
Te stadionul Republicii s-a revărsat tinerețea
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DE ENTUZIASM TINERESC S-A SĂRBĂTORIT

„ZIUA PION IERIL OR ": ti ne retul ui
• O

OASPEȚI DE ONOARE Al PIONIERILOR, 
CONDUCĂTORII DE PARTID Șl DE STAT

^<^HFuminlcă a fost «ărbătoa-
06101* peste două milioa

ne . de școlari ai țării. Le-a 
prilejuit-o sărbătorirea „Zilei 
pionierilor". O zi dedicată lor, 
adunînd în ea toate bucuriile 
celorlalte zile ale anului, 
copilăriei trăite sub 
permanentei griji pe care 
poartă copiilor 
întregul nostru

Sărbătoarea
s-a desfășurat
naționale. A fost nu
sărbătoarea școlarilor, ci și a 
părinților, a dascălilor lor, a 
celor 80.000 de comandanți, a 
întregului popor care se aplea
că cu dragoste și responsabi
litate asupra fiilor săi.

Preludiul marii sărbători 
pionierești a avut loc încă de 
sîmbătă fiind prilejuit de tra*- 
diționale serbări ale sfîrșituluî 
de an școlar. Era firesc ca 
aceste serbări să preceadă 
„Ziua pionierilor" i copiii țării 
omagiază ziua lor în primul 
rînd prin învățătură — da- 
t^;.ia lor de căpetenie. Bilan- 

prezentat la serbările șco
lare stă mărturie că școlarii 
noștri își onorează această 
datorie cu pasiune și sete de 
cunoaștere.

îndemnul pionieresc „Tot 
înainte" rostit cu solemnitate 
la serbările de sfîrșit de an 
școlar semnifica, în fapt, an
gajamentul de a înmulți suc
cesele la învățătură, cea mai 
adîncă mulțumire pe care o

ale 
semnul 

o 
țării partidul, 
popor.
de duminică 
la dimensiuni 

numai

In cursul dimineții de ieri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu conducători de 
partid și de stat au vizitat Expoziția „Tinere 
speranțe-*, organizată de Ministerul învăță- 
mintului și Consiliul Național al Pionieri
lor și Expoziția națională de artă plastică a

pot aduce astăzi pionierii 
școlarii tuturor celor care 
ghează asupra copilăriei 
viitorului lor..

Și 
ve-
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Vizita secretarului general 
al Mișcării Naționale a Revoluției, 
președintele Republicii Congo, 

Alphonse Massamba-Debat
Concurs organizat de C.C. al U.T.C.,

C. S. C. A. ?•

fără seamăn,
Partidul ți-e ocrotitor"
Copilărie

Cine vrea să cunoască ta
lentul și priceperea școlarilor 
noștri, cine vrea să pătrundă 
în universul preocupărilor lor, 
cine vrea să le descifreze sen
timentele față de trecutul pa
triei, față de realitățile so
cialiste, față de școală și de 
părinți și de viața de fiecare 
zi, îi invităm să treacă pra
gul sălii Dalles. Prestigiosul 
sediu al expozițiilor naționa
le. care a consacrat artiști de 
valoare, găduiește astăzi „Ti
nerele speranțe" : artiști plas
tici în pantaloni scurți și fo
tografi amatori 
A.B.C.-ul artei 
constructori și i 
primilor roboți confecționați 
din cele mai neașteptate pie
se și alți constructori care 
ucenicesc deocamdată în 
cercuri școlare sau ale caselor 
pionierilor; cei care au pre
luat arta străbună a cioplitu
lui în lemn și a olăritului, a 
țesăturilor, cusăturilor româ
nești și împletiturilor. Găzdu
iește de fapt promisiunile de 
viitor, germenii pasiunilor, 
inventivității, talentului, hăr
niciei, inteligenței, a căror a- 
firmare v-a înscrie cu certi
tudine realizări de prestigiu 
fn istoria de mîine a Româ
niei.

Expoziția „Tinere speranțe" 
s-a deschis duminică diminea
ța, în prezența înalților condu
cători ai partidului și statului 
nostru.

