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ACTIVITATE 
CONTINUA

în Bărăgan
Soarele se ridicase spre amia

ză. Parcursesem aproape două 
sute de kilometri ji poposisem 
la serele de la I.A.S. „30 De
cembrie", în lanurile de grîu și 
porumb ale cooperativelor agri- 
cc ? din Adunații Copăceni, 
L'zunu și Strîmba, la Tîrgul din 
Călugăreai, în imensa plantație 
de trandafiri de la Daia unde, 
atras de hărnicia gazdelor și 
frumusețea culturilor, de aglo
merația și atractivul milenarului 
obicei al vînzării „la tîrg" a 
prinosului din gospodărie, de ine-

GH. FECIORU

(Continuare în pag. a 11-a)

Adolescența

și policromia
Trecătorul care-și permite 

un bob de zăbavă prin preaj
ma marelui magazin „Bucu
ria copiilor", va observa, a- 
muzat, ingeniozitatea verbală 
și fantezia pe care le distri
buie adolescenții-fiiateliști. 
Dar, nu despre schimbul de 
timbre aș vrea să scriu aici, 
ci despre un altfel de schimb 
care se consumă în umbra 
cu aparențe grave ale clasoa- 
relor, ale seriilor de timbre 
sportive sau geografice etc., 
tîrgul cu despuieli policro
me. Probabil (mai exact 
spus î sigur), o serie de re
viste străine cu mult căr- 
mîz și galben de pămînt din 
colecțiile unor amatori în 
vîrstă, de nuduri deochiate, 
devin decupaje cu valoare 
estimabilă în cutare raritate 
filatelică, monedă de schimb, 
care vasăzică, ridicînd febra 
onor imaginații predispuse, 
prin lipsă de consum fizic 
și nervos pe stadioane, unei 
refulări pretimpurii.

întâmplarea este semnifi
cativă nu numai prin sine, ci 
tntr-un cerc mai larg și pen
tru ceea ce știm și (mai ales, 
nu știm) din responsabilita
tea noastră părintească.

Am mai scris aici despre 
nevoia de instruire pedago
gică a părinților (înțelegînd 
o instituție complexă Ia care 
să concure școala, editura, 
radioteleviziunea etc.) și pro
blema pe care o ridică tre
cătorului interesat schimbul 
Pe sub mină a unor nuduri 
trase Ia rotativa cutărei re
viste străine de tarabă sau 
bolnăvicioasa interjecție a a- 
doiescenților, intrați pe fu
riș la Minunata Angelica, 
este o temă esențială pentru 
pedagogia părintească. Cred 
că două prejudecăți ale ma
turilor alimentează artificios, 
această atracțiozitate juve
nilă : a) interdicția oricărei 
informări calificate ale pu
berilor despre aceste acte e- 
sențial-omenești. Deci, ten
tația interdicțiilor ; b) tăce
rea complice a părinților, a 
educatorilor Ia criza de creș
tere pe care o traversează, -a 
dată cu vîrsta, adolescenții. 
Deci, prejudecata struțului.

Desigur că problema aces
tei inițieri este complexă si 
desigur că, cea mai invocată 
calitate pedagogică aici este 
tactul. Dar problema nu este 
numai a unui dialog, mai 
mult sau mai puțin pasager, 
între părinți și copii, ci de o 
educație în timp, care să 
structureze la aceștia din ur
mă nevoia unei permanente 
activități fizice (care înlătu
ră pericolul consumului fizic 
și nervos printr o febră a 
unei imaginații pervertite) și 
o educație estetică care să 
apeleze cu aplomb la capodo
perele plastice ale nudului. 
Repet, problema e complexă 
și departe de a fi rezolvată 
prin rețete. Oricum, o temă 
de meditat pentru părinți. 
Pentru acasă.

V A RACHEL! AN

în Lunca Sucevei
Duminică dimineața străzile 

Sucevei au cunoscut cîntecul e- 
xuberant al sutelor de tineri 
care, traversînd orașul în coloane, 
se îndreptau spre șantierul muncii 
patriotice din Lunca Sucevei. Cu 
o lună în urmă, aici au început 
lucrările de amenajare a unui 
ștrand de care tineretul sucevean 
a fost lipsit atîta vreme. La 
orele 8,00 dimineața, cei peste 
1500 de tineri din numeroase 
întreprinderi, școli, și instituții 
ale municipiului erau adunați în 
careu pe organizații de bază. S-a 
înălțat drapelul pe catargul de la 
intrarea în șantier. Sutele de ti
neri au salutat apoi prezența în 
mijlocul lor a unuia dintre vete
ranii șantierelor naționale, juris
tul George Damian, fost coman
dant al brigăzii I Rădăuți pe șan
tierul Salva Vișeu. Răspunzînd 
invitației Comitetului municipal 
Suceava al U.T.C., el a evocat 
în fața celor peste 1500 de ti
neri, momente din munca entu
ziastă la care a participat cu 20 
de ânî în urmă, dhemîndu-i să 
continue eroicele tradiții ale 
muncii patriotice de la Salva 
Vișeu, Bumbești-Livezeni, Agni- 
ta-Botorca. Repartizați pe puncte 
de lucru, cei 1500 de tineri au 
lucrat cu entuziasm toată dimi
neața reușind să termine un prim 
obiectiv : plaja de pe insulă. O- 
rele de muncă s-au încheiat cu o 
impresionantă horă tinerească în 
acorduri de fanfară.

I. BELDEANU

Sîmbătă seara s-a înapoiat 
în Capitală, după o vizită fă
cută în Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia, la In
vitația tovarășului Iosip Broz 
Tito, președintele R.S.F. Iu
goslavia, președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, 
delegația de partid și de stat a 
Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Stat, care a fost 
întovărășit de soție.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de 
Miniștri, care a fost întovă
rășit de soție, Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Gheorghe Rădulescu, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și Aurel 
Mălnășan, ambasadorul Româ
niei la Belgrad.

Ea sosire, pe aeroportul Bă-
A neasa, delegația a fost salutată 
“ de tovarășii Gheorghe Apos

tol, Alexandru Bîrlădeanu. 
& Emil Bodnaraș, Chivu Stoica, 

Virgil Trofin, II ie Verdeț, de 
membri și membri supleanți 

® ai Comitetului Executiv al 
— C.C, al P.C.R., secretar! ai 
qp C.C. al P.C.R., vicepreședinți 

ai Consiliului de Stat și ai 
• Consiliului de Miniștri, mem

bri ai C.C. al P.C.R., pi Con
siliului de Stat și ai gșvernu- 
lui, conducători ai instituțiilor

Pe șantierul de irigații Giurgiu —Oinacu — Remuș, fotoreporterul O. PLECAM a consumai 
ultimul clișeu...

onstituirea comitetelor de direcție

PREMISĂ PENTRU FUNDAMENTAREA •

ȘTIINȚIFICĂ A DECIZIILOR
Tot ce s-a înălțat în Hunedoara 

în ultimii 18 ani este opera 
harnicului colectiv al întreprin
derii de Construcții Siderurgice 
care a construit nu numai o im
punătoare cetate a oțelului — 
furnale, oțelării, laminoare — ci 
și un nou oraș compus din peste 
10.000 de apartamente și alte 
numeroase edificii social-cultu- 
rale. La adresa acestui colectiv 
nu se rostesc de cit cuvinte de 
admirație, fiind întotdeauna dat 
ca exemplu altor constructori 
pentru rezultatele deosebite obți-

nute în muncă. Anul trecut, 
această întreprindere și-a îndepli
nit și depășit toți indicatorii de 
plan, predînd înainte de termen 
numeroase obiective. Aceleași 
rezultate bune le-a obținut și în 
primele patru luni ale acestui an, 
cînd producția globală a fost 
realizată în proporție de 106,7 
la sută, productivitatea muncii 
— 109,6 la sută, depășindu-se 
totodată și sarcina de reducere 
a prețului de cost. Trebuie să 
adăugăm că, în primul trimestru, 
ea a reușit să realizeze mai mult

de 25 la sută din planul anual, 
terminînd lucrările de moderni
zare la laminorul de 800 mm. cu 
10 zile mai devreme și înregis- 
trînd un avans de peste 3 luni 
la construcția Blumingului de 
1300 mm. — cel mai mare la
minor din țară și cel mai impor
tant obiectiv pe care-l are de 
realizat în acest an.

Secretul acestei activități rod
nice nu constă numai în intro
ducerea unor metode moderne 
de urmărire programare a pro
ducției, ci și în faptul că sînt

antrenate cele mai largi mase de 
salariați la depistarea rezervelor 
de care dispune întreprinderea 
pentru scurtarea termenelor de 
execuție a lucrărilor. în decursul 
anilor, s-a instaurat obiceiul ca 
atunci cînd se luau decizii im
portante pentru soarta producției, A 
să fie consultate cele mai va- 
loroase cadre din întreprindere, 
creîndu-se în felul acesta un cli-

AL. BALGRADEAN

AU ÎNCEPUT

centrale șl ai organizațiilor 
obștești, generali, ziariști ro
mâni și corespondenți ai pre
sei străine.

Au fost de față șefi ai misi
unilor diplomatice acreditați 
în Republica Socialistă Româ
nia, membri ai Ambasadei 
Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia.

Un mare număr de locui
tori ai Capitalei, aflați pe ae
roport, au făcut o primire de
osebit de călduroasă condu
cătorilor partidului și sta
tului nostru. ”
Nicolae Ceaușescu 
Gheorghe Maurer 
uralelor mulțimii, dau mina 
cu numeroși bucureșteni care 
au venit să-i întîmpine. Un 
grup de pionieri au oferit 
flori membrilor delegației. (A- 
gerpres)

POLA
Agerpres,
Plopeanu _______  _______
după-amiază și-a încheiat vi
zita oficială în Iugoslavia ve
cină și prietenă delegația de 
partid și de stat a Republi
cii Socialiste România condu
să de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R., președintele 

Consiliului de Stat.
Pentru a-și conduce oaspe

ții, la vila „Brionka“, reședin
ța delegației române, au venit 
tovarășul Iosip Broz Tito, 
președintele R.S.F. Iugosla
via, președintele 
soția.

In portul Brioni, 
festiv, se afla t 
s/hrdă de onoare i 
militare iugoslave.

Pentru a conduce pe oas- 
peț£ au venit, de asemenea

tovarășii Mialko Todorovici, 
Mika Șpiliak, Petar Stambolici, 
Iakov Blajevici, Rato Dugo
nici, Vladimir Popovici, Mar
ko Nikezici, Mustafa Șabici, 
Liubo Babici, Iakșa Petrici și 
alte persoane oficiale.

Membrii delegației române 
și conducătorii iugoslavi au 
urcat pe o navă care a fost 
escortată de vedete torpiloare 
ale marinei militare iugosla
ve. La Pola, au venit în în- 
tîmpinare reprezentanții ora
șului.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito au străbă
tut orașul cu o mașină des
chisă.

Pe străzile orașului, împo
dobite cu drapelele de stat 
ale României șl Iugoslaviei, 
numeroși locuitori au salutat 
cu căldură pe membrii dele
gației române.

La aeroport, după intonarea 
imnurilor de stat ale Româ
niei și Iugoslaviei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășul Iosip Broz Tito 
au trecut în revistă garda de 
onoare. Au fost trase 21 de 
salve de onoare

Membrii delegației române 
își iau rămas bun de la re
prezentanții organelor locale 
de partid și de stat, de la 
conducătorii iugoslavi.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și soția, membrii delegației 
române își iau un călduros 
rămas bun de la tovarășul 
Iosip Broz Tito și soția.

La ora 17 avionul special a 
decolat spre București. Pînă 
la frontieră, el a fost însoțit 
de avioane ale aviației mi
litare iugoslave.

La invitația președintelui Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, președintele Uni
unii Comuniștilor din Iugoslavia, Iosip Broz 
Tito, între 27 mai și 1 iunie 1968 a făcut o 
vizită oficială în Republica Socialistă Fede
rativă Iugoslavia o delegație română de par
tid și de stat, condusă de secretarul general 
al Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu. care a fost întovărășit de soție.

In timpul vizitei în Iugoslavia, delegația 
română de partid și de stat a vizitat orașe, 
obiective industriale și agricole, instituții cul
turale din republicile socialiste Serbia, Slo
venia, Croația și Muntenegru. Distinșii oas
peți au avut numeroase întâlniri cu oameni 
ai muncii din republicile socialiste amintite 
și au purtat convorbiri cu reprezentanții or
ganizațiilor de partid, ai organizațiilor social- 
politice, organelor reprezentative și organe
lor de autoconducere, luînd cunoștință de 
realizările obținute de popoarele Iugoslaviei 
în construirea socialismului, sub conducerea 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.

Delegația s-a bucurat pretutindeni de o pri
mire călduroasă, expresie a prieteniei tradi
ționale dintre popoarele celor două țări.

în timpul vizitei au avut loc convorbiri ofi
ciale laz care au participat :

Din partea română : Nicolae Ceaușescu, se
cretar general ai Comitetului Centrai al Par
tidului Comunist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia ; Ion Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului Perma
nent al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, președintele Consiliului de 
Miniștri ; Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al Comitetului Central al Par-

tidului Comunist Român; Gheorghe Kădu- 
lescu, membru al Comitetului Executiv al 
Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri ; George Macovescu, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe, și Aurel Măl- 
nășan. ambasadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste România în 
Republica Socialistă Federativă Iugoslavia.

Din partea iugoslavă : Iosip Broz Tito, pre
ședintele Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, președintele Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia ; Mialko Todorovici, secretarul 
Comitetului Executiv al Comitetului Central 
al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, mem
bru al Consiliului Federației ; Mika Șpiliak, 
președintele Vecei Executive Federale, mem
bru al «Consiliului Federației, membru al Pre
zidiului Comitetului Central al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia ; Petar Stambolici, 
președintele Uniunii Comuniștilor din Serbia, 
membru al Consiliului Federației, membru al 
Prezidiului Comitetului Central al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia ; Iakov Blajevici, 
președintele Skupștinei Republicii Socialiste 
Croația, membru al Consiliului Federației, 
membru al Prezidiului Comitetului Central al 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia ; Rato 
Dugonici, președintele Conferinței Federale a 
Uniunii Socialiste a Poporului Muncitor din 
Iugoslavia, membru al Consiliului Federației, 
membru al Prezidiului Comitetului Central al 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, Vladi
mir Popovici. secretarul general al președin
telui Republicii, membru al Consiliului Fede
rației. membru al Prezidiului Comitetului 
Central al Uniunii Comuniștilor din Iugo-

(Continuare în pag. a TL-a)

1 TRONAC
Examen la „studiul metalelor'' cu studenți din anul 1 al Facultății de mecanică a Institutului 

Politehnic din București Foto i C. CONSTANTIN

EXAMENELE
studențești

E iunie și este vară. 
Și sîntem de două zile, 
în sesiune. Vremea e- 
xamenelor a sosit. Re
cunoști, pretutindeni 
în facultăți, climatul 
specific acestui moment 
decisiv al verificării 
multilaterale. Căci, pes
te tot în lumea amfi- 
teatrelor regăsești ace
eași atmosferă, aceeași 
ambianță. 140 000 de 
tineri sînt integrați a- 
cum în același flux al 
afirmării, după o etapă 
de strădanie universita
ră. Nota acordată la e- 
xamen poartă cu sine 
semnificații complexe, 
definește valoric călită 
tea efortului de învăță
tură dintr-un an, ol 
ținui fragment din an-

samblul pregătirii de 
viitor specialist. De a- 
ceea, venind în fața 
examinatorului cu pri
virile iradiind de emo
ție, de lumina unor 
proiecte îndrăznețe, fie
care tînăr aduce cu el 
dorința de a dovedi 
concludent, prin răs
punsuri complete, ex
presive, nivelul supe
rior al pregătirii sale 
profesionale.

