unele rezerve cu 
privire la obligativitatea hotă- 
rîrilor Internaționalei Comu
niste, și cu privire la ameste
cul acesteia în activitatea in
ternă a partidelor compo
nente.

Reîntors în țară, ia parte 
activă la pregătirea Congre
sului de creare a P.C.R. Ares
tat însă în aprilie 1921 el nu 
poate participa la lucrări, 
fiind eliberat abia în februa
rie 1922.

După ieșirea din închisoare, 
C. Popovici, situîndu-se pe po
ziții centriste, a aderat la Fe
derația partidelor socialiste și 
apoi la P.S.D.

Continuînd să rămînă un 
element devotat clasei munci
toare, C. Popovici prin acti
vitatea desfășurată în cadrul 
P.S.D. a făcut dovada atașa
mentului și fidelității față de 
principiul luptei de clasă in
transigente, adoptînd o atitu
dine combativă, de critică 
principială a politicii 
rilor social-democrați 
dreapta.

El rămîne un militant
secvent pe linia activității sin
dicale, pronunțindu-se pentru 
unitatea de acțiune a clasei 
muncitoare.

Criza economică șl politică 
din anii 1929—1933, impresio
nantele bătălii de clasă duse 
de proletariatul român con
dus de P.C.R., care au culmi
nat cu eroicele lupte ale mun
citorilor ceferiști și petroliști 
din ianuarie-februarie 1933, 
au creat condițiile necesare 
pentru realizarea unității de 
acțiune a clasei muncitoare.

In aceste împrejurări, pără
sind conducerea P.S.D., C. Po
povici, împreună cu alte ele
mente cinstite din partid, 
creează în februarie 1933 par
tidul socialist, care în august, 
același an. se va uni cu parti
dul socialist indepedent, con
dus de Leon Ghelerter, dînd 
naștere Partidului Socialist 
Unitar.

In anii ce au urmat, C. Po
povici se raliază luptei comu
ne a P.C.R. și a forțelor pro
gresiste pentru realizarea 
frontului popular de luptă îm
potriva pericolului fascist și a 
războiului. El a fost unul din 
semnatarii acordului de la 
Țebea prin care s-a creat în 
1935 Frontul popular demo
cratic.

Amintirea lui Constantin 
Popovici, militant de seamă 
al mișcării muncitorești din 
România ■— stins din viață la 
1 septembrie 1940 — va ră
mîne vie în 
muncii, ale 
tria noastră

lide- 
de

con

recoltă" bogată

a traulerului „Constanța
GALAȚI (de la coresponden

tul nostru).
Ieri după amiază, sute de gă- 

vaseior 
au 

na-

lățent și echipajele 
existente !n portul Galafi 
făcut o călduroasă primire 
vei trauler „Constanta".

întors In patrie cu 16 
mai devreme, echipajul acestui 
vas de pescuit oceanic, a reu
șit ca după „voiajul de pro
ducție", In vestul Africii, care

zile

a durat 105 zile, să aducă 
tară o cantitate de 970 tone 
pește congelat, 215 tone 
făină de pește și 4 tone ulei 
de pește.

De Ia întreprinderea piscico
lă Galafi am aflat că și după 
cea de a 5-a cursă colectivul 
de muncă de pe traulerul „Con
stanța" a raportat că și-a în
deplinit cu cinste misiunea în
credințată.

ACTUALITATEA
* n. 1 î••• •*

I I.AI=

. ■• -I

Ci/iva membri ai colectivului de artiști ama
tori ai clubului muncitoresc din Orașul Vic
toria repetlnd „Oricit

Dorel
ar părea de ciudat" de 
Dorian.

Foto: AGERPRES

Examenul de admitere 
în facultăți — ediția 1966

La 10 august încep înscrierile pentru ediția 1966 
a examenului de admitere în universitățile și insti
tutele din țara noastră. între 10 august și 1 septem
brie, de pildă, vor avea loc înscrierile pentru cursu
rile de zi și serale, iar între 1 și 22 august pentru 
cei ce vor urma învățămîntul superior fără frec
vență.

La Institutul de arhitectură și institutele de teatru 
și conservatoare, înscrierile se fac între 10 și 25 au
gust. In ceea ce privește examenul de admitere, 
acesta se va desfășura — între 2 și 12 septembrie, 
pentru cursurile de zi și serale, iar între 26 august 
și 5 septembrie pentru învățămîntul superior fără 
frecvență.

Spre deosebire de anii precedenți, în 1966 candi- 
dații vor putea da examen de admitere la noua 
Universitate din Craiova, unde vor funcționa facul
tățile de matematică, chimie, filozofie, științe eco
nomice, electrotehnică, precum și la noua secție de 
sociologie de pe lingă Facultatea de filozofie a Uni
versității bucureștene.

Tot în legătură cu organizarea și desfășurarea 
apropiatului concurs de admitere, în a doua jumă
tate a lunii în curs va apare broșura ,.Admiterea 
în învățămîntul superior — 1966". Elaborată de Mi
nisterul Invățămîntului, ea va cuprinde rețeaua in
stituțiilor de învățămînt superior la care se va da 
concurs de admitere în anul de studii 1966—1967, 
probele și programele detaliate 
văzute pentru acest concurs, 
tere etc.

ale disciplinelor pre- 
condițiile de admi-

Plecarea în R.P. Chineză
a unei delegații de activiști 

ai P.C.R.

Marți după-amiază a plecat în R.P. Chineză, 
în schimb de experiență, o delegație de acti
viști ai Partidului Comunist Român, condusă 
de Dumitru Popa, membru supleant al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului orășenesc București 
al P.C.R.

La aeroport, delegația a fost condusă de 
tovarășii Manea Mănescu, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Simion Bughici, membru al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., Ion 
Cosma, membru al C.C. al P.CR., Ion Iliescu, 
membru supleant al C.C al P.C.R., șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Dumitru Lazăr și Ion 
Savu, membri supleanți ai C.C. al P.C.R., 
Petre Dănică, adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

Au fost de față Tzen Iun-ciuan, ambasado
rul R.P. Chineze la București, și membri ai 
ambasadei.

Marti, adjunctul mi
nistrului afacerilor ex
terne, George Macoves- 
cu, a primit în audiență 
pe Tekle Tsadik Mekou- 
ria, în legătură cu apro
piata prezentare a scri
sorilor sale de acredita
re ca trimis extiaordinar 
și ministru plenipoten
țiar al Etiopiei in Repu
blica Socialistă Româ
nia.

în Capitală o delega- 
a Asociației Ziariști- 
din Republica Demo-

j

z

I

la amiază s-a 
de la Roma de- 

țării noastre 
de prof. dr. 

vice- 
Consiliu-

Marți 
înapoiat 
legația 
condusă 
David Davidescu, 
președinte al 
lui Superior al Agricul
turii, care a participat 
la cea de-a doua con
ferință mondială privind 
reforma agrară, organi
zată sub egida Organi
zației Națiunilor Unite 

ll

sit 
ție 
lor 
erată Germană, condusă 
de Horst Voigt, secre
tar general al Asociați
ei. Din delegație 
fac 
Frantz Knipping, 
nul Facultății de ziaris
tică din Leipzig, și Ger
hard Fuchs, redactor șef 
al ziarului „Das Volk" 
din Erfurt.