La festivitatea inaugurării 
expoziției au luat parte tova
rășii Nicolae Ceaușescu, cu 
soția, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Emil Bod- 
naraș, Chivu Stoica, cu so
ția, Paul Niculescu-Mizil, 
Virgil Trofin, cu soția, Ilie 
Verd,eț, Maxim Berghianu, cu 
soția. Leonte Răutu, cu soția. 
Iosif Banc, cu soția. Mihai 
Gere, Petre T/ipu. Manea 
Mănescu, Gheorghe Stoica.

i afiați la 
fotografice ; 

minuitori ai

de

au 
ale 
co-

Conducătorii de partid și 
stat au fost întîmpinați de to
varășii Ion Iliescu, prim se
cretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele ti
neretului, Ion Teoreanu. șef 
de secție la C.C. al P.C.R.. 
Traian Pop, președintele Con
siliului Național al Organiza
ției pionierilor, Ion Cosma. 
prim vicepreședinte al Consi
liului municipal București, 
Jean Livescu și Costin Nădej
de, adjuncți ai ministrului în- 
vățămîntului, de alți repre
zentanți ai organizațiilor pio
nierești.

Oaspeții de onoare ai pio
nierilor, oprindu-se îndelung 
în fața sutelor de exponate 
selecționate din peste 6000 tri
mise din toate județele ță
rii, au apreciat călduros cre
ațiile copiilor, s-au întreținut 
cu unii dintre realizatori, 
asistat la demonstrații 
măiestriei de creatori a 
piilor.

în sălile de la etajul expo
ziției, conducătorii de partid 
și de stat se opresc în fața lu
crărilor executate de tinerii 
artiști, care duc mai departe 
tradiția artei noastre popula
re.

Tovarășul Nicolae Ceaușes
cu, ceilalți conducători de 
partid și de stat asistă la o 
demonstrație făcută cu măies
trie la roata olarului de ele
vul Ion Popa de la liceul din 
Horezu. In mișcările lui înde- 
mînatice, în siguranța cu care 
modelează lutul se vede arta 
vestiților meșteri de la Hore
zu, transmisă din generație în 
generație. Alături de micul o- 
lar, un grup de școlărițe lu
crează frumoase covoare și 
carpete în motive populare,ro
mânești. Este și aici 6 imagine 
vie a pasiunii cu care tîriă'ra 
generație continuă frumoasele 
tradiții ale meșterilor din 
popor.

Cu același interes este vizi-

Secretarul general al Mișcării 
Naționale a Revoluției, preșe
dintele Republicii Congo, Al
phonse Massamba-Debat, și per
soanele oficiale congoleze, a pe
trecut cea de-a 5-a zi a vizitei 
în țara noastră pe litoral.

Numeroși turiști români și 
străini afiați pe litoral au salutat 
prietenește pe președintele Re
publicii Congo.

La amiază, prim-secretarul 
Comitetului județean Constanța 
al P.C.R., președintele Consiliu
lui Popular Județean, Petre Io
nescu, a oferit la Cazinoul din 
Constanța un dejun în onoarea 
președintelui Alphonse Massam
ba-Debat.

Au luat parte, Ștefan Peterfi, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Vasile Vlad, șef de secție 
la C.C. al P.C.R., Tudor Jianu, 
directorul Protocolului din Minis
terul Afacerilor Externe, Alexan
dru Tujon, ambasadorul Româ
niei în Republica Congo, ge-

neral maior Nicolae Negules- 
cu, Petre Nicolaie, prim-secretar 
al Comitetului Municipal Con
stanța al P.C.R., primarul Mu
nicipiului, și alți reprezentanți ai 
organelor locale de partid, de 
stat, ai organizațiilor de masă.

Au participat persoanele ofi
ciale congoleze care îl însoțesc 
pe președintele Republicii Congo 
în vizita în țara noastră.

In timpul' dejunului tov. Petre 
Ionescu și președintele Alphonse 
Massamba-Debat au toastat pen
tru prietenia dintre poporul 
român și poporul congolez, pen
tru pace în lumea întreagă.

Dejunul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

în cursul serii, secretarul ge
neral al Mișcării Naționale a 
Revoluției, președintele Repu
blicii Congo, Alphonse Massam
ba-Debat, și ceilalți oaspeți con
golezi s-au înapoiat în Capi
tală.

U. A. P.
— Premiul I 15 000 lei
— Premiul II 10 000 lei
— Premiul III 8 000 lei
Se vor acorda și

1 valoare de 5 000
3 mențiuni 
Iei fiecare.

Comitetul Central al Uniunii 
• Tineretului Comunist, Comitetul 

de Stat pentru Cultură și Artă 
și Uniunea Artiștilor Plastici 

• inițiază un concurs public pen
tru ridicarea unui monument 
închinat brigadierilor de pe șan
tierul Bumbești-Livezeni, în 13- 
calitatea Lainici, județul Gorj.