Laurii notelor r ari 
împodobesc frunțile 
celor mai buni și feli
citările, cuvintele pline 
de căldură ale profeso
rului subliniază valoa
rea „victoriei".

Ieri dimineață, lo 
Facultatea tU mate-

matică-mecanică din 
București, ieșind, cea 
dinții din sala de exa 
men, Elena Drăgușin a 
avut de ce să jubileze: 
„nota zece".

A fost, de fapt, un 
debut frumos al gru
pei 103 din anul I, la 
primul examen al se
siunii — cel de fizică. 
In ton cu colega lor, 
majoritatea celor care 
au urmat au făcut „o 
figură frumoasă". Și 
Mariana Roman, și Șer- 
ban Gavrilă și Ana Ru
binstein. Ce păcat însă 
că examenul nu s-a 
desfășurat pînă la sfîr- 
șit în același ritm. Căci 
„umbrelor" pe care doi 
„neprezentați" — Ma
rin Boborici și Alexan
dru Luschievid — le

puseseră de la început 
asupra acestei grupe 
cu un nivel de pregă
tire în general bun, li 
s-au adăugat un șir de 
note mediocre. Iar fap
tul că Florica Marin a 
trebuit să aleagă "între 
„nota cinci" și „vii la 
toamnă" (preferind
prima variantă) 
mîhnit-o numai 
ea...

Către al doilea 
men — cel de „geo
metrie" întreaga grupă 
103 pornește cu mai 
multe emoții. Va fi 
examenul cel mai difi
cil. Sînt totuși hotărîți 
să-l treacă mult 
bine.

Succes tuturor f

(Continuare în pag. a 111-a)• • • • @ e
SEMICENTENAR

Sute de ieșeni au venit dumi
nică in cartierul Țicău să par
ticipe la manifestările prilejuite 
de împlinirea a jumătate de secol 
de la înființarea primului mu
zeu memorial din România, 
..Bojdeuca lui Ion Creangă”, 
După un simpozion. în cadrul 
căruia profesori de la Univer
sitatea „Al. I. Cuza” și muzeo
grafi din Iași au prezentat co
municări privind personalitatea 
și opera genialului povestitor, a 
avut loc pelerinajul la bojdeuca 
din Țicău unde și-a petrecut 
două decenii ale vieții sale si a 
scris, la îndemnul lui Minai Emi~ 
nescu, monumentala sa operă, 
„Amintiri din copilărie". Aici 
a avut loc festivitatea dezvelirii 
unei plăci comemorative așezată 
pe peretele bojdeucii. Un mo
ment emoționant l-au constituit 
amintirile Corinei D. durea, 
care l-a cunoscut pe marele po
vestitor. După-amiază. a fost vi
zitată expoziția documentară 
„Ion Creangă” de la mînăstirea 
Golia. Seara, lingă bojdeuca lui 
Creangă. între dealurile mine de 
romantism și poezie ale Țicăuiui. 
a avut loc un -frumos spectacol 
muzical-literar cuprinzînd dra
matizări după neuitatele sale po
vești, lecturi din nemuritoarele 
amintiri din copilărie, poezii și 
romanțe pe versuri ale luceafă
rului literaturii românești.

C. SCHIFIKN’EȚ
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Intr-un oraș 
la Dunăre

Locuitorii orașului Corabia au 
stat multă vreme la marginea 
pieții și au privit, cu mina stea- 
șină la ochi, spectacolul neobiș
nuit ce li se oferea. In jurul Mo
numentului Eroilor se adunaseră 
sute de tineri.(pe urmă au aflat 
că fuseseră aproape 2 500). S-au 
așezat într-un careu drept, tras 
parca cu linia, și fiecare grup a- 
vea steagurile sale roșii și trico
lore. Apoi, fără să .clipească din 
ochi sub soarele dimineții, au 
ascultat raportul solemn ce i se

COMPETIȚIE 
CU UN 
SINGUR 

CONCURENT?
Sfârșitul acestei luni a con

semnat desfășurarea celui de al 
treilea festival al filmului de 
amatori. Această manifestare or
ganizată din inițiativa Uniunii 
Tineretului Comunist U.G.S.R. șl 
Comitetului de stat pentru cul
tură și artă, a durat 2 zile. 
Peste 50 de delegați reprezen
tând tot atîtea cinecluburi din 
țară au fost oaspeții orașului 
Oțelul Roșu unde, pe lingă gala 
de filme prezentate, au partici
pat și la o dezbatere pe tema : 
„Rolul cineclubului în sprijinul 
producției și locul lui în educa
rea tineretului0. Tema generoa
să și de o importanță deosebită 
în activitatea cineamatorilor a 
permis abordarea a o serie de 
probleme de mare actualitate 
pentru viața cineoluburilor. O 
primă remarcă care trebuie fă
cută este aceea că între nivelul 
dezbaterilor teoretice și cel al 
realizărilor concrete există un 
dezechilibru provocat adesea nu 
de incompetența realizatorilor ci 
de lipsa unei baze materiale în 
stare să asigure izbutite de pres
tigiu.

Filmele au fost prezentate în 
cadrul festivalului doar de cine- 
cluburile din Oțelul Roșu. Cei-

dădea secretarului comitetului o- 
rășenesc U.T.C. Ion Didițoiu :

— Tinerii de la șantierul fi 16 
sînt gata pentru începerea lucru
lui.

— Tinerii de la...
Așa au făcut cunoștință locu

itorii orașului cu cei adunați în 
jurul monumentului. Așa l-au 
cunoscut și pe Marin Pican, oare 
a vorbit în numele celor trei 
foști brigadieri de pe șantierul 
de la Salva-Vișeu și care erau și 
ei prezenți acolo.

Locuitorii orașului au fost 
martori și la urmarea firească a 
acestui început. Unsprezece ma
șini au pornit din Corabia spre 
Izbiceni. Cînd S-au întors, pun
gile de nylon și fețele de pernă, 
îndesate, conțineau 600 kg plante 
medicinale. In cîteva ore, faleza 
Dunării a căpătat o altă înfăți
șare, devenind de nerecunoscut. 
Alții au colectat 50 tone metal. 
Totul într-o singură zi. Dar pe 
acestea locuitorii orașului le vor 
fi aflat mai tîrziu. Ceea ce știau 
de la bun început, cînd i-au vă
zut dînd raportul, era certitudi
nea că vor avea ce afla. Tot 
așa, în urmă cu un an, au privit 
cu încredere acțiunea de înfru
musețare pornită de tineret. Și 
orașul a luat locul II pe țară. Cu 
aceeași încredere privesc și an
gajamentul de a deschide un șan
tier de muncă patriotică la ce
tatea Sucidava. Fiindcă tinerii 
sînt, intr-adevăr, mîndria ora
șului.

M. DUMITRU

in Bărăgan
(Urmare din pag. I)

luiditul industrializării petalelor 
Roza canina, fotoreporterul con
sumase zeci de clișee. Din pre
vedere mai păstrase unul. „Nu 
știi ce formidabil lucru îți mai 
iese în cale /". Și, deosebitul l-am 
intîlnit într-una din tarlalele coo
perativei agricole din Giurgiu, 
cam la trei sau patru kilometri 
de drumul național. Elevii Școlii 
profesionale de construcții din 
oraș și mai mulți membri coope
ratori alături de care inginerul a- 
gronom și contabilul unității lu
crau intr-un ritm impresionant pe 
cel mai deosebit șantier : sistemul 
de irigații Giurgiu — Oinacu — 
Remuș. Cu toții erau cam o sută, 
dar volumul muncii îi prezenta 
cam de trei ori pe atîția. Săpau 
unul din canalele principale. Fie
care metru avansare însemnau 
opt-zece metri cubi pămînt dis
locat. Și, in dimineața acestei du
minici de început de iunie, se a- 
vansase aici cu douăzeci și opt 
de metri liniari. Pe cine să foto
grafiem ? Aprecierile recomandau 
pe fiecare și pe toți la un loc. 
Cîteva nume. Stan Năstasie, Ion 
și Stelian Fieraru, Iulian Vochici, 
Gheorghe Miu, Ion Speriatu, Va- 
silica Velcea, Nistor Sîrbu, Nico- 
lae Olteanu, Ion Slavu, Anghel

Tănase... Am ales soluția imaginii 
de ansamblu.

Dar oricite imagini am fi avut _ 
n-am fi putut reda întreaga acti- V 
vitate patriotică desfășurată la 
sfîrșitul săptămîmi trecute in ju- A 
dețul Ilfov ; gîndurile acelora care 
cu întreaga lor ființă participă la 
realizarea unor obiective de mare 
importanță. A lui Vasile Sebu, 
Dumitru Dumitrescu și a celor- 
lalți o sută de elevi și cadre di- W 
dactice de la Liceul din Bolintinul 
din Vale ce au solicitat Comite
tului județean U.T.C. Ilfov anga
jarea lor pe unul din șantierele 
naționale de muncă patriotică ; al 
lui Maria Boghianu, Valeria. 
Stîncă, Rodica Suliman, Dochița 
Doagă, Florea Sima, Maria Ne- 
cula, de la Școala agricolă din 
Brănești care, la ampla acțiune de A 
udare a culturilor legumicole și-au 
formulat împreună cu colegii an- 
gajamentul de a lucra în timpul @ 
vacanței pe șantierul de la Baia 
Sprie—Sighetul Marmației; a ce- a 
lor cinci sute de tineri din Urzi- “ 
cent, cinci sute din Giurgiu și 
alte o mie și ceva de tineri din £ 
școlile economice ale județului ce 
s-au angajat ca în vara aceasta să 
lucreze ve șantierele naționale ale 
tineretului.

...Nu am avut decît o imagine. 
O singură secvență. Dar, fiecare 
trăind în aceste zile ambianța 
vastelor acțiuni de muncă patrio
tică ce cuprind nu numai satele 
și comunele județului Ilfov, în
țelege semnificația acestei secven
țe, mai mult decît oricărei al
teia. Cu propria imaginație și cu 
propriul efort o întregește.

Premiera la „Studioul de teatru al elevilor bucureșteni'

Festivalul filmului 
de amatori 

de la Otelul Roțu

lalți participant! n-au prezentat 
nici un film. După cite sîntem 
informați, există din partea or
ganelor tutelare o îngustă în
țelegere a rolului pe care l-ar 
putea avea filmul de amatori 
în educația tineretului șl în pro
cesul de producție. însăși înzes
trarea cu aparate a cineclubu- 
Tilor demonstrează acest fapt. 
Numai entuziasmul nu poate în
lătura dezechilibrul de care 
vorbeam. Spuneam aceasta ra- 
portîndu-ne doar la filmele pre
zentate. Fiindcă cineamatorii de 
pe Valea Bistrei pentru a face g 
neapărat un salt calitativ au ■ 
nevoie de un sprijin mai sub- I 
stanțial. De aici și ideea pre- fi 
zentării unor filme care au in- I 
trat și în competițiile altor fes
tivaluri premiate și cu alte pri
lejuri. Discutând situația de fapt 
la cele 3 secții ale festivalului, 
premiile au fost atribuite urmă
toarelor realizări: Marele pre
miu : „Minute, tone, lei" aparți- 
nînd clubului Oțelul Roșu. Pre
miul I pentru filmul artistic s-a 
atribuit producției „Vizita" a- 
parținînd aceluiași club. Pentru 
filmul documentar, premiul I 
a fost acordat producției „Pi
cături reci" pentru calitățile și 
efectele sale artistice obținute 
avînd ca temă turnarea cilindri
lor pentru laminoare. Diversita
tea tematicilor abordate de fie
care film a demonstrat tendința 
realizatorilor de a depăși un 
stadiu de amatorism.

ION D. DANCEA

Sîmbătă seara, în sala de festi
vități a Liceului „Nicolae Băl- 
cescu" din capitală a avut loc 
inaugurarea „Studioului de teatru 
al elevilor".

...Vrem să intrăm în contem
poraneitate finind sus făclia tra
diției culturale a glorioșilor noștri 
înaintași...

...Vrem să jucăm teatru, nu 
pentru a deveni profesioniști, ci 
pentru că iubim teatrul și cul
tura...

...Sîntem datori tuturor figuri
lor luminoase ale tradiției cultu
rale românești și prin ei poporu
lui român...

Primul interlocutor âî acestui 
dialog a fost prof. univ. Zoe Du- 
mitrescU-Buștaenga. A renunțat 
la discursul pregătit înainte și a 
discutat cu elevii despre utilita
tea unui astfel de studiou, despre 
programul-repertoriu, lăudîndu-le 
inventivitatea, talentul, pasiunea 
pentru teatru, pentru cultură în 
general.

A urmat apoi programul pro- 
priu-zis al serii. S-au recitat poezii 
scrise de elevi bucureșteni, mem
bri ai unor cenacluri, și cercuri 
de literatură școlare. Maturitatea 
ideilor și siguranța stilistică pre
cum și fervoarea și calitatea a- 
proape profesională a interpre
tării actoricești ne-au făcut să 
uităm cu desăvârșire că ne aflăm 
în fața încercărilor artistice ale

unor elevi. Aceleași calificative se 
pot acorda și restului spectacolu
lui cuprinzând selecțiuni din 
discursuri și fragmente dramatice. 
Spectacolul s-a integrat perfect în 
spiritul sobru și de înaltă ținută 
artistică anunțat în „cuvîntarea- 
program".