In timpul șederii in 
țara noastră, oaspeții 
vor vizita obiective e- 
conomice și social-cultn- 
rale din Capitală și din 
țară și vor avea întîl- 
niri cu ziariști români.

parte prof.
mai 
dr. 

deca-

pentru Alimentație
Agriculture (F.A.O.).

O formație a Ansam
blului de cinlece și dan
suri „Perinița" a părăsit 
mărfi dimineața Capita
la, plecind spre Turcia, 
pentru a prezenta spec
tacole In cadru/ Festi
valului international de 
folclor de la Brusa, care 
are loc intre 7 și 12 iu-

<L
I &

1
fi

1 f
i

I
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Tabăra școlară nr. 1. — Buda de pe Argeș mai poartă 
ginea noastră fotograiică o

șl numele 
confirmă

de tabără a voioșiei. Ima-

Succese internaționale 
ale sportivilor noștri

fer/, la Constanta
10 000 de spectatori,

In prezenta 
s-a disputata

meciul de fotbal, Farul Constanta 
— Lokomotiv Solia, conlînd penlru 
„Cupa Balcanică' edifia 1966/1967. 
La capătul unui joc spectaculos, 
fotbaliștii români au repurtat vic
toria cu scorul de t—1 (1—0). Au 
marcat Tulan (2), Zamlir, Kallo, 
respectiv Bolev.

0 La Craiova s-a disputat ieri 
meciul internațional de fotbal în
tre formația locală Știința și e- 
chipa iugoslavă Spartak Subotica. 
Intîlnirea s-a încheiat la egalita
te : 1—1 (1—0). Golul craiovenilor 
a fost înscris de Eftimie.

(România) și Keller-Hermann 
(R.D.G.) cu cîte 5 puncte fiecare. 
Șahista sovietică Kozlovskaia are 
4,5 puncte și o partidă întreruptă, 
în runda 7-a Polihroniade a remi
zat cu Keller-Hermann.

Foto: O. PLEC AN

0 Turneul internațional de polo 
pe apă de la Zagreb a fost clștigat 
de echipa Dinamo București. în 
ultimele două meciuri, dinamoviștii 
au obținut două victorii. Ei au 
învins cu 7—1 (3—0, 3—0, 1—0, 
0—1) pe Dynamo Leipzig și au cîș- 
tigat cu 5—2 meciul cu formați* 
Medvesoiak Zagreb.
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COLIBA UNCHIULUI TOM f
Patria (orele 9; 12) 15; 18; 21). 
FIECARE ZI SĂRBĂTOARE i 

Republica (orele 8.45, 11,15;
13.45) 16,15) 18,45) 21,15), Vic
toria (orele 9,15; 11.30; 13,45) 
16) 18.30) 21), Flamura (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45) 18,15;
20.45) , Stadionul Dinamo (ore
20.30) .

DRAGOSTEA
Luceafărul
13.30) 16;
(orele 9,30; 12) 14,15; 16,30; 19; 
21,15), Melodia (orele 8,30) 1 ti 
13,30; 16; 18,30; 21), Doina
grădină (ora 20,15).

PREA T1RZ1U :
Capitol (orele 9> 11,15; 13,30;
16; 18,30) 21), grădină (ora
20.45) , Feroviar (orele 8,45; 
11,15; 13,45) 16,15) 18,45)21,15), 
Capitol grădină (ora 20,30).

CELE DOUA ORFELINE :
București (orele 8,30; 111 

16; 18,30; 21), Modern 
9,30; tl,45i 14;
21.15) , Arenele 1
20.30) .

FANTOMAS :
Festival (orele 
16; 18,30; 21), 
11,15; 13,45;
Gloria — Aleea I.O.R. nr. 6 — 
(orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21.30) , Patinoarul 23 August 
(ora 20,30), Festival grădină 
(ora 20,30)

FAȚA PIERDUTA :
Lumina (orele 9,15; 11,30; 13,451 
16,15; 18,30; 20,45), Crîngațl
(orele 15,30; 18; 20,45).

FANFAN LA TUL1PE :
Central (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,45), Cosmos (o- 
rele 15,30; 18; 20,30).

VANINA VANINI :
Union — 15,30; 18,15; 20,45). 

PROGRAM PENTRU COPII :
Doina (ora 10).

SERBĂRILE GALANTE :
Doina
18,15, 
15,30; 
15,45;

ANGELICA, MARCHIZA ÎNGERI
LOR :

Ciulești (orele 10,30; 15,30; 18;
20.30) , Arta (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 21), grădină
(ora 20,30), Bucegl (orele 8,30; 
11; 13,30) 16; 18,30; 21), 
nă (ora 20,30).

DUPĂ MINE. CANALII: 
înfrățirea între popoare 
13,45; 16; 18,15; 20,30).

GHEPARDUL :
Dacia (orele 9—12,30 In 
nuare > 16; 19,45).

FIII „MARII URSOAICE" : 
Buzești (orele 15,30i 
grădină (ore 20,30), 
(OTele 15; 17.30; 20),
(ora 20.30).

CORĂBIILE LUNGI :
Unirea (orele 15,30; 18), grădi
nă (ora 20.30).

ACȚIUNEA ZIMBRUL :
Tomls (orele 9,45i 12; 14,15; 
16,30; 18.45) 21). grădină (era
20.30) , Aurora (orele 10; 12,15; 
15; 17,15; 19,30). grădină (ora
20.30) .

DRAGOSTEA Ș/ MODA :
Flacăra (orele 15,30; 18; 20,30), 
Miorița (orele 8,45; 11,15;
13.30; 16; 18,30; 21), Floreasea 
(orele 9,30; 11,45) 14;
18,30; 20,45).

CUM SE REUȘEȘTE ÎN 
GOSTE :

Vltan (orele 16; 18,30).
EU S1NT (LUBA :

Munca (orele 15; t7,45| 
Volga (orele 9, 11.45: 
17.45; 20.15). Drumul Sării fe
rele 15; 17,45; 20.30).

FOST C1NDVA HOT : 
yiitorul (orele 15,30; 18; 20,45).

FiFi Înaripatul :
Colentina (orele 15.30; 17,45;
20.15) , grădină (ora 20,45).

1N GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA 
TINE :

Rahova (orele 10,30) 15.30i
18.15) , grădină (ora 20,45).

DULCEA PASĂRE A
Proqresul (orele
20.45) .

GENTLEMANUL DIN
Lira (orele 15; 17,15; 19,30).
20.45) .

IN

ESTE INTERZISĂ t
(orele 9; 11,15|

18,30; 21), Excelsior

0 Sportivul român Ion Tiriac » 
obținut un nou succes la turneul 
internațional de tenis de la Tra- 
vemunde, cîștigînd împreună cu 
Helga Niessen (R. F. Germană) 
proba de dublu mixt. în finala pro
bei, Țiriac și Niessen au întrecut 
cu 11—9, 6—4 perechea
Pachta (Austria)-Weinmann 
Germană).

in
ia

• După 7 runda, In turneul 
ternational feminin de șah de 
Budapesta, !n fruntea clasamentu
lui se afij Elisabeta Polihroniade(Agerpres)

M. BADEA

inimile oamenilor 
tinerilor din pa- 
socialistă.