Monumentul se va înălța în 
cinstea celor 30 000 de tineri, 
care acum 20 de ani, pe șantie- 
rul național de la Bumbești-Li- 
vezeni, au înscris o pagină de 
eroism în cartea de aur a mun- 

• cii voluntar-patriotice. Monu
mentul va fi un simbol al hăr
niciei și entuziasmului, elanului 
și dîrzeniei cu care tinerii își 
aduc contribuția Ia tot ceea ce 
construiește întregul nostru po
por, sub conducerea partidului, 
pentru înflorirea patriei socia- 

w liste.
Prin dimensiunile și compozl- 

• ția sa. monumentul realizat tre
buie să se integreze organic în 
cadru] înconjurător.

. Participanții la concurs tre- 
9 buie să prezinte macheta monu

mentului la scara 1/10 în ghips 
alb. nepatinat. Machetele pentru 

A concurs vor fi însoțite de un 
w plan de amplasare, una sau mai 

... xix axai a șuum, multe elevații, o secțiune a an-
îndrumare plină de dragoste, $ samblului la seara de 1/100 și 

una sau mai multe perspective. 
• Proiectele și piesele desenate nu 

vor fi semnate. Atît macheta, 
cît și piesele care o însoțesc 
vor purta un motto indicat în 
loc vizibil. Acest motto va fi re- 
produs pe un plic închis, care 

® va purta numele si pronumele 
autorului sau ale colectivului de 
realizatori.

Machetele pentru concurs vor 
li prezentate sau trimise pe a- 
dresa Casei de cultură a stu
denților din București, Calea 
Plevnei nr. 61, pînă în ziua de 
20 august 1968, orele 18,00. Con- 
curenții din țară vor dovedi 
prin recipisă poștală trimiterea 
Ia termenul indicat a machetei.

Lucrările vor fi selecționate 
de un juriu compus din : artiști 
plastici, arhitecți, critici de artă, 
reprezentanți ai C.S.C.A. și C.C. 
al U.T.C.

Pentru cele mai bune proiec
te prezentate se vor acorda ur
mătoarele premii ;

elevilor din licee, școli profesionale și tehnice 
organizată de Ministerul învățămîntului și 

U.T.C. (In fotografie, un aspect din 
vizitării

C.C. al 
timpul expozițiilor deschise în sala 

Dalles).

m
Rezultatul concursului va fi 

comunicat în termen de 10 zile 
de la încheierea lucrărilor ju
riului.

Fotomontaje ale amplasamen
tului și orice alte lămuriri se 
pot obține de la C.C. al U.T.C., 
strada Onești nr. 4—6, București.

tat sectorul științei și 
cii. Pionieri și școlari 
toată țara au adunat aici cele 
mai izbutite realizări ale ac
tivității lor în diverse dome
nii ale tehnicii.

Exponatele prezentate aici 
constituie un adevărat arsenal 
de mașini și instalații con
struite după cele mai modeme 
principii ale științei și tehni
cii : generatoare electrice, a- 
parate de radio emisie și re
cepție, stații de amplificare, 
metronoame electronice, me
moratoare Morse, autocare ac
ționate cu ajutorul celulelor 
fotoelectrice. roboți miniatu
rali. nave dirijate de la dis
tanță, cartinguri, funiculare. 
rachete, instalații de lansare și 
altele.

Oglindă vie a preocupărilor 
multilaterale ale copiilor, ex
poziția sugerează sintetic ca
drul și condițiile în care pio
nierii își dezvoltă aptitudinile, 
climatul educativ în care 
formează pentru viitor, 
drumați cu atentă grijă 
competență de școală și Orga
nizația pionierilor.

La realizarea acestei expre
sive expoziții au contribuit 
concursurile inițiate de Con
siliul Național al Organizați
ei pionierilor — de compu
neri literare, desene, pictu
ră și fotografii — pentru des
coperirea celor mai talentați 
copii și cultivarea lor, sinteti
zate în cele 2 400 lucrări lite
rare și aproximativ 6 000 de
sene și picturi.

De asemenea, cercurile cu 
caracter tehnic și științific în 
cadrul cărora copiii își formea
ză priceperi și deprinderi 
practice constructive, își dez
voltă gîndirea tehnică și ima
ginația creatoare — cercuri 
tehnice strîns legate de parti
cularitățile economice și geo
grafice ale localităților unde 
funcționează.

tehni- 
din

se 
în-

Și

Un rol însemnat a revenit 
desigur, expedițiilor și ștafe
telor pionierești pentru cerce
tarea istoriei trecute și pre
zente a localităților natale, 
pentru culegerea folclorului, 
cercuri care preiau și cultivă 
vechile îndeletniciri ce îmbi
nă meșteșugul cu arta...