Avem certitudinea că toate 
obiectivele propuse depășesc sfera

ÎN LOC
DE

CRONICA

noțiunii de scop, țîșnind spre ceea 
ce am putea numi ideal.

Inițiativa înființării unui teatru 
al elevilor aparține elevilor. Este 
meritul Comitetului municipal 
București al U.T.C. că, recep
tând-o cu atenția cuvenită, i-a dat 
curs, ajutîndu-i pe elevi, să-și 
transforme ideea într-un șantier

O imagine din spectacolul „Ce zile frumoase" de S. Bec
kett în interpretarea artiștilor Ana Barcan și D. Onofrei, 

prezentat recent la Casa ziariștilor

„ULTIMA NOAPTE

A COPILĂRIEI"

Constituirea comitetelor 
de direcție

(Urmare din pag. 1)

mat propice lansării unor nu- 
A meroase inițiative.
" Semnificativ este următorul 

exemplu : din cele 173 propuneri 
£ făcute la dezbaterea cifrelor de 

plan pe 1968, pînă în prezent 
au fost rezolvate și traduse în 

9 practică 127, restul aflîndu-se în 
studiu sau în curs de rezolvare.

A Constituirea comitetului de di- 
recție — eveniment care a avut 
loc recent — nu fdce, deci, 

£ decît să continue pe o treaptă 
calitativ superioară, o hună 

• tradiție cate a existat aici,
să asigure o fundamentare și mai 
științifică a deciziilor care se vor 

de creație. „Elev-clubul" — des- Q ltia l(l nivelul întreprinderii. Cele 
chis de curînd tuturor elevilor »
din Capitală — patronează și 
acest original studio de teatru. “

Așadar, elevii au dorit să aibă 
un „teatru al lor din pod", și 
iată, am asistat la inaugurarea lui. w 
Ucenicii într-ale teatrului au pri- 
mit promisiunea unei colaborări 9 
permanente din partea unor oa-

10 cadre care vor face parte din 
comitetul de direcție, numite de 
către Ministerul Industriei Meta
lurgice, sînt specialiști cu o înaltă 
calificare, care au desfășurat o 
intensă activitate pe linia orga
nizării științifice a producției și 
a muncii, iar reprezentanții sa- 
lariaților — patru la număr —

meni de teatru și litere, ca și au o mare vechime și experiență 
un ajutor substanțial din partea W (unii lucrează aici de la înființa-
studenților Institutului de teatru.

Am solicitat tovarășei prof, univ 
Zoe Dumitrescu-Bușulenga, pri
ma invitată a elevilor, câteva im
presii despre evenimentul la care 
tocmai asistase : „Am avut o sur-

rea întreprinderii), se bucură de 
prestigiu în rîndul tovarășilor lor, 
sînt pricepuți organizatori ai locu
rilor de muncă și promotori ai 
noului. Prin aceste trăsături ale 
membrilor săi comitetul de di-

priză foarte plăcută. Mă așteptam recție oferă garanția ridicării pe 
la o simplă serbare școlară. Și^ o treaptă superioară a întregii 
iată că m-a ascultat un public 
foarte competent, foarte matur, A 
în ciuda vîrstei, și mai ales pus 
pe fapte mari. M-au emoționat 
atît poeziile elevilor, dintre care 0 
multe sirii publicabile, cît și in- 
terpretarea fără greș. Este o ini- 9 
țiativă deosebit de utila care va 
servi deopotrivă cultura și tea- A 
trul. Voi veni cu plăcere ori de 
cite ori voi fi chemată“.

Cei mai încîntați au fost însă 9 
elevii — actori și spectatori, deo-

activități economico-financiare a 
întreprinderii, căci există încă re
surse nevalorificate și chiar unele 
lipsuri.

In cuvîntările lor, Mircea Cio- 
rapciu, inginer șef, Teodor Ma- 
lancea, maistru, Iuliu Clep, șef de 
brigadă și alți reprezentanți ai sa- 
lariaților, au insistat în mod deo
sebit asupra problemelor cărora 
comitetul 
le acorde 
tor.eievn —— acron și spectarun, ueo— 

potrivă — cei mai tineri slujitori pină
ai Thaliei.

de direcție trebuie să 
întreaga atenție în vii-

deficiență nerezolvată 
, acum — spunea unul 

din sălariați — își face loc în 
A aprovizionarea cu materiale. O 

ȘTEFAN RACOVIȚĂ ™ mare cantitate de materiale au

fost achiziționate fără să fi fost 
necesare la timpul respectiv, ceea 
ce a dus la stocarea lor pe pe
rioade lungi imobilizîndu-se im
portante fonduri bănești...

Ion Mardale, președintele co
mitetului sindicatului, reprezen
tant de drept în comitetul de 
direcție, arăta că, în același timp, 
la unele puncte de lucru lipseau 
materialele de construcție nece
sare. Zile întregi unele brigăzi 
de la șantierul 4 construcții și-au 
întrerupt activitatea de zidărie 
din lipsă de cărămidă fiind obli
gate să- execute alte lucrări fără 
importanță.

Fiind una din problemele cele 
mai spinoase de pe șantiere, vor
bitorii au recomandat comitetului 
de direcție ca problema aprovi
zionării să se afle pe primul plan 
al preocupărilor sale. In acest 
scop ei au considerat că este ne
cesar să se acorde mai multă 
atenție îmbunătățirii activității de 
pregătire a proiectelor și de în
tocmire a planurilor de aprovi
zionare pentru a se realiza o a- 
provizionare ritmică și a se evita 
stagnările în producție sau sto
cările de materiale pe perioade 
lungi.

Vorbitorii au evidențiat și u- 
nele rezerve de sporire a produc
tivității muncii: organizarea mai 
bună a locului de muncă, întă
rirea disciplinei (în patru luni, de 
pildă, numărul absențelor nemo
tivate și al învoirilor — peste 
45 000 ore-om — echivalează 
cu o pierdere de producție de 
1250 000 lei), îmbunătățirea și 
generalizarea metodelor de pro
gramare și urmărire a execuției 
lucrărilor, folosirea utilajelor la 
întreaga capacitate etc.

Pdrticipanții la adunare au fost 
unanimi în a aprecia că, consti
tuirea comitetului de direcție — 
expresie a adîncirii democrației 
noastre socialiste — va duce la 
mobilizarea integrală a resurse
lor interne din întreprindere, la 
dinamizarea inițiativei individuale 
și colective a tuturor salariaților.

CADEREA IMPERIULUI RO
MAN

film pentru ecran panoramic, 
rulează la Patria (orele 9; 
12,45 ; 16,30 ; 20).

FREDY, LOVEȘTE TU 1NT1I 
rulează la Republica (orele
9.15 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 
21,15) ; București (orele 9;
11.15 ; 13,30 • 16,30 ; 18,45 ; 21).

NEBUNUL DIN LABORATO
RUL NR. 4

rulează la Luceafărul (orele
8.30 ; 10,45 ; 13 ; 15,45 : 18,15 ;
20.45) ; Festival (orele 9 ; 12 ; 
15 ; 18 ; 21).

MUMIA INTERVINE
rulează la Capitol (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

CAUT O NEVASTA
rulează la Victoria (orele 8,45; 
11 ; 13 ; 15 ; 17 • 19 ; 21).

SÎNT ȘI EU NUMAI O FEMEIE 
rulează la Lumina (orele 9,15 ;
11.30 ; 13,45 • 16 ; 18,30 ; 20,45).

ULTIMA NOAPTE A COPILĂ
RIEI
rulează la Central (orele 9 ;
11.15 : 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ;
20.45) . în programul viitor

BILLY MINCINOSUL
(orele 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 15,45 ;
18.15 ; 20.45).

CINEMATOGRAFE
REÎNTOARCEREA LUI SUR- 
COUF

rulează la Union (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

PASĂREA CU PENE MINUNAT 
COLORATE

rulează la Doina (orele 9 ; 11 ;
13 : 16). BALUL DE S1MBATA
SEARA (orele 18,15 ; 20,30
după amiaza).

CE NOAPTE, BĂIEȚI !
rulează la Feroviar (orele 8,30;
11 ; 13,30 ; 16 : 18,30 ; 21). Ex
celsior (orele 9,45 ; 12,15 ; 15 ; 
17,30 ; 20) ; Melodia (orele 9 ; 
11,15 13,30 : 16 ; 18,30 ; 20,45) ; 
Gloria (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
15,45 ; 18,15 ; 21) ; Arta (orele 
10 ; 14,45, în continuare 17,15 ; 
19,45).

ZOLTAN KARPATHY
rulează la Grivița (orele 9,15 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30) ;
Aurora (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
15,45 ; 18 ; 20,30).

AGONIE ȘI EXTAZ
rulează la înfrățirea (orele 
10 ; 14 ; 17 ; 20).

UN BARBAT ȘI O FEMEIE
rulează Ia Buzești (orele 15,30 ; 
18).

EDDIE CHAPMAN, AGENT SE
CRET

rulează la Dacia (orele 8 ; 
15,30 ; în continuare 18 ; 20,30) ; 
Cosmos (orele 15,30 • 18 ;
20,30).

EU, EU. EU... ȘI CEILALȚI 
rulează la Bucegi (orele 9,30 ; 
12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30).

O FATA FERICITA
rulează la Unirea (orele 15,30;
18).

OBSESIA
rulează la Lira (orele 15,30 ; 
18) ; Giulești (orele 15,30 ; 18 ; 
20,30).

EL DORADO
rulează la Drumul Sării (orele 
15 ; 17,30 ; 20 ; duminica mati

neu (ora 11) ; Moșilor (orele 
15,30 ; 18 ; 20.30).

GIOCONDA FĂRĂ SUR1S 
rulează la Cotroceni (orele
15.30 ; 18 ; 20.30).

RĂZBUNAREA HAIDUCILOR 
rulează la Pacea (orele 15,45 ;
18 ; 20,15 ; duminica matineu 
(ora 11).

RĂZBUNAREA HAIDUCILOR. 
RĂPIREA FECIOARELOR 

rulează la Rahova (orele 15,30;
19 ; duminica matineu (ora 10)

PASĂREA TIMPURIE
rulează la Floreasca (orele
8.45 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 17,45 ; 
20) ; Modern (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

EA VA RÎDE
rulează la la Volga (orele 9,30;
13.45 ; în continuare 16,15 ;
18.30 ; 20,45).

SFÎNTUL LA PÎNDA
rulează la Viitorul (orele 15,30; 
18 ; 20,30).

OSCAR
rulează la Miorița (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30) ;

Tomis (orele 9 ; 15,45 ; în con
tinuare 18,15).

O LUME NEBUNA, NEBUNĂ, 
NEBUNA

rulează la Popular (orele 16 ; 
19 30)

SF1HȘITUL AGENTULUI W 4 C 
rulează la Munca (orele 16 ; 
18 ; 20).

IADUL SFĂRÎMAT
rulează la Flacăra (orele 15,30; 
18 ; 20,30).

K. O.
rulează la Vitan (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

PENTRU CÎȚIVA DOLARI ÎN 
PLUS

rulează la Progresul (orele 
15,30 ; 18 ; 20,45).

METAMORFOZE — SLATINA 
600- AL XII-LEA CONGRES IN
TERNAȚIONAL DE LINGVIS
TICA ȘI FILOLOGIE — ORI
ZONT ȘTIINȚIFIC NR. 4 1968
— DOMNIȘOARA VRĂJITOA
RE — PASAREA PHOENIX — 
INVENȚIA — URSUL

rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21 în continuare).

MIHAI COMAN

-ROMAN POLIȚIST-

Tînărul tehnician Neiu Stoian a fost găsit mort în camera 
lui. Pentru ipoteza sinuciderii pledează situația grea în care se 
aflau atît Nelu, cît și colegul său de serviciu, Dan Viziru, din 
cauza JEraudelor care fuseseră descoperite la cooperativa unde 
lucrau. O săptămînă după moartea lui Nelu, a fost găsit șl trupul 
lui Dan. Bănuiții sînt : vecinul lui Nelu, Vasilescu, un borfaș a- 
mestecat în fraudele care s-au petrecut la cooperativă, și un 
anume Stănescu, care l-a vizitat pe Nelu în noaptea morții aces
tuia.

★ ★ ★

5. Cine știe să conducă bine mașina ?
a) Stănescu ;
b) un necunoscut.
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6. Cine avea forța fizică necesară pentru a-1 încărca pe 
Viziru în mașină și pentru a-1 azvîrli de pe pod ?

a) Stănescu ;
b) un necunoscut.
7. Numărul mașinii era mînjit cu noroi. Dar în întreaga țară 

nu plouase de două zile. Deci: cine era în stare să mînjească 
numărul mașinii ?

a) Zet;
b) Stănescu ;
c) un necunoscut.
Să se observe că puteau fi doi criminali: Stănescu și un 

necunoscut.
8. Cine avea interes să-1 omoare pe Viziru 7
a) Zet;
b) un necunoscut.
— Numai că prezența lui Zet la acest punct nu dovedește 

nimic. Important e doar faptul că dispare Stănescu.
9. Cui putea să-i răspundă la telefon Dan : „Bine, dacă doriți, 

vin imediat** ?
a) un necunoscut.
— Evident, Viziru știa foarte bine că nu e Nelu Stoian la 

telefon. Lui Nelu nu-i vorbise niciodată cu dumneavoastră.
Si nici lui Stănescu sau lui Zet. I-a spus maică-si că e Nelu, 

ca să scape de întrebările ei.
10. Care sînt caracteristicile celui pe oare l-am numit „un 

necunoscut" ?
a) E un spirit metodic.
b) știe bine să conducă mașina ;
c) e puternic ;
d) are interes să-1 omoare pe Viziru ;
e) o persoană față de care Viziru se simte obligat să fie 

politicos, chiar deferent — deci nu un prieten intim.
— Două lucruri — explică maiorul — mă încurcau : în pri

mul rînd, o persoană ordonată, metodică, probabil conducîndu-și 
mașina personală, demnă de considerația lui Viziru, îți vine greu 
să ți-o imaginezi luînd pămînt de pe jos, udîndu-1 cu apă dintr-un 
pahar sau poate chiar cu scuipat și mînjind apoi, cu noroiul 
obținut, numărul propriei mașini. Pentru că de plouat, nu plouase 
de mult. Iar în al doilea rînd, nu puteam să înțeleg scopul pe 
care-l urmărea. Și atunci m-am gîndit că trebuie să fie vorba 
de un șantaj. Stănescu afirmase la un moment dat că Nelu 
Stoian și Dan Viziru „aveau pe cineva la mînă“. Altminteri,
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ce putea să aibă un personaj respectabil cu o biată pușlama ca 
Viziru, tovarășe profesor!