La invitația Uniunii 
Ziariștilor din Republica 
Socialistă România a so-(Agerpres)

In Piața „Uniri!* din Iași Pot»* AGERPRBS

| • CONTINUĂRI ■ • CONTINUĂRI CONTINUĂRI H continuări]

Sonia 
(R. F.

PE SCURT
0 Astăzi și mîine au loc la Oslo 

întrecerile celei de-a 6-a ediții a 
meciului internațional masculin 
atletic dintre echipele Norvegiei 
și României. Anul trecut la Timi
șoara. atleții români au terminat 
învingători cu scorul de 120,5— 
90,5 puncte. La actuala ediție a 
meciului prezentăm o formație în 
frunte cu Ciochină, Zamfirescu, 
Jurcă, Barabaș, Gh. Costache etc.

0 Pe ringul montat în Incinta 
patinoarului ,,23 August" va avea 
loc astăzi, de la ora 19,30, meciul 
internațional de box dintre echipa 
Steaua și formația T.S.K. Berlin 
(R.D.G.). Vineri, la Craiova, oas
peții vor primi replica echipei lo
cale Dinamo.

Tot astăzi, însă la Constanța, 
într-un meci internațional, echipa 
de box Farul va inttlni reprezen
tativa orașului Istanbul. Oaspeții 
vor susține cea de-a doua partidă 
vineri, tot Ia Constanta.

0 Astăzi încep Ia Moscova cam
pionatele mondiale de scrimă, la 
care participă sportivi și sportive 
din 32 de țări ale lumii. Compe
tiția se va încheia la 16 Iulie, o 
dată cu desfășurarea probei de sa
bie. Sportivii români participă la 
floretă (bărbați și femei) indivi
dual, pe echipe, și la spadă (indi
vidual șl pe echipe). Primii în 
concurs vor intra floretiștii Mure- 
șanu, Drîmbă, Haukler, Falb și 
Csipler. în competiția feminină 
vom prezenta pe Ecaterina Iencic, 
Ileana Drîmbă, Marina Stanca, 
Ana Ene și Suzana Tasi. La spadă 
vom alinia echipa Moldanschi, 
Pcngratz, Marinescu, Sepeșiu și 
Istrate.

; 16,15)
Libertății

13,30i 
(orele 
18,30, 
(orele

13,30»8,30; 11)
Grivița (orele 91 
16; 18,30; 21),

(orele 11,30) 13,45) 16)
20.45), Popular (orele 

18; 20,45), Pacea (orele 
18,15) 20,30)

grldi-

(orels

eonti-

18,30), 
Moșilor 
grădină

Premiza
productivității - 
buna organizare
Amenajarea unor magazii in
termediare în care sînt utili
zate containere și depozitarea 
pe verticală a permis o folo
sire mai judicioasă a spațiu
lui. In hala de montaj — cu 
două travee, de exemplu, am 
creat două linii tehnologice. 
Pe traveea „nord" se constru
iesc în paralel vagoane gon
dolă și vagoane siderurgice, în 
semestrul II urmînd să intre și 
vagoane cisternă, iar pe tra
veea „sud" vagoane basculan
te. r ; "■ '
lunii mai am reușit 
introducem construcția 
paralel cu vagonul basculant 
a vagoanelor acoperite cu 4 
osii. Pe traveea „sud", în 
urmă cu 5 ani, se fabricau ex
clusiv vagoane basculante. 
Acum pe aceleași spații se 
construiesc de două ori mai 
multe basculante, plus un nu
măr Important de vagoane 
acoperite. De altfel, în întrea
ga hală, încărcătura a crescut 
de la 2,1 tone pe metru pătrat 
în 1961, la 6,48 tone pe m.p. 
în luna mai a c.

Un aspect foarte important 
ce trebuie subliniat cînd vor
bim de succesele noastre este 
participarea oamenilor la or
ganizarea producției, făcînd

Și astfel, la jumătatea 
mai am reușit să 

în

conducerilor secțiilor peste 400 
de propuneri.

In uzina noastră lucrează 
peste 3 000 de uteciști. Contri
buția lor importantă la înde
plinirea sarcinilor de produc
ție este marcată de faptul că, 
din trei, unul este evidențiat 
în întrecerea socialistă în fie
care lună de la începutul anu
lui. Zeci de uteciști au făcut 
propuneri valoroase privind 
îmbunătățirea organizării pro
ducției și a muncii. Cu 10 zile 
în urmă, analiza în biroul co
mitetului de partid a activi
tății organizațiilor U.T.C. pe 
linia întăririi disciplinei a scos 
însă la iveală și o serie de in
consecvențe în activitatea or
ganizațiilor U.T.C. Dacă prin 
activitatea stăruitoare a bi
roului organizației de bază 
U.T.C. din schimbul „A“ al 
secției pregătire I numărul 
absențelor de la lucru, 
însumau în 
240 de ore, 
mai doar 
organizații 
care absentează este încă ri
dicat. Prin curtea uzinei mai 
pot fi întîlnite grupuri de ti
neri care pierd vremea sau 
tineri care se plimbă fără rost, 
părăsindu-și locul de muncă. 
Va trebui deci să fie analizate 
imediat abaterile tinerilor, mai 
ales cazurile de încălcare a 
normelor 
ridicarea 
înaltă a 
noastre.

Rezultatele pe primul se
mestru ne obligă la mai mult. 
Colectivul nostru este hotărît

ca la ceea ce am obținut să 
adăugăm mereu noi realizări. 
Pentru aceasta vom persevera 
atît în perfecționarea continuă 
a procesului de producție cit 
și pentru întărirea disciplinei.

Ironia unor petale
greșit înțelese

să arunce petală 
Nu puțini dintre

care 
februarie și martie 
a scăzut în luna 
la 16 ore, în alte 
numărul tinerilor

tehnologice, pentru 
pe o treaptă mai 
calității produselor

mai grave, 
după petală... 
aceștia se trezesc într-o bună 
zi aproape bătrîni, cu acea in
conștiență ce ține de o copilă
rie capricioasă și care 
provoca cel mult un 
compătimitor, după caz.