Condiții excelente de dezvol
tare în școală și în afara școlii,

pricepere și răspundere din 
partea dascălilor și comandan
ților de unități, ore de învă
țătură și de muncă dăruite pa
siunilor — iată ce simbolizează 
Expoziția.

La încheierea vizitei în ex
poziția „Tinere speranțe", des
chisă cu prilejul zilei pionie
rilor, conducătorilor de partid 
și de stat li s-au oferit în dar 
casete conținînd culegeri de 9 
versuri ale poeților școlari. 
Chintesență a preocupărilor li- a 
terare ale pionierilor acestea™ 
se bucură de frumoase apre
cieri din partea cadrelor di- £ 
dactice, care le stimulează ac
tivitatea scriitoricească prin 
concursuri, simpozioane, prin ® 
editarea unor reviste în ca
drul cenaclurilor literare șco- <b 
lare.

Invitați apoi de artistul po- 
porului. Alexandru Ciucuren- w 
cu, CONDUCĂTORII DE 
PARTID ȘI DE STAT VIZI- a 
TEAZĂ EXPOZIȚIA NAȚIO-™ 
NALĂ DE ARTĂ PLASTICA 
A ELEVILOR DIN LICEE, 
ȘCOLI PROFESIONALE ȘI ț 
TEHNICE deschisă într-o sală 
alăturată.

Consacrată închiderii anului $ 
de învățămînt, această tradi
țională manifestare artistică* a 
celor mai talentați elevi în V 
domeniul artelor plastice, or
ganizată de Ministerul învă- 
țămîntului și Comitetul Cen- “ 
trai al U.T.C., reunește aproa
pe 500 de picturi, sculpturi, a 
lucrări de artă grafică și w 
grafică publicitară.

La marea serbare pionierească
La ora 10, uraleLa ora 10, urale nesfîrșite 

st rabat văzduhul, răspîndin- 
du-se în largi ecouri peste o- 
raș J pionierii salută, cu en
tuziasmul minunat al tine
reții lor, sosirea conducători-

lor partidului și statului la 
marea serbare pionierească,

La Combinatul siderurgic Galați

PRIMUL

Datelor înscrise pînă acum 
în documentele care certifică 
„nașterea" eșalonată a mo
demului obiectiv al siderur
giei românești de la Galați 
li s-au adăugat altele. Pri
mul convertizor al oțelăriei 
C.S.G. a elaborat în prime
le ore ale zilei de 8 
șarja de oțel nr. 1. 
este vorba despre 
în funcțiune aici pe platoul 
dintre Cătușa și Mălina, a 
sectorului oțelărie (pe scurt, 
oțelăria L. D. nr. 1), care 
urmează să producă în fie
care an cite 1 250 000 tone
oțel lingouri. Agregat unic
în țară, acest prim converti
zor al C.S.G. cu insuflare de 
oxigen, reprezintă în indus
tria românească un nou pro
cedeu de obținere a oțelului. 
Clipa elaborării șarjei inau
gurale a fost așteptată cu 
emoții de către oțelarii tineri 
și vîrstnici, precum și de

IN PAGINĂ A III-A

iunie 
Așadar, 
intrarea

(Continuare în pag. a Il-a)
L. LUSTIG
M. VIDRAȘCU

Ultimul act al campionatului național 
fotbal. STEAUA A CUCERIT TITLUL! 
Fără fard despre idolii noștri. — Ancheta 
pe dreptunghiul de gazon.
ROMA AȘTEAPTA — Corespondență din 
Italia de la FĂNUȘ NEAGU.

CONVERTIZOR
PRODUCE

constructorii prezenți în acest 
loc din 1965. Pînă a fi mar
tori oculari Ia sărbătorirea e- 
venimentului, constructorii au 
dislocat pentru acest obiectiv 
circa 2 milioane metri cubi 
pămînt, au turnat 120 000 
m.c. beton, au montat 39 000 
tone construcții metalice, alte 
20 000 tone de utilaj tehno
logic etc.