— Da — răspunse bărbatul ; își simțea mîinile înghețate de 
emoție.

— Aveți memorie bună ?
— Destul de bună.
— Al cui e numărul de telefon 17.22.77 ? !
Omul șovăi numai o clipă.
— Al tovarășului director adjunct Manolache de la Comisia 

pentru invenții din domeniul tehnicii.
— La rugămintea noastră, tovarășul director adjunct Mano

lache a venit și după amiază la instituție și așteaptă telefonul 
dumneavoastră. Dacă sînteți drăguț, priviți acest document.

Profesorul veni lingă maior, care se ridicase în picioare. Pe 
birou apăruse — scoasă de cine știe unde — fotocopia unei 
adeverințe obișnuite, veche de vreo zece ani. Tovarășului Stoian 
Nelu din București i se confirma primirea unui proiect de 
mașină de construit drumuri, propus în vederea brevetării. 
Profesorul citi cu glas tare.

— Ați reținut numărul la care a fost înregistrat proiectul ?
— Da. 229 din 7 martie 1956.
— Cui îi aparține acest proiect ?
— Lui Stoian Nelu.
— Tovarășul Manolache, în biroul său, are în față un regis

tru. Vă rog să-1 întrebați pe ce nume este înregistrat proiectul 
numărul... \

Apoi strigă :
— Pîrcălab !
Dar nu era nevoie. Locotenentul se afla, la locul lui și-1 

sprijinea pe consilier care era gata să se prăbușească de pe 
scaun.

25
— Poți să răspunzi la întrebări ?
— Da.
în odaie se mai aflau, în afară de maior și de consilier —

- 87 -

lnchipuiți-vă o mică lecție 
despre bunele maniere, pe cate 
ar preda-o un diriginte plictisit 
într-o oră de sfîrșit de program 
școlar, o miră lecție din cate 
vor lipsi cuvintele frumoase și 
acea neutrală decență a înșiruirii 
unor precepte arhicunoscute des
pre prietenie, educație, răspun
dere. Și pentru ca lecția să nu 
pară de tot banală în mutația 
ei pe celuloidul Ulmului S-au 
căutat și s-au găsit (și vom ve
dea cum) niște particularități 
care să înscrie „sfaturile" înri-o 
Zonă artistică.

Dar aceste particularități nu 
semnifică în filmul lui Savel 
Stiopu, după un scenariu de Du
mitru Carahăț, „Ultima noapte a 
copilăriei", nimic. Se pare că 
drumul în viată, sau spre viață, 
nu poate fi găsit, că nu poate 
fi autentic — cum vor să ne 
facă să* credem autorii — decît 
dacă este condiționat de un dra
matism familiar, de o situație li
mită, recte divorțul părinților.

în plus, și cîteva insatisfacții 
erotice care, prin cumul, să-ți 
dea „experiența" necesară pen
tru marea și singura reușită sen
timentală. Ba chiar pentru orice 
fel de mare și sigură reușită. 
Oricum, pare să sublinieze prin 
existența sa tînăriil erou, iubirea 
rămîne ..un lucru foarte mare". 
Și pentru că avem deja certitu
dinea că spectatorului de azi ii 
plac eroii ciudoși, sofisticați, 
nervoși, se dă aceluiași erou o 
tușă furioasă ca în filmele lui 
Tony Richardson. Rămîne de 
constatat in cazul de față lipsa

TELEVIZIUNE
17.30 — Pentru noi, femeile !

Din cuprins : repor
tajele : „Dragostea
de mamă" ; 4 ani la 
grădiniță și cei șapte 
ani de acasă. Plantele 
medicinale în cos
metică ; sugestii pen
tru îmbrăcămintea 
copiilor. Noutăți de 
sezon în magazine. 

18,00 — Actualitatea indus
triala. Transmisiune 
de la Centrul de cal
cul al filialei din 
Cluj a Academiei.

18.30 — Curs de limba fran
ceză — lecția a 19-a.

19,00 — Șoimii — emisiune 
pentru tineret.

19.30 — Telejurnalul de sea
ră.

19,50 — Buletinul meteorolo
gic. Publicitate.

20,00 — Muzică populară ro
mânească interpreta
tă de Ștefania Ivan- 
Bolozan, Maria Hai
duc, Traian Lăscuț- 

. Făgărășanu și Tică 
Sorescu acompaniați 
de formația instru
mentală condusă de 
Paraschiv Oprea.

20.20 — Ce ați' dori să re ve
deți ? Vă veți reîn- 
tîlni cu Sammy Da
vis —- junior și veți 
asista la o corridă.

20,45 — Tede-universitate. Is
toria . civilizațiilor. 
Geneza artei.

21.20 — Filmul artistic: „Pri
zoniera din Caucaz“

— comedie a studiou
rilor sovietice.

22,40 — Panoramic.
23,00 — Telejurnalul de noap

te.

de efect a furiei, gratuitul ei. 
O grefă nereușită.

Savel Stiopu reușește întot
deauna să filigraneze, și aici 
ca și în in ai vechiul său film 
„Anotimpuri", sînt cîteva scene 
care ies in relief, care-l reco
mandă ca cineast. Spre exem
plu. mutatul din casă, la divor
țul părinților, cu acele mobile 
care pleacă ducînd o dată cu ele 
imaginea unui trecut aparent fe
ricit, în orice caz de o caldă lu
minozitate, cele cîteva „tăceri" 
din -escapada celor doi îndrăgos
tiți într-un sezon și într-un de
cor propice vucănțglbr senti
mentale. Ba chiar și exercițiul 
de stil care e acel aritrenamet de 
box contrapunct^ de armoniile 
muzicii lui Both nu displace, 
în ciuda frumuseții lui pur 
formale.

Specializarea aceasta regizo
rală pe distanțe de sprint nu în
seamnă nimic pentru o probă 
de fond cum este un film de 
lung metraj. A lipsit regizorului 
curățul de a renunța la replicile 
fals filozofice, debitate nu juca
tă de o întreagă distribuție de 
neprofesioniști, zădamic încercați 
la o probă de cinematografie.

Mereu s-a greșit în filmele 
noastre cu neprofesioniștii, deși 
era arhicunoscut că formula se 
poate aplica numai și numai în 
cazul cînd cei distribuiți nu 
„jucau" ci se ofereau peliculei 
în binecunoscutele lor posturi 
cotidiene. Bineînțeles, pot exista 
și excepții, dar ele nu ne-ău 
fost oferite în ciuda insistențelor 
cu care sînt căutați și distribuiți 
neprofesioniștii. Singură noastră 
reușită o constituie, in aces'ikdo- 
meniu, secvența balului dint fil
mul lui Piniilie, cu o figurație 
pentru care sală de datis tiu era 
deloc o noutăte, pentru care at
mosfera era un bine venit 
„deja vu". Nu poți susține un 
film întreg cu ătîti neptofesio- 
niști.

Ceea ce s-ar numi deficienta 
principală a scenariului ține de 
acel mod de înțelegere artifi
cială al vîrstei tinere, de a cre
de că maturitatea urmează 
implacabil după o criză de
clanșată neapărat la termi
narea liceului, o criza în ju
rul căreia se fuce cit mai mult 
zgomot, și o dt mai mare ges
ticulație, după care totul, abso
lut torid se termină cu bine. 
Un fel de vaccinare care te scu
tește definitiv de orice boală vii
toare sau un pașaport de certă 
reușită în viață. Nu știu de ce 
ne rămîn necunoscute ca desti
ne, pentru eroii filmelor noastre 
despre tineri, acele personaje în 
care să crădem. cu care să ne 
confruntăm. Buni sau răi, și ce 
înseamnă hun sau rău în cazul 
unui film în cate toată lumea 
cîștigă dreptul de a ne cerși 
mirăția. tofi eroii au ceva de o 
falsă duioșie, orice ar face lă- 
sîndu-ți impresia că asiști la o 
predică în pustiu.

Sînt cîteva ziare bucureștene 
care pentru a ghida spectatorul 
de film pun un fel de note —• 
de la un punct la cinci — sau 
califică prin desene — de la a- 
vionul reactor la somnifer — 
producțiile studioului de la 
Buftea, alături de filmele care 
joacă pe piață. întotdeauna fil
mele românești sînt puse, pe 
drept. în cele mai nennorante 
poziții. Și asta cînd, trebuie să 
mărturisim încă o dată, nU ne 
putem lăuda cu un repertoriu 
calitativ cu o programare cine
matografică de prestigiu. Nu le 
spune nimic realizatorilor tristul 
peisaj al sălilor goale, al specta
torilor care pleacă din timpul 
proiecției ?

TUDOR STĂNESCU

care recunoscuse cu un fel de indiferență că l-a omortt pe 
Viziru — profesorul Dincuță (rămas aci, la rugămintea lui) 

locotenentul Pîrcălab,
— Eugen Stoian, cum ai procedat pentru a fura proiectul fra

telui dumitale ?
La cuvintele „a fura“, profesorul tresări. Stoian stătea cu 

spatele drept, înțepenit, ca de lemn — și maiorul se gîndi că 
ținuta i-a devenit acestui om atît de obișnuită. încît și-a 
pierdut orice conținut : a încetat să fie dovada unei demnități 
reale, a unei anumite rectitudini morale, pe care o presupune 
de obicei și a devenit un reflex, un mecanism. Stătea drept ca 
niște zale din care cavalerul a plecat de mult ori, poate că a 
murit și a putrezit, s-a făcut praf, un praf cenușiu pe fața 
ascunsă a metalului.

— înainte de a fi arestat, în dimineața aceea din '56, Nelu 
a făcut două drumuri. I se luase un prim interogatoriu și știa 
că n-o să scape. întîi și-a depus invenția — ăsta a fost primul 
drum. El lucrase la M.I.N. 1 încă de pe efnd era în facultate.

— De ce-i spune M.I.N. ?
întrebase directorul — și ceilalți îl priviră mirați. Era prima 

oară în după amiaza aceea că vorbea neîntrebat.
— Da — insistă. De ce-i spune așa ? Lucrăm cu mașina asta 

de atîția ani și nu m-am gîndit niciodată.
— Nu știu — spuse inginerul, și era vizibil că se miră și el. 

Nici eu nu m-am gîndit. Așa-i spusese Nelu. Acum, n-o să 
mai aflăm...

Vorbise cu mare tristețe și maiorul întrebă :
— S-a sinucis într-adevăr ?
—• Sigur, spuse inginerul, ca și cum ar fi fost de la sine 

înțeles. Altfel, cum ?
Și maiorul fu încredințat că nu minte. Nu avea de ce. 

Pentru omul acesta nu conta decît cariera sa, iar cariera, după 
identificarea adevăratului inventator, nu mai putea fi salvată.

— Continuă...
(Continuare în numărul de joi)
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Slavia; Marko Nikezici, secretarul de stat 
pentru afacerile externe, membru a! Comi
tetului Central al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia ; Mustafa Șabici, membru al Vecei 
Executive Federale, membru al Comitetului 
Central al Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia ; Liubo Bahici, consilier al secretarului 
de stat pentru afacerile externe: Iakșa Pe- 
trici, ambasadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia în Republica Socialistă România.

în timpul convorbirilor care s-au desfă
șurat într-o atmosferă de prietenie, cor
dialitate Șî înțelegere mutuală, s-a făcut o in
formare reciprocă despre construirea socia
lismului în cele două țări, au fost analizate 
multilateral problemele colaborării româno- 
iugoslave și posibilitățile de extindere a a- 
cesteia, precum și probleme actuale din do
meniul relațiilor internaționale 
cării comuniste șl muncitorești 
nale.

Cele două părți au relevat cu satisfacție 
că prietenia tradițională româno-iugoslavă 
se dezvoltă continuu și multilateral in spi
ritul deplinei încrederi, respectului și înțele
gerii reciproce. Ele au constatat că preve
derile comunicatului comun româno-iugo- 
slav din aprilie 1966 se realizează cu succes, 
că s-au obținut rezultate importante în re
lațiile bilaterale și au subliniat că există 
toate condițiile pentru dezvoltarea multilate
rală și întărirea continuă a prieteniei și co
laborării dintre popoarele celor două țări.

Cele două părți au apreciat că întîlnirile 
dintre conducătorii de partid și de stat, din
tre reprezentanții guvernelor celor două 
țări, ca și schimburile de păreri și experien
ță dintre reprezentanții organizațiilor poli
tice, economice și obștești din ambele țări, 
care au avut loc pînă acum, reprezintă o 
importantă contribuție la colaborarea, 
noașterea și înțelegerea reciprocă.

Părțile au apreciat pozitiv dezvoltarea 
taliilor economice și au subliniat că, în 
derea intensificării lor în continuare, o 
semnalate deosebită au eforturile comune 
peniru extinderea schimburilor de mărfuri, 
a cooperării industriale, tehnice și științifice. 
In acest scop, părțile au indicat Comisiei 
mixte româno-iugoslave de colaborare econo
mică să studieze noi forme de cooperare în 
domeniile 
blej 
red _ ___ __
terAațional. Ele au relevat posibilitățile largi 
de colaborare pe care Ie oferă dezvoltarea 
multilaterală a economiilor naționale și ve
cinătatea celor două țări.

Cele două părți au constatat cu satisfacție 
că lucrările de construcție a sistemului hidro
energetic și de navigație „Porțile de fier" se 
desfășoară cu succes în conformitate cu pro
gramul stabilit în comun.

Ambele părți au subliniat importanța și 
necesitatea promovării in continuare a rapor
turilor in domeniul eulturii, științei, turismu
lui. precum și a altor forme de colaborare 
reciproc avantajoase care decurg din vecină
tatea celor două țări.

Cele două părți au reafirmat hotărîrea gu
vernelor lor de a extinde continuu toate for
mele de colaborare dintre România și Iugo
slavia în interesul popoarelor ambelor țări, 
al menținerii păcii, afirmării și întăririi so
cialismului.

In timpul schimbului de păreri cu privire 
la probleme actuale ale situației internațio
nale, părțile au reafirmat hotărîrea Repu
blicii Socialiste România și Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia de a contribui ac
tiv la lupta penitu pace, socialism și pentru o 
largă colaborare internațională. In acest sens, 
ele vor dezvolta și în viitor colaborarea 

yțuiltitaterală cu toate statele, indiferent de 
Tsistemul social. Cele două părți vor acorda 
atenție deosebită relațiilor prietenești și co
laborării cu țările socialiste. Ele au subliniat 
poziția comună a guvernelor lor, potrivit 
căreia respectarea neabătută in relațiiie in
ternaționale a principiilor suveranității și 
independenței naționale, egalității în drep
turi și neamestecului în treburile interne ale 
altor state constituie o condiție esențială a 
Întăririi păcii, colaborării internaționale și 
progresului în lume.