★

— Ne vom căsători imediat. 
Pe parcurs vom aranja și cu 
gospodăria, cu menajul. Ești 
fata care am visat-o dintotdea- 
una... Cuvintele acestea apar
țin lui N. Victor, inginer la un 
institut de cercetări din Capi
tală, și au fost rostite acum... 
doi ani. Ele nu reprezintă o fe
ricită aducere aminte a prime
lor clipe de înfiripare a unei 
căsnicii, nu, fiindcă N. Victor 
încă nu s-a decis. Mai așteaptă. 
Cînd a primit locuință (dacă ar 
fi bănuit urmările, Spațiul lo
cativ ar fi stat poate, la îndo
ială dacă el este primul care 
trebuia să primească repartiza
rea), tînărul care înainte dori
se cu atîta ardoare căsătoria, a 
mai cerut un pic de răgaz :

— Să nu ne pripim. Să mal

poate 
zîmbet

vedem. Poate este mai bine ca 
mai întîi să-mi cumpăr mobilă. 
Tu nu trebuie decit să aștepți 
puțin... Era un inginer foarle 
capabil, apreciat de colegi, cîș- 
tiga bine. Se hotărise să-și 
cumpere un autoturism. Așa că 
a fixat un nou „termen" al că
sătoriei, anume ziua cînd va 
căpăta mult dorita mașină. Oda
tă și acest vis împlinit, N. Vic
tor s-a schimbat total și ire
vocabil. Au început plimbările 
săptăminale la Constanța ori 
Brașov, neînsoțit sau însoțit, 
mai e nevoie s-o spunem ? nu 
de aceea pe care, de multă vre
me, o anunțase, că va fi viitoa
rea sa soție. Părea extrem de 
vesel, se îmbrăca în cămăși co
lorate și mai ales își îngrijea 
mașina ca ochii din cap. La ser
viciu colegii susțin că s-a pla
fonat, că nu-1 mai interesează 
cercetările, rărainînd un bun 
inginer și atit. N. Victor se juca 
cu „petalele" (luați termenul cu 
toate sensurile lui ideale po
sibile), dar — se pare — joaca 
se răsfrîngea înainte de toate 
asupra vieții lui, a propriei sale 
realizări.

Cîndva dorise să-și dea doc
toratul, începuse chiar să se 
pregătească. Nimic din toate a- 
cestea nu-I mai interesează. 
Vrea doar să se distreze. E con
vins că odată și odată se va 
apuca iar de treabă, dar mai 
tîrziu. L-am văzut încercînd să 
tină pasul cu moda, îmbrăcîn- 
du-se chiar ușor excentric, dar 
ceea ce la șaptesprezece ani, să 
zicem, poate fi un lucru care să 
te prindă, nu mai șade la fel 
unui bărbat de treizeci... Prin-

tr-o ciudată (deși, de ce ciuda
tă : foarte explicabilă 1) amne
zie a simțului vîrstel pe care o 
are. N. Victor caută acum com
pania unora mult mai tineri șl 
explică aceasta prin motivul că 
maturii (la urma urmei are to
tuși numai treizeci de anii) 
de-o seamă cu el, îl plictisesc. 
Un singur lucru li tulbură feri
cirea. încă e „logodit", iar cînd
va a făcut o cerere In căsăto
rie. Pe fată o vede tot mai rar 
și atunci ocolește cu orice preț 
discuțiile care i se par penibile. 
De altfel, ea nu-i face nici un 
fel de imputări. Și-a dat seama 
cu cine are de-a face. Odată, 
doar, Victor, ca și cum ar fi 
vrut să-și amintească de-o fă- 
găduială, a spus:

— Cred că o să mă apuc din 
nou de studiu, de muncă se
rioasă... După aceea, în mod si. 
gur, noi doi...

Doar că își uită Idealurile 
foarte repede. Prea s-a afundat 
in havuzul micilor plăceri ob
ținute cu ocazia unei călătorii, 
a unei aventuri avînd impresia 
că înoată într-o mare adevăra
tă a împlinirilor. Practic, legă
tura sa cu fata pe care înainte 
și-o dorise atit de mult drept 
tovarășă de viață s-a desfăcut. 
Nici acest lucru nu l-a tulburat. 
A găsit explicația: „n-a avut 
răbdare, Înseamnă că nu m-a 
iubit destul". Acum așteaptă 
„dragostea adevărată" și între 
timp se distrează... I-am cunos
cut pe colegii de serviciu ai 
lui N. Victor. Doi dintre ei 
sînt chiar foști colegi de fa
cultate. Nu par a ăvea aerul

unor resemnați, deși majorita
tea sînt căsătoriți. Din con
tră, lucrul acesta, conștiința 
de a avea o familie de susți
nut, îi stimulează în muncă. 
Nu păreau nici nefericiți, după 
cum nici măcar nu-1 invidiază 
pe Victor pentru „libertatea" 
sa.

Să nu se înțeleagă că vrem 
să pledăm cu Orice preț pentru 
căsătoria unui om care nu e 
încă hotărit s-o facă. Fiecare 
are dreptul și responsabilitatea 
de a-și hotărî singur viitorul. 
Lucrurile se schimbă însă In 
momentul cînd speriat parcă de 
același viitor, la drept vorbind 
nu Îndeajuns de pregătit pen
tru a-1 străbate, calci în picioa-. 
re încrederea și dragostea al
tuia, negîndindu-te că poți pro
voca răni ce se vindecă greu.

Cazul lui N. Victor conside
răm că nu mai are nevoie de 
explicații suplimentare. E vor
ba la urma urmei de lipsa unui 
echilibru moral, de o spaimă 
in fața realităților și hotărîrilor 
grave ale existentei (printre 
care căsnicia ocupă un loc ca
pital) că ascunde — paradoxal 
Ia vîrsta sa — o lipsă de ma
turizare. Pe undeva se strecoa
ră impresia egoistă și atît de 
falsă că el nu e ca toti ceilalți 
de virsta sa, că lui ii e dat să 
fie altfel. Cei la fel cu el nu 
cunosc un mare adevăr. Anume 
că fiecare vîrstă își are drep
turile și înlesnirile sale, ce 
trebuie atunci și numai atunci 
îndeplinite, 
reveniri nu 
th penibile

0 în apropiere de Orel a în
ceput un mare concurs internatio
nal de planorism cu participarea 
unor valoroși sportivi din Bulga
ria, Ungaria, România, Cehoslova
cia, Polonia, Iugoslavia si U.R.S.S. 
La clasa standard a cîștigat B. 
Nodke (R.D.G.) în lh54'57 ", ur
mat de Mircea Finescu (România) 
cu lh56'55". La „liber", primul loc 
a revenit planoristului polonez 
Vrulewski.

0 Cu prilejul unui concurs 
tic desfășurat marți seara la 
ckholm, sportivul australian 
Clarke a stabilit un nou 
mondial în proba de 5 000 m plat
cu excepționala performantă de 
13' 16’’ 6/10. Vechiul record, deți
nut de Kipchoqe Keino (Kenia) era 
de 13' 24" 2/10.

atle- 
Sto- 
Ron 

record

• Două dintre echipele partici
pante la turneul final al campiona
tului mondial de fotbal au susținut 
luni noi jocuri de verificare în 
Suedia.

Deținătoarea trofeului, echipa 
Braziliei, a jucat la Stockholm cu 
formația suedeză A, I. K. Stock
holm, pe care a învins-o cu scorul 
de 4—2 (2—2).

Reprezentativa U.R.S.S. a evo
luat la Goteborg în compania unei 
selecționate locale, obținînd vic
toria cu scorul de 4—0 (1—0).

(Agerpres)

MIERCURI 6 IULIE 1966

A

16.15,

DRA-

20,301,
14,45)

TINEREȚII:
15.30) 18i

COCODY:

Orice depășiri ori 
duc decit la situa
și reprobabila.