în prima etapă oțelăria va 
funcționa cu două converti- 
zoare. Metoda de elaborare 
a oțelului pe principiul in- 
suflării oxigenului va per
mite ca fiecare convertizor 
să elaboreze o șarjă de 150 
tone în numai 51 de minute, 
întregul proces de produc
ție este coordonat de Ia ta
bloul central de comandă, 
prevăzut cu mașini electroni
ce de calcul pentru cunoaște
rea necesarului de material a 
procesului tehnologic, pregă
tirea științifică a rețetelor de

fabricație etc. își vor spune, 
de asemenea, cuvîntul televi
ziunea industrială, interfonul.

Din producția de oțel ob
ținută la Galați vor putea fi 
realizate laminate în aproxi
mativ 1 500 variante dimen
sionale.

Exprimînd sentimentele si- 
derurgiștilor, tovarășul Con
stantin Dăscălescu, prim-se- 
cretar al Comitetului județean 
al P.C.R. Galați a adre
sat cu acest prilej tovarășului 
Nicoiao Ceaușescu, secretar 
general al C.C. al P.C.R. o 
telegramă prin care aceștia 
își manifestă hotărîrea de a 
munci neobosit pentru atin
gerea în cel mai scurt timp 
a parametrilor proiectați, pen
tru a-și aduce contribuția la 
înfăptuirea programului mul
tilateral de înflorire a patriei 
elaborat de Conferința Na
țională a P.C.R.

V. MOINEAGU

•SPORT

In fott'orrn'ic lotul echipei campioane
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ZIUA PIONIERILOR
(Urmare din pag. I)

Organizată pe stadionul Repu
blicii.

Tovarășii Nicolae Ceauțescu, 
Ion Gheorghe Maurer și cei
lalți conducători de partid și 
de stat, sosiți aici după vizi
tarea expoziției „Tinere spe
ranțe", răspund cu dragoste 
manifestării pline de atașa
ment fierbinte a pionierilor 
față de partidul și statul nos
tru.

Toboșarii și trompeții ves
tesc momentul solemn al ce
remonialului pionieresc. 4 000 
de pionieri se află aliniați pe 
iarba stadionului. Se prezintă 
raportul. Apoi, în timp ce co
piii intonează imnul tricoloru
lui românesc, sub privirile lor 
emoționate se înalță, pe marele 
catarg, drapelul patriei.

Președintele Consiliului Na
țional al Organizației Pionie
rilor, prof. univ. Traian Pop, 
transmite tuturor pionierilor 
țării salutul organizației lor, 
cu prilejul acestei frumoase 
sărbători.

Peste .10 000 de pionieri, din 
cel mai mare centru școlar al 
țării, au transformat stadionul 
într-o imensă scenă. Progra
mul, o sugestivă metaforă a 
tot ceea ce aveau de exprimat 
copiii, a cucerit asistența. Pio
nierii au povestit cu grație și 
agilitate, în ritm de dans sau 
de gimnastică, copilăria lor,

De ziua lor, pionierii și-au 
propus să reînvie itinerariul a- 
cestei răscoale pentru a cinsti 
în acest fel memoria vitejii
lor noștri înaintași. In față 
se aflau cîteva zeci de pio
nieri călări, îmforâcați în tra
diționalele lor costume mo
țești, iar în urmă- vine masa 
„răsculaților" — grupuri de 
copii, înarmați cu coase, furci 
și topoare, (din carton, bine
înțeles). Sus, pe culmea dea
lului, lîngă mesteacăn, ard pîl- 
pîind 6 focuri de tabără. A- 
jungînd aici, pionierii sînt 
martorii unei întîlniri de neui
tat : sînt așteptați de 3 bătrîni 
înțelepți și sfătoși de prin sa
tele apropiate, care cunosc 
bine meșteșugul vorbei și au 
multe de povestit. Copiii se 
revarsă nerăbdători în jurul 
focurilor. Bătrînii încep a po
vesti rememorînd fapte din 
trecut...

în centrul municipiului TG. 
MUREȘ s-a format o coloană 
nesfîrșită de pionieri ce se în
dreaptă spre stadionul 23 Au
gust. 10 000 de pionieri și 
școlari, români, maghiari și 
germani — care-și desăvîrșesc 
înfrățiți, sub ocrotirea parti
dului, a societății noastre so
cialiste, idealurile vîrstei lor 
de apr, — au fost prezenți 
pentru a-și sărbători ziua pio
nierească.

Pe catargul profilat pe cerul 
senin, a fluturat steagul pa
triei. în tribune, conducători 
ai organelor locale de partid și

Intr-una din sălile de la Dalles

Cel oare au fost anul tre
cut pe litoral iți amintesc, 
desigur, emisiunile postu- 
Iul „Radiovacanța", emi
siuni zilnice care adăugau 
un plus de bună dispoziție 
ți confort celor aflați în 
concediu. Și anul acesta 
Radiotelevizlunea Română 
organizează această emisiu
ne estivală realizată ți 
transmisă direct de pe li
toral pe lungimea de undă 
de 228 metri.