România și Iugoslavia condamnă actele de 
agresiune și presiunile, amenințările și ames
tecul în treburile altor state. Ele consideră că 
asemenea metode la care recurg cercurile im
perialiste și neocolonialiste provoacă încor
darea în viața internațională și creează peri
cole pentru pace.

Cele două părți au condamnat agresiunea 
S.U.A. în Vietnam și au reafirmat solidarita
tea lor cu lupta eroică a poporului vietna
mez pentru libertate și independență. Eie au 
apreciat pozitiv făptui că s-a ajuns la trata
tive între reprezentanții Republicii Democrate 
Vietnam și Statelor Unite ale Americii. Am
bele părți speră ca în scurt timp să urmeze 
încetarea deplină și necondiționată a bombar
damentelor și a altor acte de război ale Sta
telor Unite ale Americii împotriva Republicii 
Democrate Vietnam. Ele consideră câ aceasta 
ar crea condiții favorabile pentru găsirea unei 
soluții politice a problemei vietnameze pe 
baza acordurilor de Ia Geneva din 1954 și a 
respectării drepturilor legitime ale poporului 
vietnamez de a-șl hotări singur soarta, fără 
amestec din afară.

Cele două părți au constatat cu îngrijorare 
că situația din Orientul Apropiat periclitează 
în continuare pacea mondială și au subliniat 
din nou necesitatea găsirii unei soluții politice 
a acestei crize. Ele consideră 
ționarea pașnică a crizei este 
gerea trupelor izraeliene din 
arabe ocupate, că asigurarea 
nice în această parte a lumii reclamă recu
noașterea dreptului la existență, suveranitate 
și integritate teritorială al tuturor statelor 
acestei regiuni, reglementarea echitabilă a ce
lorlalte probleme litigioase. Ele au exprimat, 
de asemenea, convingerea 
aplicării imediate în viață 
țile interesate a rezoluției 
curitate din 22 noiembrie

Cele două părți au acordat o atenție deose
bită problemelor europene. Ele au constatat 
cu satisfacție eforturile pe care le depun tot 
mai multe state europene pentru slăbirea în
cordării și extinderea colaborării reciproce. 
Ambele părți au subliniat că pentru promova
rea colaborării și securității în Europa are o 
importanță deosebită acceptarea schimbărilor 
Intervenite In dezvoltarea postbelică, asigura
rea inviolabilității frontierelor stabilite după 
cel de-al doilea război mondial, precum și 
participarea pe bază de egalitate în drepturi 
la rezolvarea problemelor continentului a 
tuturor statelor europene, inclusiv cele două 
state germane. Ele consideră că în interesul 
«ccneemttaărlt in continuare a relațiilor inter-

și ale miș- 
internațio-

cu-

re- 
ve- 
în-

amintite și să acționeze în pro- 
lente de interes comun privind colabora
te economică a celor două țări pe plan in- 
•rftațional. Ele au relevat posibilitățile largi

că pentru solu- 
necesară retra- 
toate teritoriile 
unei păci trai-

asupra necesității 
de către toate păr- 
Consiliului de Se- 
1967.

naționale în Europa este necesară eliminarea 
barierelor economice, politice și de altă na
tură, pentru a se crea condițiile unei colabo- 
rări constructive între state suverane și egale 
în drepturi. Cele două părți sprijină toate ini- 
țiativele îndreptate spre realizarea acestor £ 
scopuri. Ele au subliniat din nou importanța 
rezoluției privind dezvoltarea relațiilor de 
vecinătate între statele europene cu sisteme 9 
social-politice diferite, care a fost adoptata 
Ia cea de-a XX-a sesiune a Adunării Gene- 
rale O.N.U., au apreciat pozitiv eforturile de V 
pînă acum pe planul realizării ei și au subli
niat necesitatea unor noi inițiative și eforturi 
în această direcție. "

Cu prilejul schimbului de păreri privind 
situația din zona Balcanilor, cele două părți a 
au relevat necesitatea relațiilor de bună veci- " 
nâtate și colaborare Intre popoarele și țările 
acestei regiuni și au reafirmat hotărîrea lor a 
de a continua eforturile in scopul dezvoltării “ 
unor asemenea relații și colaborări.

Cele două părți acordă o mare importanță " 
problemei dezarmării și, în legătură cu aceas
ta, se pronunță pentru un acord cu privire la 
dezarmarea generală, precum și pentru între- “ 
prinderea altor măsuri
crearea
acestei probleme, 
nea. ~ .—r

re. Părțile salută noile îmbunătățiri 
proiectului de tratat privind nediseminarea 
armelor nucleare și declară că un acord în ț 
această problemă, care ține seama de intere
sele și cererile legitime ale statelor nenu
cleare, ar constitui o contribuție în direcția 
încetării cursei înarmărilor.

Cele două părți au declarat că sînt gata să 
susțină și în continuare in mod hotărît nă- 
zuintele îndreptățite și eforturile țărilor în 
curs de dezvoltare de a-și consolida înde- 
pendența lor politică și economică. Ele au 
subliniat necesitatea rezolvării mai eficiente 
a problemelor economice ale acestor țări, 
ceea ce ar fi în interesul economiei mondiale 
în ansamblu, al păcii și colaborării în lume. £

Partea iugoslavă a expus punctele sale 
de vedere cu privire la importanța și rolul 
politicii de neangajare in condițiile interna
ționale actuale. Ea a Informat partea română 
despre activitățile de pînă acum și scopurile 
convocării unei noi conferințe a țărilor ne
aliniate. Luind cunoștință cu interes de cele 
prezentate de către partea iugoslavă, partea 
română a subliniat că sprijină orice inițiativă 
îndreptată spre lărgirea colaborării între 
state, spre consolidarea păcii și securității 
in lume.

Cele două părți consideră că eforturile tu
turor țărilor trebuie să fie îndreptate spre 
asigurarea universalității Organizației Națiu- 
nilor Unite, a eficienței și contribuției sale 
la consolidarea păcii și securității în întreaga 
lume, pe baza respectării principiilor Cartei w 
Organizației Națiunilor Unite.

Cele două părți au făcut un schimb de pă
reri cu privire Ia problemele actuale ale miș
cării comuniste și muncitorești internaționale 
și cu privire Ia colaborarea în continuare 
dintre Partidul Comunist Român și Uniunea •'Sr 
Comuniștilor din Iugoslavia. Ele au con
statat cu satisfacție că relațiile și colabo
rarea dintre cele două partide se extind și 
se întăresc continuu, în interesul păcii și 
socialismului, al prieteniei dintre cele două 
țări. . W

Cele două părți au subliniat că pozițiile lor 
cu privire la principiile și utilitatea colabo
rării bilaterale și multilaterale între partidele 
comuniste și muncitorești sînt identice sau 
apropiate și au relevat importanța colabo
rării bilaterale cît mai largi ca cea mal po
trivită cale pentru o mai bună cunoaștere 
reciprocă, pentru depășirea deosebirilor de 
vederi și adîncirea colaborării.

Cele două părți acordă o mare însemnă
tate proceselor, sociale și năzuințelor demo
cratice, caro se manifestă în lumea contempo
rană și care reflectă puterea de atracție tot A 
mai mare a ideilor socialismului și democra
ției, întărirea forțelor progresiste in lupta lor 
împotriva relațiilor și instituțiilor perimate, 
care au devenit un obstacol în calea dezvol
tării și a progresuiui.

Părțile au constatat creșterea rolului și 
importanței partidelor comuniste și munci
torești, mișcărilor de eliberare națională și 
altor forțe democratice și progresiste în evo
luția situației internaționale, ceea ce sporeș
te răspunderea istorică a acestora. In rapor
turile dintre partidele comuniste și muncito
rești, ele acordă o deosebită importanță apli- A 
cării consecvente a principiilor independenței 
și egalității în drepturi, internaționalismului 
proletar, respectării particularităților națio- 
nale, dezvoltării creatoare a teoriei și practi
cii socialiste. în colaborarea dintre partide 
este necesar să se pornească de la ceea ce W 
este comun in lupta pentru pace, progres și 
socialism, iar deosebirile nu ar trebui să con- A 
stituie o piedică în calea colaborării. Cele 
două părți acordă un sprijin hotărît tuturor I 
eforturilor îndreptate spre dezvoltarea demo- 
craticâ continuă a societății socialiste și sub
liniază dreptul exclusiv al fiecărui partid de 
a-și stabili de sine stătător politica în con- " 
struirea socialismului în țara sa.

Cele două părți consideră că în situația A 
plină de pericole pentru pacea și indepen
dența unor țări, de o deosebită importanță 
pentru mișcarea comunistă și muncitorească 
internațională, pentru forțele progresiste și 
democratice este căutarea celor mai eficace 
căi pentru stăvilirea politicii imperialiste a- 
gresive, asigurarea unei păci juste și traini
ce în lume și aplicarea consecventă a prin
cipiilor coexistenței pașnice active. Tocmai 
de aceea se impune necesitatea ca toate a- 
ceste forțe să acționeze în direcția realizării 
celei mai largi unități antiimperialiste, pe 
baza egalității în drepturi.

Vizita delegației de partid și de stat a Re
publicii Socialiste România, condusă de se
cretarul general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste £ 
România, Nicolae Ceaușescu, în Republica 
Socialistă Federativă Iugoslavia și convorbi
rile purtate constituie o importantă contri
buție la consolidarea în continuare a priete
niei și colaborării multilaterale dintre Repu
blica Socialistă România și Republica Socia
listă Federativă Iugoslavia, în interesul po
poarelor celor două țări, al cauzei păcii și 
socialismului.

Secretarul general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu, a invitat pe 
Iosip Broz Tito, președintele Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, președintele £ 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, să facă 
o vizită în Republica Socialistă România. In- 
vi tați a a fost acceptată cu plăcere.
Brioni, 1 iunie 1968

care ar contribui la 
favorabile rezolvării 
acordă, de aseme- “

unor condiții
o.v. ___
i, o mare importanță fiecărui pas menit 

împiedice diseminarea armei rnucleu- a 
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Invingind pe dinomovifti cu 20—15. lumdMiftH de la Steaua au îmbrăcat tricourile de cam
pioni ai tării. Bucuria victoriei aparfine, deopotrivă ji suporterilor. Iată-i îmbrătifmdu-l pe 

Gruia. Foto: V. RABA

Bl

SCRIMA

este un 
tnîndri

Fotoreportaj de 
VIOREL RABA

de ieri de la Ghimpați 
succes cu care se pot 
tinerii participant — aproape 
2 000 — ca șl organizația de 
tineret a județului Ilfov.

INIȚIATIVA PREZENTĂ LA START
GHIMPAȚI, duminică, zi 

caldă și însorită de iunie... 
Din Răscruci. Izvoarele, din 
Epuresti, Bulbucata și Cle- 
jani, din Schitu și Letca Nouă 
autocamioanele au adus aci. 
încă din primele ore ale di
mineții sute și sute de tineri. 
Mai mult de 15 sute... Raza 
sportivă a gazdelor a fost lo
cul în care, ieri, tinerii aceș
tia nud ți au cîntat, au dan
sat, au jucat, fotbal, volei și 
handbal și, apoi, au cîntat 
din nou pînă spre orele în
serării.

Denumirea de „Festival al 
tineretului" pe care am 
aflat-o scrisă sus. la intrarea 
în parc alături de urările de 
hu'i venit n-a fost deloc rău 
aleasă : tot ce am văzut și am 
trăit acolo, într-o singură zi, a 
fost cu adevărat tm 
Începutul l-au făcut 
țiile artistice care, în 
[a spectatorilor și a 
menit să selecționeze , 
mai buni pentru faza jude
țeană a concursului formații
lor artistice au prezentat un 
program deosebit de variat și 
atractiv. Au reținut atenția 
soliștii de muzică populară 
Petra Duroiu și Maria Tăna- 
se, tînărul elev Andrei Stan 
din Milcooăț. fluerașul Elorea 
Curelea și formația de muzi
cuțe din comuna Izvoarele. 
Dar este greu să alegi între 
40 de soliști, două tarafuri, 
șapte echipe de dansatori, 15 
soliști instrumentiști, șase re
citatori, patru grupuri vocale, 
șapte echipe de dansuri și un 
montai muzical-literar. Juriul 

avut o clipă de răgaz! 
intrat, apoi, în „scenă"

sportivii: turneul de fotbal a 
adus la start opt echipe ; la 
volei cel mai disputat meci 
l-au furnizat echipele din 
Naipu și Letca Nouă, iar la 
handbal „capul de afiș" l-a 
deținut partida Letca Veche- 
Tufa. Dar cea mai multă ve
selie a fost în jurul concuren- 
ților la probele „fuga în sac" 
și „pescuitul de sticle". A 
fost o zi minunată care ni s-a 
părut, tuturor, foarte scurtă...