18,00 — Pentru cei mici : filmul
..întimplări cu măgărușul Cădi

son". 18,20 — Pentru tineretul ,co- 
lar : Premiati pe țară. întflnire eu 
elevi premiati Ia Concursul repu
blican de literaturi români. 19.00 
— Telejurnalul de seară. 19,15 —» 
Șah. 19.30 — Aventurile lui Robin 
Hood. 20,00 — întrebări la care 
s-a răspuns... întrebări la care nu 
s-a răspuns încă — emisiune de 
știință. 20,45 — O invitație pentru 
cei care n-au vizitat... Delta Du
nării. 21,00 — Filmul Vanina Va- 
ninl. 22,45 — Telejurnalul de noap
te. 22,55 — Buletinul meteorologie. 
23.00 — închiderea emisiunii.
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Opinia publică mondială 
condamnă agresiunea

S. II. 1 in Vietnam
• PANCHYATUL (parla

mentul) național al Nepalului 
a adoptat luni, in unanimitate, 
o rezoluție în legătură cu 
bombardarea de către aviația 
americană a suburbiilor ora
șului Hanoi și a Haifongului. 
In rezoluție se exprimă „re
gretul pentru bombardamen
tele americane inumane asu
pra orașelor nord-vietna- 
meze“.

Observatorii din Katmandu 
menționează că aceasta este 
prima rezoluție pe care Par
lamentul nepalez o adoptă în 
probleme internaționale.

• IN STATELE UNITE con
tinua demonstrațiile de pro
test împotriva acțiunilor agre
sive americane în Vietnam. In 
timp ce George Ball, subsecre
tar de stat al S.U.Â., vorbea 
în fața mulțimii adunate în 
piața din Philadelphia, unde 
cu 190 de ani în urmă a fost 
proclamată independența Sta
telor Unite, ți încerca să jus
tifice agresiunea S.U.A. în 
Vietnam, sute de persoane au 
intrat în piață scandând: „în
cetați războiul în Vietnam!“, 
„întoarceți trupele acasă!". 
Manifestanții au răspândit ma
nifeste care chemau la înce
tarea războiului de agresiune. 
Poliția a intervenit arestînd 
37 de persoane. După cuvin- 
tarea lui Ball, în același loc a 
fost organizat un miting unde 
membri ai diferitelor organi
zații progresiste din S.U.A. au 
condamnat politica dusă de 
guvernul american în Asia de 
sud-est. Doi dintre cei care au 
luat cuvîntul și-au ars livre
tele militare în semn de pro
test.

• LA LONDRA, ca ți în alte 
’■rașe din Anglia, au avut loc de
monstrații și mitinguri de protest 
împotriva extinderii agresiunii a- 
raericane în Vietnam și a bombar
dării periferiilor Hanoiului și Hai
fongului, la care au participat 
membri ai partidelor comunist, 
laburist și liberal^ ai Comitetului

englez pentru apărarea păcii, Con
siliului britanic pentru apărarea 
păcii în Vietnam și Mișcării pen
tru dezarmarea nucleară.

Miile de londonezi care au de
monstrat în fata ambasadei ame
ricane din Londra au cerut înceta
rea bombardamentelor asupra
R. D. Vietnam și retragerea for
țelor militare ale S.U.A. din Viet
nam. Demonstranții au cerut, de 
asemenea, ca guvernul Wilson să 
renunțe la sprijinirea politicii im
perialiste a S.U.A. Politia a inter
venit arestînd 28 de persoane.

Reprezentanți ai Comitetului ce
lor 100 s-au îndreptat spre baza 
militară americană de Ia Allcom- 
bury, cerînd încetarea războiului 
din Vietnam. Doi membri ai Comi
tetului celor 100, Cristopher Coul- 
ley și K. Farr, aflati la recepția dată 
de ambasada americană cu ocazia 
sărbătoririi Zilei independentei
S. U.A., au folosit acest prilej pen
tru a expune poziția comitetului 
în problema Vietnamului. După 
cum relatează agenția Asociated 
Press ei au toastat pentru indepen
denta poporului vietnamez, cerînd 
totodată S.U.A. să-și retragă tru
pele din Vietnam. Cei doi au fost 
îndepărtat! cu forța de la recepție.

• CU PRILEJUL sărbătorii 
naționale a S.U.A., aproxi
mativ 1 000 de pacifiști ame
ricani, în majoritate tineri și 
studenți care se află în 
Franța, au participat luni la o 
manifestație în împrejurimile 
Ambasadei Statelor Unite la 
Paris, organizată de „Comite
tul american pentru încetarea 
războiului* și sprijinită de 
mai multe organizații fran
ceze, printre care Mișcarea 
împotriva armamentului ato
mic, Comitetul francez pentru 
sprijinirea poporului vietna
mez, Uniunea națională a stu
denților francezi, Comitetul de 
acțiune împotriva războiului 
din Vietnam, Mișcarea fran
ceză pentru pace etc. Repre
zentanții acestor organizații 
s-au întîlnit cu tinerii ame
ricani, care au defilat în 
tăcere purtând pancarte cu 
inscripțiile: „încetați bombar
damentele", „S.U.A. afară din 
Vietnam!“

Solidari cu tineretul vietnamez
Z

p

Festivitățile de ia Alger
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Mii de tineri parizieni au 
manifestat în centrul capi
talei Franței împotriva a- 
gresiunii americane în Viet
nam, exprimindu-și soli
daritatea cu eroicul tineret 
vietnamez. Fotografia noa
stră înfățișează un aspect 

din timpul manifestației
I

regizat

Succese ale patrioților 
sud-vietnamezi

Agenția France Presse, reluînd o declarație a agenției de 
presă Eliberarea, relatează că unități ale Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de sud au scos din luptă o com
panie americană precum și o companie a regimului de la 
Saigon, provocînd, de asemenea, pierderi grele unei alte 
unități inamice la 29 și 30 iunie în provincia Bien Hoa. 
Agenția Eliberarea precizează că acțiunile patrioților sud- 
vietnamezi au fost efectuate drept represalii în urma bom
bardamentelor americane asupra periferiilor orașelor Hanoi 
și Haifong. Luptele au fost deosebit de violente, a afirmat 
agenția Eliberarea. Forțele F.N.E. au capturat o importantă 
eantitate de arme în cursul acestor atacuri. Agențiile de 
presă occidentale au făcut cunoscut că unități ale partiza
nilor sud-vietnamezi au doborît într-o regiune din delta 
fluviului Mekong un elicopter inamic. Se semnalează că 
în ultimele 24 de ore bombardierele americane care spriji
neau o operațiune a pușcașilor marini într-o regiune din 
apropierea Da Nangului, au folosit din nou bombe cu 
napâlm.

p

Congresul Federației 
Tineretului Comunist Italian
La Bologna s-au 

încheiat lucrările 
celui de-al XVIII- 
lea Congres națio
nal al Federației 
Tineretului Comu
nist Italian, la care 
au participat și 23 
delegații, reprezen
tând organizații co
muniste și demo
crate de tineret din 
alte țări. Din țara 
noastră a participat 
Vasile Nicolcioiu,

secretar al C.C. al 
U.T.C. Luînd cuvîn
tul în fața Congre
sului, delegatul ro
mân a vorbit des
pre succesele do- 
bîndite în constru
irea socialismului în 
țara noastră, despre 
contribuția tinere
tului la această ma
re operă. El a ex
primat totodată 
protestul tineretu
lui român împotri

va agresiunii ame
ricane în Vietnamul 
de nord și adeziu
nea fermă față de 
eroica luptă a po
porului vietnamez.