Programul postului este 
bogat, iar emisiunea se di
fuzează în limbile română, 
franceză, engleză, rusă ți 
germană. Un program de 
7 ore, care, bineînțeles, se 
situează de-a lungul celoi 
mai obișnuite ore de plajă 
și mare. Prin specificul 
său estival îi sint nelipsi
te știrile utile, buletinul 
meteorologic, știri automo
bilistice, anunțurile la ce
rerea ascultătorilor, trans
misiunile radio de la spec
tacole, din baruri și res
taurante. Emisiunile ma-

La ordinea zilei
pe litoral

mm CINEMATOGRAFICA

ÎNCEPE sa devină

t

Din mtimle tndemlnatice ale pionierilor

visurile lor de viitor. Muzica 
ți versurile care le-*u însoțit 
mișcările, coloritul costumelor 
și propria lor frumusețe, un 
tablou fremâtînd de viață și 
vigoare, au ilustrat imagini ale 
vieții și activității lor.

Ultimii demonstranți, în fru
moase costume populare ori în 
tricouri sportive au desenat 
cu trupurile lor pe marea sce
nă verde a stadionului contu
rul României, avînd în inte
rior două steaguri: al patriei 
și al organizației de pionieri 
ți răspunsul la deviza pionie
rească : „Tot înainte". In acest 
timp, 4 000 de copii formează, 
în fundal, steagul partidului.

în țară, „Sărbătoarea pionie
rilor" a avut în fiecare județ, 
în fiecare localitate o notă 
aparte, generată de specificul 
local, de fantezia ți Inițiativa 
organizațiilor de pionieri.

Peste 1 000 de pionieri din 
Baia de Criș și satele din jur 
sînt numai ochi și urechi. Pe 
scena amenajată în cimitirul 
de la Țebea, (lîngă orașul 
Brad), în vecinătatea gorunului 
lui Horia și a mormintuluî lui 
Avram Iancu, colegi de-ai lor 
evocă figurile eroilor răscoalei 
de la 1784 din Transilvania, că
rora poporul le poartă ți azi 
o neștearsă amintire.

de «tat, mii de locuitori a! 
municipiului, părinți și cadre 
didactice. Fanfara cînta Hora 
Unirii și în unduirile ei pe 
stadion s-a așternut un vast 
tricolor al patriei. In tabloul 
final al manifestării sportive 
ce a avut loc, copiii au al
cătuit cu trupurile lor stema 
țării peste care au gravat ini
țialele P.C.R., secera și cio
canul.

35 000 de pionieri și școlari 
au fost în toate localitățile ju
dețului protagoniștii spectaco
lelor de gală, ai serbărilor 
sportive, la Sighișoara. Reghin 
și Tîmăveni, în comunele Ier- 
nut, Rîci sau Fîntînele, pre
tutindeni.

FOCȘANI. După obișnui tul 
ceremonial a avut loc trece
rea în revistă a tuturor for
mațiilor artistice pionierești, 
în acest cadru festiv au fost 
premiați cîștigătorii concursu
rilor de literatură, matemati
că, artă plastică. S-au eviden
țiat, de asemenea, meritele ce
lor peste 30 dintre cei mai ta- 
lentați pionieri care și-au adus 
contribuția la apariția revistei 
literare : „De ziua noastră*.

Au urmat competiții de atle
tism, handbal, fotbal, gimnas
tică etc. Un număr mare de 
purtători ai cravatelor roșii au 
vizitat expoziția pionierească 
cuprinzînd cele mai reușite lu
crări ale cercurilor de mîini 
îndemînatice. Seara, cîteva mii 
de pionieri au petrecut la car
navalul basmelor.

3 000 de pionieri din bătrî- 
na cetate de foc a REȘIȚEI au 
fost prezenți pe stadionul ora
șului. Aproape nu a fost reși- 
țean care să nu fi participat 
cu privirea ori cu simțirea la 
manifestarea entuziasmului 
pionierilor, a angajamentului 
lor solemn în fața întregii 
țări. Lui Soran Gavrilă, co
mandantul unității de pionieri, 
i-am solicitat un interviu. Cu
vintele sale semnificau o pro
iectare a viitorului în timpul 
prezent: „Tata este muncitor 
și vreau să lucrez alături de 
el ca inginer. Cred că viito
rul țării și al meu nici nu-mi 
permit alt drum*.