Ar fi multe de spus pe 
marginea celor văzute. Dar 
poate cea mai îmbucurătoare 
constatare este că atunci cînd 
își dau mîna inițiativa tine
rească și spiritul de organiza
re se pot obține realizări din
tre cele mai frumoase. Incon
testabil întrunirea tinerească

Corespondenții noștri ne 
informează că asemenea ma
nifestări au mai avut loc în 
numeroase alte localități. Așa 
de pildă, în Pădurea Saru, din 
vecinătatea Balșului, la întîl- 
nirea tinerilor din județele 
Dolj și Olt, formații artistice 
și sportive din cele două ju
dețe au prezentat un festival 
cultural-artistic și sportiv la 
care au participat peste 5 000 
de spectatori.

l

0 NOUA INFRINOERE 
CUM 0 EXPLICĂM?

Sala din dr. Stai- 
covici pare să nu le 
priască scrimeriloi 
noștri. Intr-adevăr, la 
numai o săptămină 
după ce floretiștii au 
pierdut în fața polo
nezilor, iată că și fe
tele au trebuit să se 
recunoască învinse tot 
în fața echipei Polo
niei. Rezultatul re
prezintă o surpriză 
chiar și pentru polo
neze, cu atît mai 
mult cu cît cu o zi 
înainte (sîmbătă), fe
tele noastre au ocu
pat primele două 
locuri la individual 
prin Olga Szabo și 
Ileana Drîmbă. Cea 
mai bună trăgătoare 
poloneză, Cymerman, 
a ocupat locul III iar 
în turneul final noi 
am avut nu mai pu
țin de șase fete față 
de două cîte au avut 
adversarele. Superio
ritatea româncelor 
părea să fie evidentă. 
Ele au tras variat, a- 
rătînd o maturitate 
tactică, stăpînirea li
nei bogate game de 
procedee tehnice, îtn

hinîiid cu succes ac
țiunile de atac („bun 
simț" al distanței — 
Olga Szabo) cu cele 
din apărare (paradă' 
— ripostă Ardeleanu) 
sau contra atac (Ien- 
cic, Drîmbă, 
Toată lumea 
mulțumită de 
portarea lor, 
mîndu-se prin 
ta rezultatele 
Como (Italia) 
sfîrșliul ........
trecute. Chiar și po
lonezele pronosticau 
victoria "echipei noas
tre si încă la scor. 
Lucrurile nu s-au pe» 

trecut însă așa și 
iată-ne învinși de o 
echipă care s-a com
portat omogen: trei 
trăgătoare au reali
zat două victorii iar 
Pawlas, a patra, care 
cu o zi înainte nu 
intrase nici măcar în 
primele 12 — acu
mulează trei victorii 
stabilind scorul final 
de 9—7. Echipa noa
stră s-a comportat 
inegal. De 'urnă sea
mă, meciul f. lnst pri
vit cu oarecare ușu

rință (Ene n-a putut

Ene). 
a fost 

corn» 
confir- 
aceas- 
de la 
de la 

săptămânii

realiza nici o victorie 
deși a condus d<s 
două ori cu 3—0). 
Singura, Drîmbă, cu 
patru victorii, s-a 
comportat la valoarea 
ei. Rezultatul cu e- 
chipa Poloniei tre
buie analizat foarte 
serios, în acest fel 
lecția primită pe pro
priul teren poate 
servi colectivului de 
antrenori și sportivi 
cu patru luni înain
tea Olimpiadei învă
țăminte prețioase. De 
altfel, trebuie remar
cată inițiativa fede
rației de a verifica 
echipele in compania 
unor formații de va
loare ceea ce are da
rul să ne edifice a- 
supra potențialului e- 
chipelor la un mo
ment dat, perspecti
velor pe care le avem 
pentru următoarele 
concursuri mari, de 
posibilitatea de a în
lătura anumite lipsuri 
care cum s-a văzut, 
există.

Prof. LUCIAN 
GLIȘCA

Campionii BEEQH
TOTUL SE VA VE

DEA MIERCURI
Mărturisim cu sinceritate că 

după comportarea îndoielnică 
în partida cu Austria și „ve
rificarea" sub auspicii simi
lare cu Allemania din Ae- 
chen credeam într-o reîm- 

• prospătare sau mai bine zis
revenire a lotului reprezentativ. 
Mai ales că, între timp, s-au mai 

• consumat cîteva etape de fotbal
care au arătat oarecum forma 
bună, constanța unor jucători. 

• Antrenorii lotului ca și cei din
trecutul apropiat, s-au dovedit 
însă conservatori. Mențin, co- 

• respund sau nu, aceiași jucători.
îi timorează, probabil, încercă
rile. De aceea socotim că în 
partida de verificare de sîmbătă 
nu au putui să se edifice asupra 
posibilităților fotbaliștilor pro
gramați să apară în formație. 
Dacă da. atunci numai în sens 
negativ. Fiindcă, nici măcar în- 
tr-un asemenea meci, fără miză, 
multi dintre component!! lotului 
n-au îndreptățit încrederea, se- 

A lecționarea. Dacă punem la so- 
coteală și faptul că forrtnația 
F.C. Bruges venită în vacanță, 

A la mare. — deși atît de puțin 
cunoscută pe plan european, re- 
prezentînd. dacă vrem să fim 
drepți, un fotbal de mîna a treia, 
a putut și a reușit să pună — ca 
joc, ca orientare tactică în teren, 
ca tehnică — într-o postură de 
inferioritate „naționala*4 noastră, 
atunci nu putem să nu revenim 
la acel obsedant și îngrijorător 
refren care ne-a tocit și măcinat 
auzul și nervii de ani și ani : 
Cînd și cum vom reuși să facem 
o națională care să obțină rezul
tate cît de cît onorabile ? Pentru 
că sîmbătă au fost momente pe
nibile : adversarii pasau mingea 
printre picioarele jucătorilor, 
din 2—3 pase ajungeau să șuteze

periculos la poartă, cînd intra 
mingea în posesia lui Dobrin și 
a colegilor, se oprea pur și sim
plu jocul. însuși faptul că avem 
în reprezentativa țării, doi 
fundași laterali din divizia se
cundă — Deleanu și Ivăncescu
— (Steagul roșu e, oricum, în 
B), că am apelat la 2 extreme
— Sasu și Kallo (Farul) — de la 
o echipă care nu strălucește, că 
solicităm în continuare, servi
ciile unui Ghergheli, jucător de
mult plafonat și demodat, ca stil, 
ca tot ce vreți, spune multe. 
Singurii oameni în care putem 
crede fără reticență, sînt Coman,- - Du_ 

Noi
Barbu, Dinu, Dumitriu II, 
mitrache. poate și Grozea.

ultima etapă

FOTBAL
că în formații cum 
ale Angliei. Italiei, 
se mențin jucătorii

tarii pe 1968
înțelegem 
sînt cele 
Portugaliei 
de clasă, uneori făcînd abstrac
ție de forma lor. dar în cazul 
nostru — neavînd asemenea ju
cători — locurile în națională 
trebuie ocupate de jucătorii care 
în perioada premergătoare me
ciurilor dețin cea mai bună for
mă. în acest context ne amintim 
de Pexa, Haidu, Dumitru Nico- 
lae. Anca etc., care au lipsit de 
la verificarea, ultima, înaintea 
meciului cu Olanda, care va avea 
loc miercuri.

Rezultatul (4—2) nu este con
cludent. Echipa care a jucat mai 
bine a fost F.C. Bruges. Deci... 
totul se va 
miercuri.

vedea de abia

V. cabulea

IN DIVIZIILE B Șl C
In vreme ce echipele din divizia A au avut o duminică „relache", 

«uit» e*te*®rl,les; C.»» ultima carte a campionatului
J ‘ 1 Uontrar obiceiului vom menționa performanțele dobindite 
de echipele din divizia C. Astfel, în urma rezultatelor obținute în 
etapa de ieri, ultima, au cîștigat dreptul de a juca în noul an com- 
petițional m Divizia B. următoarele formații : Medicina Cluj Oțelul 
Galați. Electroputere Craiova. Dunărea Giurgiu, cîstigătorii ’celor 4 serii.

In ultima etapă a diviziei B s-au înregistrat următoarele rezultate : 
SERIA I ; Politehnica București — Flacăra Moreni 4—0 ; Portul 

Constanța — Chimia Rm. Vîlcea 2—0 ; Victoria Roman — Chimia 
Suceava 2—1 ; Politehnica Galați — Ceahlăul Piatra Neamț 6—0 ; 
Metalul București — Politehnica Iași 3-1 ; Mctrom Brașov — Elec
tronica Obor 1—1 ; C.F.R. Pașcani — Poiana Cîmpina 1—0.

SERIA A II-A : C.F.R. Timișoara — Olimpia Oradea 4—1 ; C.F.R. 
I.R.T. Arad — Gaz metan Mediaș 5—1 ; Industria Sîrmei Cîmpia 
Turzii — Politehnica Timișoara 2—0 ; C.S.M. Reșița — C.S.M. Sibiu 
2—2 ; Minerul Baia Mare — A.S. Cugir 2—1 ; Metalul Hunedoara — 
Vagonul Arad 2—0 ; Crișul Oradea — C.F.R. Cluj 2—2.

Au promovat : Politehnica Iași și Vagonul Arad.
Vor încerca să intre în divizia A în€runtîndu-se în baraj cu ulti

mele două clasate în prima categorie și Crișul Oradea și Politehnica 
Galați clasate pe locul II in seriile diviziei secunde.

divizia A au avut o duminică „relache",

După un arat maraton pugilistic în cadrul unor dispute 
dîrze, finalele campionatului național de box au desemnat cei 
11 purtători ai centurii și titlului de campioni pe 1968. Iată-i, 
în ordinea categoriilor •'

PETRE GANEA (Dinamo), CONSTANTIN Cit CA (Steaua), 
NICOLAE GÎJl (Steaua), AUREL SlMION („Muscelul" Cimpu- 
lung Muscel), CAL1STRAT CtTOV (Dinamo), VASILE ANTO
NI U (Dinamo). VICTOR ZILBERMAN (Steaua), ION COVACI 
(Dinamo). GHEORGHE CHIVĂR (Steaua), ION MONEA (Di
namo), ION ALEXE (Dinamo).

Duminică a plecat spre Ge
neva delegația Republicii Socia
liste România, care va participa 
la lucrările celei de-a 52-a se
siuni a Conferinței generale a 
Organizației Internaționale a 
Muncii.

Delegația este condusă de to
varășul Petre Blajovici, minis
trul muncii.

bit despre politica internă și 
externă a P.C.R., despre acti
vitatea internațională a U.T.C. 
și U.A.S.R.

Intîlnirea s-a încheiat cu un 
frumos program artistic sus
ținut de formațiile liceului nr, 
2 din localitate.

(Agerpres) 1. CHIRIC

INTILNIRE CU TINERETUL

Potrivit unei fructuoase și 
utile tradiții, activiști ai Uni
unii Tineretului Comunist se 
întîlnesc cu tinerii din diverse 
locuri de muncă și dezbat în- 
tr-un cadru propice aspecte 
ale activității U.T.C., ale vieții 
de organizație, alte probleme 
care interesează și-z preocupa 
pe tineri. Duminică. în sala 
Teatrului Tineretului din Pia
tra Neamț, cîteva sute de ti
neri din oraș s-au întîlnit cu 
tovarășul Ion Popescu, secretar 
al C.C. al U.T.C. care, răspun
zând numeroaselor întrebări 
ce i-au fost adresate, le-a vor-

JUBILEU

Sîmbătă și duminică s-au des
fășurat la Turnu Severin festi
vitățile prilejuite de împlinirea 
a 70 de ani de activitate a Coru
lui din această localitate. Cu 
prilejul adunării festive dedicate 
evenimentului, la care au tuat 
parte reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat și in
vitați. precum și formații artis
tice de amatori din Lugoj. Vînju 
Mare, Pătulele și Orșova, pen
tru activitatea desfășurată, coru
lui casei de cultură din T. Se
verin i-a fost decernat ordinul 
„Meritul cultural" clasa a IlI-a 
iar unui număr de 22 de coriști 
le-au fost înmînate ordine și 
medalii ale Republicii Socialiste 
România.



delegației române
Nici un milimetru

Poporul italian a sărbătorit aniversarea proclamării repu
blicii. Evenimentul a fost celebrat la Roma printr-o paradă 
militară care a avut loc în piața

noastră înfățișează Piața Domului
Veneției. Fotografia 

din Florența.

sterliul 
Kleber 
am cri - 

,nu a avansat nici un mili- 
în direcția satisfacerii

înainte...

Purtătorul ide cuvînt 
vietnamez a definit exact 
convorbirilor din Avenue 
cînd a afirmat că partea 
cană , 
metru’ 
cerințelor pe deplin justificate ale 
poporului vietnamez. Problema 
principală la care reprezentanții 
Washingtonului trebuie să dea un 
răspuns clar, fără echivoc, este 
aceea a încetării necondiționate a 
bombardamentelor aeriene și a 
tuturor actelor de război împo
triva R.D. Vietnam. Fără soluțio
narea acestei probleme nu se 
poate concepe abordarea ansam
blului dosarului vietnamez. Di
mensionarea exactă a problemei, 
importanța ei pentru deschiderea 
drumului către o soluție negociată 
au fost evidențiate încă înainte 
ca părțile să ia Ioc la masa Tra
tativelor și Washingtonul alune; 
cînd a decis să-și trimită repre
zentanții la Paris a știut că do
vada bunei sale credințe poate 
fi oferită numai prin sistarea 
atacurilor aeriene și a actelor de 
război împotriva R.D. Vietnam. 
Sfidînd adevărul și dreptatea, 
nesocotind legitimele exigențe ale 
opiniei publice, 
S.U.A. adoptă la 
birile de Ia Paris 
tudine rigidă, lipsita ide 
Optimismul purtătorului 
vînt american și încercările sale 
de a marca puncte în confrunta
rea pe plan propagandistic nu

reușesc să elimine indispoziția pe 
care o provoacă faptul că expo- 
nenții S.U.A. au ales tactica ob- 
strucționismului, în locul unei 
discuții sincere, deschise. „Ideile 
noi", despre care Ia Washington 
se afirma că se găsesc în servieta 
bai Harriman, întîrzie să se 
ivească. Pentru mulți observatori 
apare cu claritate că Harriman se 
străduie, firește zadarnic, să ob
țină în Avenue Kleber ceea ce

examinării ansamblului 
agresiunii americane în Vietnam 
a ansamblului violărilor ide către 
S.U.A. a acordurilor de la Ge 
neva din 1954, și, în primul rînd. 
a problemei de a determina înce
tarea necondiționată a actelor de 
război împotriva R.D. Vietnam".

De altfel, concludent pentru 
intențiile americane este faptul 
că doar în primele 15 zile ale lunii 
mai numărul total al grupărilor

trimișii 
convor- 

o ati- 
realism. 
de cu-

Westmoreland nu a putut obține 
pe cîmpul de luptă din Vietnam. 
Ambasadorul american vorbește, 
deseori, despre o „dezescaladare 
reciprocal face apel Ia „recipro
citate". Xuan Thuy, reprezentan
tul R.D. Vietnam, sublinia pe 
bună dreptate că ,,reciprocitatea" 
cerută de S.U.A. poate fi con
cepută doar ca un angajament al 
celor două părți de a nu ataca 
și bombarda teritoriile statelor 
respective. „Problema principală 
care se pune acum — releva 
ministrul nord-vietnamez — este

de avioane trimise în misiune 
împotriva R.D. Vietnam s-a cifrat 
la 2 600, în timp ce ele nu au fost 
decît 2 300 în cursul întregii 
luni aprilie. Un comunicat pu
blicat la Hanoi sublinia că rai
durile americane din ultimele 
săptămîni „au un caracter -de ex
terminare". Intensificarea bom
bardamentelor între paralele 17 și 
20, acțiunile de război întreprinse 
în sudul Vietnamului, dezvăluie 
că Washingtonul nu a renunțat 
la ideea de a îngenunchea po
porul vietnamez prin forța arme-

lor. Planuri de acest gen au eșuat 
in trecut, eșuează în prezent și 
sînt sortite eșecului și în viitor. 
Neîntreruptele bătălii pe care pa
trioții sud-vietnamezi le dau chiar 
în inima Saigonului. în apropiere 
de palatul lui Thieu, dovedesc 
neputința corpului expqdiționar 
american și falimentul marionete
lor. S-au publicat zeci de comu
nicate despre „curățirea" Saigo
nului, capitala sud-vietnameză a 
fost proclamată „zonă sigură", 
dar cele scrise pe hîrtie nu-i îm
piedică, pe patrioți să pătrundă 
în oraș și să dea grele lovituri 
agresorilor. Dar nu este vorba 
doar de Saigon. Mereu revin în 
informațiile de front platourile 
înalte. Da Nang sau Dak To. Pre
tutindeni forțele patriotice acțio
nează cu o eficacitate recunoscută 
în rapoartele comandamentului 
american ce indică o vertiginoasă 
creștere a pierderilor suferite de 
trapele S.U.A.