In încheierea lu
crărilor a fost a- 
leasă noua Direeție 
națională a Federa
ției Tineretului 
Comunist Italian. 
Seeretar general al 
Direcției a fost ales 
Claudio Petruceioli.

Poate exista viață 
pe Venus?

Dr. Wuiiam Plammer și dr. John Strong, de la Universitatea Johns 
Hopkins, au declarat că, potrivit unor date noi, pe planeta Venus 
există zone mari „unde temperatura este complet accesibilă pen
tru om'.

Cei doi oameni de știință declară, de asemenea, că, potrivit noilor 
date, în unele regiuni de pe Venus „poate exista viață*. Planeta 
Venus este în mod evident singura planeta din sistemul solar, cu 
excepția Pămlntului, unde „s-ar putea sd existe viață într-o formă 
care ne este cunoscută'.

Platnmer și Strong consideră, de asemenea, că temperatura pe Ve
nus oscilează între 580 grade F (100 grade F egal 37,7 grade C) Ia 
Ecuator și 9 grade F în zonele polare, ceea ce este cu mult mai puțin 
decît punctul de înghețare.

Cei doi oameni de știință consideră că „pe această planetă există 
regiuni întinse unde temperatura medie este complet accesibila pen
tru om, iar suprafața acestor regiuni este cu mult mai mare decît 
ruprafața întregului uscat al Pămlntului'.

ronosticurile s-au 
adeverit. Genera
lul Barrientos s-a 
declarat cîștigător 
al cursei prezi
dențiale din Boli
via. Alegerile de 
duminică i-ar fi 
dat cîștig de cau

ză. Dacă dăm crezare comuni
catelor oficiale, peste 50 la 
sută din cei care s-au prezen
tat în fața urnelor ar fi votat 
pe generalul dornic să devină 
președinte. Dar nimeni nu ia 
în serios comunicatele întoc
mite în birourile autorităților. 
Votul s-a desfășurat în condi
țiile unor fraude pe care per
soanele cu funcții oficiale 
nici măcar nu s-au ostenit să 
le camufleze. Este adevărat, 
Ia ora actuală, protejații lui 
Barrientos slăvesc „libera ex- 
primare" a voinței populare. 
Opinia publică boliviana știe 
însă că duminică s-a consu
mat o farsă electorală, mon
tată după metodele clasice ale 
dictatorilor sud-americani. Ob
servatorii n-au manifestat 
surprindere atunci cind Ia La 
Paz s-a trîmbițat victoria ge
neralului. Un element oare
cum neașteptat l-a constituit 
numărul de voturi pe care 
le-a recoltat partidul creștin 
democrat, partid de opoziție 
care a dus bătălia electorală 
pînă la capăt. Acest partid a 
beneficiat de voturile multor 
nemulțumiți. Grupurile poli
tice de stingă au boicotat 
scrutinul, demascindu-I ca o 
înscenare lipsită de abilitate. 

Grijile electorale ale juntei 
au trecut. Ce va urma? Ba
rrientos declară că principala 
preocupare a guvernului său o 
va reprezenta „dezvoltarea e- 
conomiei și resurselor natura
le ale țării**. Fiecare deținător 
al fotoliului prezidențial s-a 
simțit obligat să rostească fra
ze pline de promisiuni de a- 
cest gen. Curînd, uitarea se va 
așterne peste aceste promi
siuni.

Problema esențială în Boli
via este aceea a libertăților 
democratice. Barrientos în
cearcă să includă în guvernul 
său cîteva personalități civile, 
pentru a crea impresia că mi
litarii nu mai dețin cuvîntul 
hotărîtor în treburile statului. 
Dar relatările din La Paz a- 
rată că liderii armatei sînt ho- 
tărîți să-și păstreze pozițiile. 
Generalul Ovando Candia, 
președintele juntei, a declarat 
că „militarii vor supraveghea 
noul guvern și vor fi gata să 
acționeze din nou**. Se afirmă 
că cercurile militare îi vor da 
un termen de maximum doi 
ani Iui Barrientos (unii spun 
că doar șase luni) pentru a a- 
sigura „stabilitatea** în manie
ra în care o concep vîrfurile 
reacționare ale armatei. Va 
rezista însă Barrientos doi ani 
în fotoliul prezidențial ? Nu-i 
exclus ca între timp să apară 
noi amatori la această funcție 
și să asistăm la răsturnări ur
mate de o altă farsă electo
rală.

ALGER 5. — Coresponden
tul Agerpres, C. Benga, trans
mite : Algeria a sărbătorit 
marți Ziua proclamării inde
pendenței naționale. Ceremo
niile oficiale au început încă 
de luni la prînz, la aeropor
tul din Alger, o dată cu adu
cerea de la Damasc a rămăși
țelor pamîntești ale eroului 
național algerian Abdelkader, 
eminent filozof, savant, poet, 
diplomat și conducător de oști, 
începînd din 1830, Abdelka
der a organizat și condus timp 
de 17 ani lupta de rezistență 
a poporului algerian împotri
va invaziei coloniale.

Delegația de partid și gu
vernamentală a țării noastre, 
condusă de tovarășul Pompi
liu Macovei, membru ai C.C. 
al P.C.R., președintele Comi
tetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, a depus Ia sicriul e- 
mirului Abdelkader o coroană 
de flori.

Marți dimineața a avut loc 
un miting, la care au partici
pat membrii Consiliului Na
țional al Revoluției, ai Secre
tariatului executiv al Frontu
lui Național de Eliberare, ai 
guvernului, oficialități algerie
ne, oaspeți de peste hotare și 
peste 500 000 de persoane. 
Președintele Consiliului Na
țional al Revoluției, Houari 
Boumedienne, a rostit o cu- 
vîntare.

ALGER 5. — Coresponden
tul Agerpres, C. Benga, trans
mite : Abdel Aziz Maoui, mi-

nistrul algerian pentru proble
mele turismului a oferit luni 
sfâara un dineu în saloanele 
cazinoului Aletti din Alger în 
cinstea delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii 
Socialiste România condusă de 
Pompiliu Macovei, membru al 
C.C. al P.C.R., președintele 
Comitetului de Stat pentru 
cultură și artă, car.e participă 
la festivitățile prilejuite de 
aniversarea proclamării inde
pendenței Algeriei.

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Răspunsul
Din Bonn se anunță 

că ambasadorul Franței, 
Seydoux, 
marți Ia 
vest-german 
lor Externe 
guvernului 
„comunicarea' 
iunie a guvernului vest- 
german in legătură cu 
statutul trupelor france
ze staționate în Germa
nia occidentală.