Cînd demonstrația de gim
nastică a pionierilor din HU-

NEDOARA s-a terminat, pe 
chipurile, miilor de spectatori 
din tribune, se putea citi par
că un ușor regret. Pionierii nu 
erau însă necăjiți. Mai aveau 
atîtea de făcut în această zi ’ 
Mul ți s-au îndreptat grăbiți 
spre bazele sportive ale șco
lilor din oraș, iar alții au ră
mas aid, pe stadion, pentru a 
participa la întreceri de hand
bal, volei, baschet și fotbal. 
După masă aveau sâ meargă 
pe Dealul Chizid, la serbarea 
câmpenească. iar seara îi aș
tepta tradiționalul foc de ta
bără în jurul căruia aveau sâ 
dnte. să danseze, să poves
tească. pină tîrziu.

★
Da. pionierii au avut ce ra

porta de ziua lor ! Bilanțul 
prezentat a pus în lumină re-

zultatele rodnice ale înnoirilor 
aduse mișcării pionierești, jus
tețea măsurilor preconizate de 
conducerea partidului în acest 
domeniu. Activitatea în cadrul 
organizației de pionieri este 
tot mai îndrăgită de școlari, 
întrucît ea devine tot mai inte
resantă, mai atractivă, pe po
triva vîrstei lor, capătă cu fie
care zi un pronunțat caracter 
de masă.
care 
orelor 
direct 
rilor. 
organizației 
continuu cu noi și noi iniția
tive. De ziua lor, pionierii și 
comandanții și-au amintit de 
toate aceste succese pe care le 
pun la 
viitoare.

întreaga activitate 
desfășoară în afara 
clasă este patronată 
Organizația pionie- 

Patrimoniul tradițiilor 
se îmbogățește

se 
de 
de

temelia activităților

„Mulțumim din mima
partidului.»U

Ecourile acestui dntec atît 
de îndrăgit de pionieri și șco
lari a străbătut ieri întreaga 
țară. Copiii exprimau prin cin- 
tec mulțumirea lor fierbinte 
pentru tot ceea ce înseamnă 
viața lor de școlari. Mulțu
meau pentru posibilitatea ne
stăvilită de a urca toate trep
tele învățămintului avînd o 
unică obligație — de a învăța. 
Ei înțeleg că acest mare drept, 
de a învăța. înseamnă școli 
moderne, milioane de manuale 
gratuite pentru toți școlarii 
patriei, profesori competenți 
care le călăuzesc anii de școa
lă, preocupările permanente 
ale partidului și statului pen-

trj perfecționarea învățămîn- 
tului.

.„„Ziua pionierilor* a des
chis cortegiul marilor bucurii, 
pe deplin meritate, pe care îl 
aduce Vacanța Mare tuturoi 
școlarilor țârii", excursii, dru
meții, expediții, tabere, odih
nă, împrospătarea forțelor 
pentru un nou și rodnic an de 
învățături.

LUCRETIA LUSTIG 
MARIETA VIDRAȘCU 

ji corespondenții 
județeni

gazin reprezintă un ca
pitol special al programu
lui postului, iar muzica, 
bineînțeles muzica va fi 
mereu prezentă: noutăți, 
orchestre și cîntăreți cele
bri etc.

Dincolo de programele 
transmise, postul estival or
ganizează „Serile radiova- 
canței“. Adică seri la care 
este invitat publicul și care 
au caracter fie muzical, fie 
distractiv, sau literar. U- 
nele seri vor fi dedicate 
unor concursuri cum ar fi 
de pildă — atenție I — cel 
cu prilejul căruia se va a- 
lege „Miss Litoral". De no
tat că de la asemenea seri 
se vor organiza și transmi
siuni directe la radio și te
leviziune.

Și această enumerare 
poate continua. într-un cu- 
vînt, vacanța va oferi celor 
de pe litoral, români și tu
riști străini, un bogat și va
riat program. în momentul 
de față au și început emisi
unile experimentale; cu- 
rînd, postul va trece în re
gim zilnic de emisie.

Încete încet parodiile încep să 
ocupe primul loc pe ecranele 
cinematografelor. Aproape nu 
există studio care să nu-și inclu
dă anual in planul său de lucru 
o parodie. Și cum asemenea 
producții fac delicii publicului, 
scontatul succes de casă fiind 
ușor de realizat, ne aflăm în 
plină inflație. (Chiar repertoriul 
cinematografic bucureștean o do
vedește).