Lupta curajoasă a poporului 
vietnamez demonstrează hotărîrea 
■a de nezdruncinat de a-și apăra 
dreptul la o viață demnă. liberă. 
Lupta ^ceasta găsește sprijinul 
omenim iubitoare de pace, pro
fund convinsă că numai încetarea 
necondiționată a actelor de răz
boi ale S.U.A. împotriva R.D. 
Vietnam poate să deschidă calea 
spre o reglementare a conflictului 
care însingereazâ de atîția ani 
acest încercat colț a] Asiei de 
sud-est. Lupte aprige la Saigon

• Patriotii iți croiesc

prezidenfial

drum spre palatul

Presa iugoslavă 

despre vizita

BELGRAD 2 — Trimisul 
special Agerpres. S. Morcoves- 
cti, transmite : Presa iugosla
vă de duminică a rezervat un 
spațiu însemnat publicării 
materialelor cu privire la în
cheierea vizitei delegației de 
partid și de stat a Repu
blicii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Astfel, toate zia
rele publică informații despre 
încheierea convorbirilor ofi
ciale, dineul oferit în cinstea

oaspeților de președintele 
Tito, plecarea din Pola și so
sirea la București, precum și 
fotografii cu aspecte de la 
convorbiri și plecare.

Ziarul „Borba" publică tex
tul comunicatului sub titlul 
„Dezvoltarea multilaterală și 
permanentă a prieteniei din
tre cele două țări", iar ziarul 
„Politika" sub titlul „Crește
rea rolului și importanței 
partidelor comuniste și mun
citorești sporește rolul lor is
toric".

Francezii vor păjși în fața ur
nelor. Săptămînile de frămîn- 
tări sociale sînt urmate de cele 
dominate de o acerbă bătălie 
politică. Milioane dc muncitori 
se găsesc în grevă în aceste zile 
de tensiune cînd a început o 
campanie electorală pe care ca
lendarul politic nu o prevăzuse. 
Săptămîna aceasta, actualitatea 
franceză a fost marcată de ho
tărîrea președintelui de Gaulle 
de a dizolva Adunarea Națio
nală. Generalul de Gaulle a de
clarat, de asemenea, că în ca
zul în care situația actuală din 
Franța se va menține, va trebui 
să adopte și alte măsuri în a- 
fara de consultarea imediată a 
populației prin intermediul vo
tului. Cele două tururi de scru
tin au fost fixate pentru zilele 
de 23 și 30 iunie. Concomitent, 
guvernul Pompidou a fost re
maniat. Schimbarea care a reți
nut atenția observatorilor este, 
fără îndoială, cea care-1 aduce 
pe Michel Debre în fruntea Mi
nisterului de Externe, iar pe 
Maurice Couve de Murville la 
Ministerul Economiei ți Finan
țelor.

Măsurile anunțate de pre
ședintele de Gaulle au fost su
puse unei critici vehemente de 
către opoziție. Partidul Socia
list Unificat a chemat la crea
rea unui front comun al tuturor 
forțelor de stingă. In declarația

Partidului Comunist Francez se 
subliniază că „prima condiție 
pentru reglementarea imensului 
conflict provocat de politica ne
fastă a unei puteri în slujba 
trusturilor este de a satisface 
revendicările legitime ale oa
menilor muncii". In declarație, 
care respinge atacurile la adre
sa Partidului Comunist Fran-

săptămînii a fost marcat de 
contactele care an avut loc în
tre delegațiile Partidului Comu
nist Francez și Federației Stin- 
gii Democrate și Socialiste. Cele 
două delegații au hotârit ca Ia 
primul tur de scrutin să-și pre
zinte candidați separați in toate 
circumscripțiile electorale. iar 
la cel de-al doilea tur de scru-

/

Evoluția even!
montelor din Franța
cez, se subliniază că partidul 
„va merge la această consultare 
expunîndu-și programul său de 
progres social și dc pace și po
litica de unire a tuturor forțe
lor democratice". După părerea 
ziarului LE POPULAIRE. „cri
za nu poate să mai dureze mul
tă vreme în forma sa actuală 
și un deznodămint se apropie. 
Stingă revendică puterea și. in
diferent de nuanțele sale, tre
buie să cadă de acord". Sfirșitul

tin să-și unească forțele în 
rut candidatului de stingă 
al P.C.F., fie al F.S.D.S.) 
mal bine plasat, astfel incit să 
pcată fi învins candidatul gu
vernamental. Se așteaptă ca în 
zilele următoare să fie publicat 
un document comun al P.C.F. 
și F.S.D.S. in legătură cu pro
bleme economice și sociale de 
actualitate. Intre timp, atit la 
Paris cit și in provincie, se des
fășoară manifestații organizate

jo- 
(fir 
cel

at’t de grupările proguverna- 
menta*e, cit și de către parti
dele de opoziție și centralele 
sindicale.

Mișcarea grevistă se desfă
șoară cu aceeași forță in întrea
ga țara. Negocierile dintre sin
dicate și patronat au permis 
realizarea unui acord in unele 
sectoare, ceea ce a dus Ia re
luarea lucrului in o serie de 
întreprinderi. Un comunicat a’. 
C.G.T. semnala că „discuțiile 
angajate pe seară națională cu 
organizațiile patronale au pre- 
Zresat simțitor, afară de cîtev?. 
din ele-. Simbătă. la sfirșitul 
unei ședințe a guvernului, s-a 
anunțat hotărîrea care prevede 
majorarea salariului minim ga
rantat. creșterea generală cu 
7 la suta a salariilor incepind 
cu 1 iunie a. c. și o nouă creș
tere de 3 la sută începînd eu 
1 octombrie a. e„ in raport eu 
posibilitățile fiecărui sector in
dustrial. In aceeași ședință s-au 
dezbătut și probleme legate de 
viitoarea reformă a învățămin- 
tnlui universitar.

Evenimentele din Franța se 
află intr-o vertiginoasă desfă
șurare și observatorii evită pro
nosticurile. Zilele următoare 
vor aduce, probabil. în prim 
plan bătălia electorală de scurta 
durată, dar de • ascuțime puțin 
•bișBuită.

începînd din zorii diminețiiîncepînd din zorii dimineții de duminică, patrioții 
namezi au continuat atacurile combinate cu rachete și 
asupra mai multor obiective strategice din Saigon.

sud-viet- 
mortiere

Potrivit agenției Reuter, dumi
nică dimineața patrioții au lan
sat asupra orașului Saigon un 
atac cu rachete de 122 mm și 
mortiere. Un purtător militar de 
cuvînt sud-vietnamez citat de 
agenția U.P.I., a declarat că for
țele patriotice încearcă să-și cro
iască drum spre palatul prezi
dențial din centrul Saigonului și 
că se dau lupte pentru fiecare 
clădire Ia distanță de numai o 
milă de palatul prezidențial. 
Cele mai intense acțiuni ale de
tașamentelor F.X.E. sînt semna- 

e în cartierul Cholon din Sai-

transmit 
sud-viet-

gon. Agențiile de presă 
ca unități ale aviației 
nameze și elicoptere americane 
au intervenit în repetate rînduri, 
bombardînd mai multe imobile 
din centrul cartierului Cholon. 
în pofida acestor puternice boih- 
bardamente, patrioții dețineau, 
la căderea serii, mai multe pozi
ții și continuau lupta.

Totodată, s-a anunțat în capi
tala sud-vietnameză că colonelul 
Nguyen Van Luan, șeful poliției 
saigoneze, a fost ucis în cursul 
luptelor desfășurate în cartierul 
Cholon. De asemenea, anunță a- 
genția France Presse. trei alți 
ofițeri superiori sud-vietnainezi 
au fost uciși. Primarul Saigonu
lui. Cua. împreună cu aproxima
tă 20 ele militari saigonezi au 
fost răniți cursul • acestor
lupte.

PRAGA 2 (Agerpres). — Sîm- 
bătă seara a luat sfîrșit Plenara 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Cehoslova
cia începută la 29 mai. Plenara 
a aprobat rezoluția privind ac
tuala situație și acțiunile vii
toare ale partidului, un mesaj 
al C.C. al P.C.C. către membrii 
de partid și întregul popor și a 
hotărît convocarea pentru 9 
septembrie 1968 la Praga a 
celui de-al XIV-lea ~ 
greș extraordinar al 
In hotărîrea privind 
carea congresului se 
că această decizie a fost lua
tă după aprecierea situației 
din partid care cere stabilirea 

- acțiunilor politice ale partidu-

Con- 
P.C.C. 
convo- 

arată

lui pe perioada următoare și 
alegerea unui nou comitet cen
tral, care se va bucura de în
credere și autoritate deplină 
în scopul asigurării unității de 
acțiune a partidului.

Comitetul Central a adoptat, 
de asemenea, o hotărîre despre 
pregătirea Congresului al 
XIV-lea extraordinar al P.C.C., 
precum și hotărîrea C.C. al 
P.C. privind sistemul juridico-

statal. Aceste două documente 
vor fi publicate în presa ceho
slovacă în primele zile ale lunii 
iunie.

Comitetul Central a luat act 
de cererea lui B. Lomsky, pre
cum și a lui R. Cvik, privind 
eliberarea lor din funcția de 
membri ai C.C. al P.C.C. Tot
odată, C.C. a aprobat prin vot 
secret eliberarea lui M. Vacu- 
lik din funcția de membru su
pleant al Prezidiului C.C. în 
această funcție a fost ales B. 
Simon, prim-secretar al Comi
tetului Orășenesc Praga al 
P.C.C. J. Lenart, membru su
pleant al Prezidiului și secretar 
al C.C. al P.C.C., a fost însăwu- 
n.at cu conducerea comis» 
ideologice a C.C. al P.C.C '

Cuvîntul de închidere a fost 
rostit de primul secretar al 
C.C. al P.C.C., A. Dubcek. El 
a vorbit despre principalele 
sarcini ale partidului la ora ac
tuală, în special în ce privește 
asigurarea pregătirii organiza
torice, programatice și politice 
a Congresului al XIV-lea 
extraordinar al P.C.C.

săptămîna pe glob

România

de la

Barcelona

Protestele n-au găsit ascultare. 
Bundestagul s-a arătat indiferent 
față de cerința exprimata de 
mulțimile ce demonstrau pe 
străzi. Mii, zeci de mii de oameni 
de cele mai diverse preocupări 
profesionale și apartenențe poli
tice au manifestat în orașele vest- 
germane împotriva „legislației 
excepționale", pe care au apre
ciat-o drept un grav atentat la 
drepturile lor democratice. O a- 
semenea furtună politică nu a 
mai cunoscut de mulfi ani Repu- 
blica Federală a Germaniei. Mi
tingurile și demonstrațiile au fost 
urmate de greve și ocuparea unor 
facultăți. Amploarea protestului 
s-a vădit mai ales în refuzul pu
ternicii mișcări sindicale de a ac
cepta legislația antidemocratică 
(deși trebuie spus că liderilor 
sindicatelor li se reproșează de 
către muncitori că nu au recurs 
la arma grevei generale).

Bundestagul a adoptat, totuși, 
legislația excepțională. 100 de de- 
putați s-au opus. Alături de li
berali, deveniți critici intransin- 
genți ai acestui complex de legi. 
35 de deputați social-democrați 
au preferat să țină seama de sta
rea de spirit a celor ce i-au ales 
și nu s-au supus directivelor con
ducerii partidului lor, fidelă 
..marii coaliții" și politicii ei (o 
paranteză: de altfel această fi
delitate față de U.C.D. și, în ge
neral, politica „marii coaliții" de
teriorează pozițiile P.S.D., fapt

vădit de rezultatele alegerilor din 
landuri).

S-a mai scris în aceste coloane 
despre „legislația excepțională". 
Textele de legi aprobate de 
Bundestag sînt astfel întocmite 
îneît permit utilizarea lor de fie
care dată cînd forțele reacționare 
și conservatoare își văd intere
sele amenințate. Drepturile cetă
țenești pot fi anulate prin refe-

lor în întreprinderi, preconizează 
constituirea unei „gărzi civile-, 
ceea ce ne întoarce cu gindul Ia 
o perioadă neagră din istoria 
Germaniei. Această țară a mai 
cunoscut legislații excepționale și 
efectele lor s-au dovedit tragice 
în primul rînd pentru poporul 
german. Faptul că actuala legis
lație a fost adoptată într-o peri
oadă în care grupările neonaziste

0 legislație 
primejdioasă

riri la primejdii vag definite. O 
dictatură necruțătoare ar putea fi 
instaurată în condițiile unui val 
grevist sau ale unei mișcări so
ciale revendicative, printre mo
tivele care justifică decretarea 
stării excepționale aflîndu-se și 
„conflictele în interiorul țării". 
LE MONDE constată că munci
torii și studenții văd în legisla
ția excepțională „o amenințare 
morală pentru democrație și des
chiderea drumului arbitrariului". 
Legislația duce Ia întărirea rolu
lui pe care armata și poliția îl 
au în viața publică, creează po
sibilitatea intervenției autorități-

sînt în ascensiune stimulează în
grijorarea opiniei publice. Sînt 
fapte peste care nu se poate 
trece cu vederea. împotriva ce
lor ce au moștenit politica și 
practicile nazismului, împotriva 
propovăduitorilor revanșismului 
nu se iau măsuri și se invoca „le
galitatea**, „dreptul la exprima
rea tuturor opiniilor" (drept, 
însă, refuzat comuniștilor al că
ror partid este în ilegalitate ca și 
altădată în trecutul de tristă a- 
ducere aminte). In schimb, după 
cum releva un document publi
cat de sindicatele vest-germane. 
„în cazul unor conflicte interne.

legile excepționale au menirea să 
întărească pumnul puterii de a 
stat și sâ fringâ. de pildă, forța 
muncitorului grevist". Celebru! 
filozof K. Jaspers afirmă că prin 
legislația excepțională se tinde 
..să se creeze o armă cu ajutora! 
căreia, in momentul critic, se \a V 
putea instaura printr-o singură 
acțiune dictatura, anula legea jfr 
fundamentală și obține un regim “ 
de constrângere polițienească-.