In această comunicare se 
propunea guvernului francez 
desemnarea, începînd de Ia 1 
iuiie a.c. (dată la care Franța 
și-a retras forțele armate din 
comandamentele integrate ale 
N.A.T.O.), a unui delegat vest- 
german în calitate de ofițer 
de legatară între guvernul de

a inmînat 
Ministerul 

al Afaceri- 
răspunsul 

francez la 
“ din 30

M. ramura

de constructori 
italieni în grevă

La 5 iulie, în .Italia, a 
început greva națională de 72 
de ore a muncitorilor din con
strucții, la care participă un 
milion de salariați. Construc
torii cer încheierea unui nou 
contract colectiv, care să pre
vadă sporirea salariului și îm
bunătățirea condițiilor de 
muncă. La grevă participă și 
muncitorii din unele ramuri 
ale industriei materialelor de 
construcții

Parisului
la Bonn și cei 72 000 de mili
tari francezi aflați pe terito
riul Germaniei occidentale. 
După cum se știe, cancelarul 
Erhard și-a exprimat dorința 
ca trupele franceze să fie men
ținute în continuare în Ger
mania occidentală după 1 iulie, 
în cadrul unui nou statut, care 
urmează să fie elaborat pe ca
lea unor negocieri bilaterale 
franco-vest-germane. Pînă la 
stabilirea acestui statut, de
legatul propus urmează să în
deplinească unele misiuni asi
gurate pînă la 1 iulie de co
mandamentele militare inte
grate ale N.A.T.O. Atît Amba
sada franceză de la Bonn cît 
și Ministerul de Externe vest- 
german au refuzat să dezvă- 

franceze.luie conținutul notei

Construcții noi îmbogățesc peisajul orașului Ulan Bator, capitala R.-P. Mongola

Prezența Jul Dean Rusk 
■la, conferința interministe
rială anuală japono-ameri- 
cană care se desfășoară 
începînd de’ ieri în vechea 
capitală imperială, Kyoto 
este, prin ea însăși .semni
ficativă. Importanța acor
dată la Washington Japo
niei, mai precis relațiilor 
americano-japoneze e mai 
mult decît vizibilă. La mij
locul lui iunie diplomați 
americani șl' japonezi au 
dezbătut într-o conferință 
la Hakone probleme pri
vind situația din Asia de 
sud-est. In mica termocen
trală de la Sengokuhara, o 
echipă de zece experți ai 
Departamentului de Stat, 
condusă de subsecretarul 
de stat Samuel Berge a ți
nut ședințe secrete timp de 
aproape două săptămîni. Ea 
a discutat „probleme poli
tice americano-japoneze" 
■cu principalii funcționari 
din Ministerul de externe 
japonez sub conducerea mi
nistrului adjunct Nobuhiko 
Ushiba. Atît conferința de 
la Hakone cit și colocviul 
secret de la Sengokuhara 
au fost descrise de bine 
informatul NEW YORK 
TIMES drept „preliminarii

la o Încercare de a apropia 
mai mult Japonia de obiec
tivele , politicii americane 
în Asia*. Deși mobilul de
clarat al conferinței inter
ministeriale de la Tokio 
este examinarea relațiilor 
economice japono-america- 
ne, chiar și numai prezența 
secretarului 
lui

Departamentu*
de >S(at ne dd un indi-

rimul ministru al Franței, Pompidou, so
sește miercuri dimineață în capitala Marii 
Britanii. Evenimentul a fost precedat de 
intense „pregătiri** la Londra. Se pare că 
diplomația engleză caută ca prin vizita și 
convorbirile cu premierul Pompidou să 
atenueze cîteva din nemulțumirile provo
cate la Paris de atitudinea Angliei. (Amin
tim ca un fapt simptomatic scuzele expri

mate în parlament de premierul Wilson în legătură cu 
declarațiile făcute de ministrul apărării, Denis Healey, 
declarații ireverențioase față de președintele de Gaulle 
și politica Franței).

Diplomația britanică este pusă evident într-o situa
ție destul de dificilă. Tn principalele probleme de poli
tică externă, Anglia duce o politică total diferită față 
de Franța. După cum scria GUARDIAN : „La nivel 
guvernamental cele două țări se îndreaptă în direcții 
opuse și lună de lună distanța dintre ele crește. Nu 
este vorba doar de problema viitorului Europei și de 
alianța atlantică. într-o serie întreagă de probleme : 
Cipru, Rhodesia, Vietnam, dezarmare și reforma mo
netară internațională, Franța a adoptat o poziție di
ferită de cea a Marii Britanii. Este inevitabilă o vii
toare confruntare între concepția anglo-americană 
despre lume a lui Wilson și gauliism**. Această poli
tică proamericană a Angliei, consideră observatorii, 
face ca în ultimă instanță să existe bariere destul de 
dificile în domeniul relațiilor dintre cele două țări. 
Adăugăm la toate acestea nemulțumirea exprimată 
de opinia publică din Marea Britanie, nemulțumire 
care s-a concretizat prin criticile deschise in problema 
Vietnamului și care atrag invariabil o simpatie față 
de politica franceză de consolidare a independenței. 
COMBAT sublinia că „peste Canalul Mînecii există 
un adevărat val de simpatie față de Franța. «Valul 
francofil» s-a întărit, datorită stîngăciilor politicii 
Washingtonului și, în special, datorită ultimelor bom
bardamente asupra periferiilor orașelor Hanoi și Hai
fong'.

Vizita premierului francez la Londra începe prin 
urmare în condiții oarecum delicate. Cu greu se poate 
întrevede un domeniu al relațiilor internaționale, in
clusiv N.A.T.O., în care să se poată constata o identi
tate sau o apropiere de poziții. Se pare că Londra 
scontează în direcția a ceea ce experții numesc „coin
teresare**, adică să atragă Franța la diferite proiecte 
economice bilaterale. Dacă presa britanică folosește 
termenul de „punte peste Canalul Mînecii**, referirea 
este exclusivă la relațiile dintre Franța și Marea Bri
tanie pe plan economic, comercial, pe planul compli
catului sistem de relații financiare existent în Europa 
occidentală. In felul acesta Anglia speră să „supra- 
liciteze'*.

Observatorii atrag atenția și asupra altui aspect al 
problemei. Prin vizita lui Pompidou Ia Londra, Wilson 
încearcă să-și consolideze pozițiile în fața Washing
tonului. După declarația sa în problema Vietnamului, 
în care a exprimat o disociere față de politica agre
sivă americană, tratativele cu primul ministru fran
cez trebuie să-i confere premierului britanic un spate 
„mai solid** în fața șefului Administrației americane.

Rezultatele care pot fi așteptate în urma întreve
derilor franco-engleze pot fi deci estimate doar la 
nivelul declarațiilor de bune intenții, a afirmării pozi
țiilor celor două părți, și a încercărilor de a prezenta 
opiniei publice (cel puțin pentru Londra), perspecti
vele unei reconsiderări a antantei dintre cele două 
țări.

La Paris însă, această antantă are contururi foarte 
precise. Iată cum o definește COMBAT: „Nu se pune 
doar problema de a construi o punte a suspinelor 
peste Canalul Mînecii, în așteptarea unui tunel sub 
canal, și de a pregăti intrarea Marii Britanii în C.E.E., 
ci, de asemenea, de a elabora planuri comune pentru a 
promova Europa unită Ia rangul rîvnit de ea, impli- 
cind independența care să-i permită să-și hotărască 
singură soarta, în cadrul unei comunități economice 
mai solide decît alianțele militare**.

SERGIU VERONA
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!n căutare
de... civili

PE
alpreședinte 

argentinean,
Noul 

statului 
generalul Juan Carlos 
Ongania, a numit în 
funcția de ministru al 
afacerilor externe pe 
Nicanor Costa Mendez. 
De profesie jurist, Ni
canor Mendez este cel 
de-al cincilea civil de
semnat în noul guvern, 
în încercarea Iui Onga
nia de a ascunde carac
terul militar al acestuia.

Agențiile occidentale de 
presă anunță că în fața reșe
dinței fratelui fostului pre
ședinte Arturo Illia, situată 
Ia 20 de kilometri de Buenos 
Aires și în care se află Illia, 
a avut loc o demonstrație de 
simpatie față de șeful vechiu- 

regim.

SCURT
• CONTINUINDU-ȘI vizita în 

R. P. Polonă, Alexandru Boabă, mi
nistrul petrolului, și grupul de spe
cialiști din Republica Socialistă 
România au vizitat șantierul Com
binatului de azot din Polawy. Oas
peții au fost însoțiți de 
ski, ministrul industriei 
R. P. Polone.

A. Radlin- 
chimice al

fost dată 
guvernului

total al' politicii americane 
în Asia". ‘In aceasfă 'lumi
nă ' s-ar putea prevedea, la" 
actuala > conferință ■ de la 
Kyoto, o nouă- rundă, de , 
presiuni americane , (nu, în ‘ politica - (americană) pe con- 
ultimul tind, de . ordin eco
nomic) pentru ‘ obținerea 
unei mai mari adeziuni ja
poneze la politica Statelor 
Unite. In 'lumina ■■ unor - re-

Intr-un 
se pare că

și • zona -Pacificului, 
sens mai larg, 
invitațiile lansate de Wa
shington pentru „un rol 
mai activ . al .Japoniei' în

tinentuT asiatic, sînt privite 
la Tdjcio într-o1 optică spe
cifică. „Tokio — • remarcă, 
nu ■ fără ' oarecare ■ ironie 
ctinsă, ’ corespondentul

as- 
lul

„Optimism minim“
al pondere/ pe care o 
elementul politic. Mai 

decît cotidianul 
sus, 

S. NEWS AND

cia 
are 
explicită 
newyorkez citat mai 
revista U.
WORLD REPORT, cunoscu
ta pentru legăturile sale cu 
diplomația americană, scria 
zilele trecute: „Angajate 
într-o escaladă continuă 
în Vietnam, Statele Unite 
nu pot în nici un fel să ia 
vreo inițiativă în Asia fără 
să trezească suspiciuni. 
Mulți, Ia Washington, au 
tras concluzia că numai fo
losind intermedierea Japo
niei ar putea evita un eșec

cente acțiuni ale ■ diploma- ' TIMES în capitala niponă 
’ — înțelege sporirea influ

enței sale în Asia, în pri
mul rind ca o posibilitate 
de a . se ; desprinde puțin 
cite puțin de tutela ameri
cană".

Rădăcinile . unor aseme
nea tendințe trebuie căuta
te în evoluția Japoniei 
postbelice, în faptul că, 
actualmente, „țara soarelui 
răsare" ocupă locul al pa
trulea în lumea capitalistă 
din punctul de vedere a! 
producției industriale, în 
necesitatea ei stringentă 
de a-și asigura o poziție

ției japoneze, țelurile lui 
Rusk nu par prea' ușor .de 
atins. Semnalăm in acest 
sens, poziția Tokioulu.1 la 
conferința de Ia Seu! care 
a pus bazele „asociației ce
lor 9" (A.S.P.A.C.). Fără 
să se pronunțe, în princi
piu, împotriva unei colabo
rări pe plan militar, dele
gația niponă a dovedit că 
în prezent este mai intere
sată în discutarea ■ proble
melor economice pentru a 
crea posibilități mai largi 
penetrației economice 'și 
financiare japoneze îu Asia

corespunzătoare în relațiile 
cu S.U.A., de a-și promova 
pe plan internațional pro- 
priile-i interese care vin, 
adesea, în contradicție cu 
cele ale 'Statelor Unite.

Fapt este că, în ultimul 
timp, s-au făcut remarcate, 
în rîndurile unor influente 
cercuri economice și poli
tice japoneze tendințe spre 
o dezangajare de politica 
S.U.A. în Vietnam și spre 
o oarecare dezangajare 
politica americană în 
neral.

Desigur, nu trebuie 
credem că asemenea ten
dințe, ca și presiunile opi
niei publice, ar putea ac
ționa imediat asupra politi
cii japoneze. Oricum însă, 
potrivit expresiei diploma
tice a agenției U.P.I. partea 
americană manifestă în îm
prejurările amintite „o doza 
minimă de optimism" 
ce privește posibilitatea 
actuala conferință de 
Kyoto sa ducă Ia o mai 
tivă angajare japoneză 
politica asiatică a Washing
tonului.

• LA MOSCOVA a 
publicității declarația 
sovietic în legătură cu încălcarea 
neutralității Cambodgiei. In decla
rație se arată că autoritățile de 
Ia Saigon, în spatele cărora se 
află S.U.A., precum și cercurile 
conducătoare din Taiianda, își in
tensifică acțiunile de provocare 
împotriva Cambodgiei. Arătînd că 
Uniunea Sovietică dă o înaltă a- 
preciere rolului pozitiv pe care 
continuă să-l joace Cambodgia 
pașnică în Asia de sud-est, decla
rația guvernului sovietic sublinia
ză că U.R.S.S. recunciKte și res
pectă independența, neutralitatea 
și integritatea teritorială a Cam
bodgiei.

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

de
ge-

să

în
cu
7a 

ac-
în

EM. RUCĂR

• LA 5 IULIE s-au deschis Ia 
Geneva lucrările celei de-a 41-a 
sesiuni a Consiliului Economic si 
Social al O.N.U. (E.C.O.S.O.C.). 
Din România participă o delegație 
condusă de Costin Murgescu, am
basador, care deține și funcția de 
prim-vicepreședinte al Biroului 
E.C.O.S.O.C.

• DE LA CENTRUL spațial Cape 
Kennedy a fost lansată marți, cea 
mai puternică rachetă americană 
de tipul „Saturn-l". Adnfinistrația 
națională pentru aeronautică 
și cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.) a anunțat la opt minute 
după lansare că cea de-a dom. 
treaptă a rachetei, în greutate de 
26,34 tone, a fost plasată pe o or
bită în jurul Pămîntului la o alti
tudine de aproximativ 118 mile.

*

• GUVERNUL Indiei a 
luni hotărîrea sa privind 
rea tuturor cargourilor pakistane
ze care sini deținute din luna sep
tembrie a anului 1965 din timpul 
conflictului indo-pakistanez.

anunțat 
preda-