S.U.A„ Anglia și Franța s-au 
declarat de acord să renunțe la 
drepturile lor de ocupație in _ 
Germania occidentală, dar in- V 
tr-un document remis Bonnului 
„își rezervă dreptul de a face a 
singure față, chiar pe calea ar- ™ 
melor. oricărei amenințări ime
diate. care ar plana asupra secu
rității trupelor lor staționate pe 9 
teritoriul Republicii Federale a 
Germaniei". Atunci in ce constă 
„renunțarea" ? W

Adoptarea „legislației excep
ționale" nu înseamnă sfirșitul a 
luptei pe care adversarii măsuri- ” 
lor antidemocratice au desfășu
rat-o. ..Plîngerile constituționale- 
adresate instanței judecătorești de 
la Karlsruhe, grevele și manifes- 
taliile dovedesc că forțele demo- 9 
cratice vest-germane sînt decise 
să acționeze în continuare. Ele A 
găsesc înțelegere și sprijin și din- 
colo de frontierele Germaniei oc
cidentale. deoarece popoarele 9 
poartă încă urmele tragediei dez
lănțuite de nazism. $

• LA 1 IUNIE 1968 
deschis ia Barcelona cea de-a 
36-a eă'ție a Tîrgului inter
național de mostre.

La actuala ediție a tîrgului. 
România este prezentă cu un 
pavilion care ocupă o supra
față de 5M mp in interior și 
3W mp în exterior.

Pavilionul românesc a fost 
inaugurat dc dl. Laureano 
Lopez Rado, ministrul comi
sar al planului de dezvoltare 
care a apreciat arhitectura a- 
cestuia și produsele noastre, 
interesîndu-se îndeaproape de 
gama de fabricație a produ
selor noastre industriale.

La această ediție. România 
expune o gamă variată de 
produse printre care : insta
lații de forat puțuri, tractoa
re. motocompresoare. remor
că basculantă, autoturism de 
teren, electromotoare, ma- 
șini-unelte. mașini pentru in
dustria textilă, produse chi
mico și petrolifere, precum 
și produse ale industriei 
ușoare si alimentare, produse 
ale industriei lemnului și 
materiale de construcție.

Din primele ore ale dimi
neții. standurile românești an 
fost vizitate dc un numeros 
public și oameni de afaceri, 
stirnind un deosebit interes.

• SESIUNEA de primăvară
Consiliului economic și social al 
O.N.U. a recomandat Adunării 
Generale să adopte o rezoluție 
care cheamă toate țările să pună 
în afara legii organizațiile ce 
răspîndesc propaganda nazistă, 

* politica de apartheid și alte for
me de politică rasială. Hotărîrea 
a fost adoptată cu 25 de voturi 
pentru și două abțineri (S.U.A. 
și Marea Britanic). Consiliul e- 
conomic și social a recomandat, 
de asemenea, ca Adunarea Ge
nerală să adopte rezoluții prin 
care guvernele statelor membre 
să rupă orice relații cu guver
nele rasiste din Republica Sud- 
Africană și Rhodesia.

ZIARUL „L'HUMANITE" 
enunță în numărul său de sîm- 
bătă că peste 6 000 de persoane 
au intrat în rîndurUe Partidului 
Comunist Francez în cursul ulti
melor două săptămîni.
• ALEXEI KOSÎGHIN a pri

mit duminică pe Le Duc Tho. 
membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al Partidului ce
lor ce muncesc din Vietnam, 
care în drum spre Paris a făcut 
o escală la Moscova. Le Duc Tho 
merge Ia Paris în calitate de 
consilier special al reprezentan
tului R. D. Vietnam la convor
birile oficiale cu reprezentantul 
S.U.A.

săptămîna pe glob

„Un meci nal“. astfel caracterizează 
agenția FRANCE PRESSE confruntarea 
de simbătă seara intre senatorii Robert 
Kennedy și Eugene McCarthy, pretcn- 
denți la candidatura democratică la pre
ședinție, confruntare ce a avut loc in 
fața camerelor de luat vederi ale socie
tății de televiziune A.B.C. Dezbaterea 
televizată a scos in evidență doar deo
sebiri politice minore între cei doi can
didați și după cum transmite AGER
PRES, cei doi senatori s-au unit in a 
condamna politica președintelui John
son, atît pe plan intern cit și pe plan 
extern.

ÎN ORAȘUL olandez Brun- 
ssum, unde se află cartierul 
general al N.A.T.O. pentru zona 
centrală a Europei de vest, a în
ceput un marș al tineretului în 
:emn de protest împot: f a par
ticipării Olandei la Pactul Nord- 
Atiantic, Marșul, care va dura 
trei zile, a fost organizat de. 
Uniunea generală a tineretului 
din Olanda, In manifestele îm
părțite de organizatori se cere 
evacuarea cartierului general 
N.A.T.O. din Olanda, precum și 
înlăturarea de pe teritoriul aces
tei țări a focoaselor nucleare 
americane.
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• ÎNTR-0 conferință de 
presă, ministrul de externe 
veneauelean, Ignacio Iriba- 
rren Borges, a declarat că 
țara sa intenționează să res
tabilească relațiile diplomati
ce cu țările din Europa răsă
riteană. El a menționat că o 
misiune comercială mixtă 
compusă din reprezentanți ai 
guvernului și diverși lideri 
ai cercurilor de afaceri va 
face, începînd de la 8 iunie, o 
vizită în aceaste țări. Dele
gația va ti condusă de Râul 
Nass, adjunct al ministrului 
de externe.

Tensiune în Senegal
Comisarul informațiilor din 

Senegal, Abdoulaye Diack, a de
clarat în cadrul unei conferințe 
de presă că 31 de lideri sindi
cali și membri ai conducerii sin
dicatelor din țară au fost ares
tați, iar alte 900 de persoane au 
fost interogate în legătură cu re
centele evenimente desfășurate 
la Dakar. Potrivit declarației co
misarului informațiilor, „condu
cătorii sindicali se fac vinovați 
de a fi pregătit acțiuni în vede
rea preluării puterii în țară". 
După cum s-a mai anunțat, în

cursul săptămînii trecute, stu
denții de la Universitatea din 
Dakar și ulterior oameni ai 
muncii, au organizat în capitala 
țării mari demonstrații. Univer
sitatea din Dakar și alte institu
ții de învățămînt din Senegal au 
fost închise din ordinul autori
tăților. Forțele de ordine publică 
au intervenit pentru a preîntâm
pina orice alte manifestații. El a 
arătat în continuare că în pre
zent la Dakar a fost restabilită 
ordinea și că majoritatea salaria- 
ților și-au reluat activitatea nor
mală.

36 la sută fi doar 3'2 la sută lui Kennedy 
ți respectiv 24 la sută lui McCarthy. Oregon 
a fost o etapă secundară în lupta pentru 
Casa Albă deoarece acest stat trimite doar 
35 de delegați la convenție. Etapa finala 
va avea loc in California care are în con
venție 174 de locuri. Pentru a cîftiga cît 
mai multe voturi la 4 iunie, Robert Ken
nedy și-a pus în funcțiune toată artileria. 
Aici el îyi joacă cartea cea mai more pen-

Dintre evenimentele săptă
mînii s-a detașat hotărîrea socia
liștilor unificați italieni de a pă
răsi guvernul de „centru-stînga* . 
La Roma, această decizie a re
prezentat o adevărată surpriză, 
cei mai afectați fiind democrat- 
creștinii. Din informațiile pe 
care le deținem reiese că revi
zuirea politicii socialiste este în 
principal consecința înfrîngerii 
pe care P.S.U. a suferit-o în re
centele alegeri parlamentare. 
Pierderile de mandate și de vo
turi au reflectat impasul pe care 
îl cunoaște gruparea condusă de 
Pietro Nenni, născută din fuziu
nea socialiștilor cu social-demo- 
crații. Subminat de disensiuni 
interioare, incapabil să realizeze 
a armonizare a tuturor puncte
lor de vedere ce se manifestă 
printre adepții săi. P.S.U. nu a 
putut să joace un rol major în 
echipa guvernamentală și a fost 
nevoit să urmeze docil politica 
partenerului său democrat-creș-

tin. Ieșirea din guvern a socia
liștilor ridică probleme serioase 
pentru viitorul formulei de „cen- 
tru-stînga". Vor accepta demo- 
crat-creștinii să guverneze doar 
cu sprijinul dreptei ? Sau vor fi 
dispuși să primească sprijinul 
din afară al P.S.U., sprijin care

nu numai o nemulțumire profun
dă. Deasupra vieții politice ita
liene planează o notă de incerti
tudine.

In comitetul politic al Adună
rii Generale a O.N.U. au luat 
sfîrșit dezbaterile în legătură cu 
problema neproliferării armelor

aces- 
mare 
și le

Tur de orizonl
ar fi condiționat de numeroase 
concesii imprevizibile în acest 
moment. Implicațiile hotărîrii di
recțiunii P.S.U. nu se referă nu
mai la relațiile cu democrat- 
creștinii, ci și la viitorul partidu
lui deoarece există primejdia u- 
nei rupturi. Oricum, viitorul con
gres al P.S.U. se anunță furtu
nos. Nenni nu a luat parte la 
vot și gestul său ar putea indica

nucleare. în ședința de vineri 
seara, U.R.S.S. și S.U.A. au pre
zentat oficial un text revizuit al 
proiectului de tratat de neproli- 
terare. După cum transmite din 
New York trimisul special al 
Agerpres, noul document con
ține o serie de modificări, deter
minate de eforturile susținute 
ale majorității delegațiilor care 
au participat la dezbateri, în-

dreptate spre îmbunătățirea tex
tului tratatului, astfel îneît 
ta să corespundă în mai 
măsură scopurilor pe care 
propune.

Aproape patru luni au trecut 
de la declanșarea crizei de gu
vern în Belgia și o soluție pare 
la fel de îndepărtată ca în mo
mentul în care urnele și-au dez
văluit „tainele". Divergențele 
dintre partidele politice fac cu 
neputință găsirea unei formule 
reciproc acceptabile. Concomi
tent, Belgia cunoaște și frămîn- 
tări sociale, precum și o accen
tuare a efervescenței din lumea 
universitară. De altfel, o ampli
ficare a mișcărilor studențești se 
semnalează în întreaga Europă 
occidentală, fenomen simptoma
tic pentru tendințele noi ce își 
croiesc drum în conștiința gene
rației tinere.

EUGENIU OBREA

Intensificarea campaniei preelectorale în 
S.U.A. a determinat o încordare în relațiile 

9 dintre senatorii Robert Kennedy și Eugene 
McCarthy, pretendenți la candidatura de- 

» mocnită. Cei doi rivali s-au întîlnit de 
" trei ori. In Indiana și Nebraska a cîștigat 

Robert Kennedy, în Oregon — McCarthy, 
9 obținînd 43 la sută față de 38 la sută cît 

a obținut Kennedy. Dar cel mai mare 
beneficiar al scrutinului din Oregon pare 

9 să fi fost Hubert Humphrey, întrucît 
Kennedy nu a reușit să dovedească că este 

» cel mai popular dintre candidați pentru 
a-i convinge pe „bosses" partidului că este 
„copilul favorit al națiunii". Rezultatul din 

@ Oregon servește foarte bine planului lui 
Humphrey de a aduna sprijinul delega
țiilor din statele în care nu se țin prelimi
narii, pe cînd cei doi rivali ai săi își dispută r 
la o mică diferență întâietatea. Revista ame
ricană NEWSWEEK a calculat că delegații 
care s-ar pronunța în favoarea lui Hump
hrey sînt acum în număr de 1 280 din 
1312 cîte voturi ar trebui să întrunească 
un candidat pentru a primi desemnarea 
din partea partidului democrat. De ase
menea, ca o confirmare, vine și ultimul 
sondaj Harris care-i acordă lui Humphrey

DUPĂ
OREGON

tru că toată strategia sa electorală se ba
zează pe „preliminarii fi decizia acestui 
stat va fi hotărîtoare așa cum a fost ea și 
pentru Barry Goldwater în 1964.

Un lucru care a iritat vădit pe suporterii 
lui Kennedy au fost declarațiile lui 
McCarthy care, după înfrângerile din statele 
Indiana și Nebraska, făcea cunoscut, că ar 
putea sprijini candidatura lui Humphrey în 
cazul în care acesta renunță la actuala po
litică a Administrației în Vietnam și că, în 
cazul în care nu va obține învestitura la 
convenția din august, poziția sa va depinde 
de evoluția campaniei electorale a lui 
Kennedy și a lui Humphrey. Succesul din 
Oregon i-a asigurat însă lui McCarthy

conducerea în preliminarii, ceea ce l-a 
determinat să anunțe că nu mai intențio
nează să renunțe la lupta pentru obținerea 
candidaturii partidului democrat. El a re
petat principiile de bază ale campaniei sale 
electorale : încheierea războiului din Viet
nam. „reînnoirea societății americane și 
reconcilierea națională pe baze noi". In do
meniul politicii externe, senatorul a decla
rat : „Trebuie să creăm un stat care să 
nu mai încerce să-și impună propriile sale 
soluții altor popoare".

In Oregon a avut loc și bătălia cea mai 
mare a lui Nixon. California îi este „teri
toriul interzis" (NEW YORK TIMES) 
deoarece Ronald Reagan care duce o vie 
campanie electorală este favoritul acestui 
stat. Și aici se ridică un semn de întrebare : 
Ronald Reagan nu este candidat declarat 
dar această formalitate pare să nu aibă o 
importanță prea mare întrucît alegătorii 
Californiei nu sînt obligați să-și dea votu
rile numai celor înscriși oficial. In 
privința șanselor lui Nixon LE MONDE 
observa cu pesimism : „Toate sondajele de 
opinie prezic o nouă înfrîngere a lui 
Richard Nixon dacă se opune vreunuia din 
cei trei candidați democrați actualmente în 
arenă, indiferent dacă este vorba de Eugene 
McCarthy, Robert Kennedy sau vicepre
ședintele Humphrey". Loviturile de teatru 
se succed rapid în preliminariile americane 
așa îneît nu-i deloc imposibil ca în urmă
toarele două luni mașinile de vot ale lui 
Rockefeller să funcționeze mai bine.

„Clarificările" care se așteaptă după pre
liminariile din Oregon și California sînt 
totuși iluzorii. Să nu uităm că preliminariile 
au un caracter de sondaj informativ pen
tru convențiile partidelor republican și de
mocrat și că de cele mai multe ori ele n-au 
influențat majoritatea din sinul acestor 
partide.
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