Cum și aici există o gradație, 
începem foarte curînd să distin
gem, în cadrul genului, și o sca
ră valorică. Pe o treaptă de sus 
s-ar afla filmul danez „Freddy, 
lovește tu întîi". Plecînd de la 
schema filmului polițist, eroul 
principal — un naiv agent co
mercial — este investit cu o 
naivitate, abila am putea spune, 
ce generează în raport cu situa
țiile pe muche de cuțit ale ac
țiunii, un comic de o calitate 
neîndoielnică. Este în aceasta un 
fel de a „face cu ochiul" publi
cului avertizat de poncif ele fil
melor de acțiune.

Nu lipsește nici aici nimic din 
recuzita peliculelor de suspans și 
sîntem tentați să afirmăm că 
lipsa a două-trei secvențe dintre 
cele violent comice, ar face din 
„Freddy, lovește tu întîi" 
bun film de spionaj.

Dacă am cerut pentru atîtea și 
atîtea filme polițiste mediocre un 
adaus comic, singurul în stare 
să le „salveze", mutîndu-le în 
extremis pe orbita parodică 
(unul dintre ele era și filmul ro
mânesc „Fantomele se grăbesc" 
al regizorului Hristu Poluxis),

un

filmului danez al lui Erik Railing 
trebuie să-i subliniem acuratețea 
profesională.

Ceea ce a fost „adăugat" aici 
filmului de spionaj, o turnură 
veselă, pare mai puțin o concesie 
făcută asigurării în plus în fața 
fricii de insuccesul public cît a 
concesie făcută acestei ultima 
mode a parodiilor cinematogra
fice.

Cum filmul danez este foarte 
puțin cunoscut spectatorilor noș
tri, în urmă cu aproape 20 as 
ani a rulat un excelent film in
spirat din rezistența antifascistă 
„Pămînt însîngerat", programarea 
actuală e totuși binevenită, re- 
prezentînd onorabil una din ci* 
nematografiile europene de re»- 
trînsă circulație.

Pe o treaptă inferioară a unei 
scări valorice s-ar situa altă pa* 
rodie, „Mumia intervine", fil
mul de debut al cineastului ma
ghiar Gabor Olah. Aici, totul 
este îngroșat, mereu ni te „spu
ne", deși este vizibil, că totul e 
o glumă. Interesul pentru acțiu* 
ne scade astfel treptat și doar în 
final, cînd se descoperă conținu
tul misterioasei serviete ou pică
țele, filmul este readus cît de cît 
la o linie de plutire.

„Mumia intervine*, rărtfuM 
doar o promisiune nereatfBă 
sau, în cel mai bun caz, 
în vedere debutul regizorului,^ 
promisiune amînată.

De remarcat prezența unor 
buni actori care pot salva de la 
uitare o peliculă: Eva Ruttkay 
și Tamas Major.

C. VICTOR

TUDOR STĂNESCU

Cadru din „Freddy, lovește tu Întîi'

Trompefii deschid festivitatea de pe stadionul Republicii

CINEMA T O GR A>
CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN

film pentru ecran panoramic 
rulează la Patria (orele 9; 
12.45 ; 1630 ; 20).

DOMNIȘOARELE DIN ROCHE
FORT

rulează la Republica (orele 9 ; 
1130 î 13,45 ; 16,15; -------
21.15) .

UN DOLAR GĂURIT 
rulează la Luceafărul 
9 ; 11,15 ; 1330 ; 1630 :
21) ; București (orele 8 ; 10 ; 12;
14.15 ; 1830 ; 18,45 . 21,15) ; Fe
roviar (orele 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 
1530 ; 18 ; 20,15) ; Excelsior (o- 
rele 9,45 ; 12 - 14,15 ; 16,30 ; 19;
21.15) ; Modern (orele 9 ; 11,15 ; 
1330 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15).

MUMIA INTERVINE
rulează la Capitol (orele 9;
11.15 ; 1330 • 16 ; 18,30 ; 21). 

NEBUNUL DIN LABORATO
RUL NR. 4

rulează la Festival (orele 9 ; 
11,15 ; 1330 ; 16 ; 1830 ; 21).
BOMBA DE LA ORA 16J0

rulează la Victoria (orele 8,45 ;
11 ; 13,15 ; 15,45 ; 18.15 ; 20,30). 

EL DORADO
rulează la Lumina (orele 8,45 ; 
11,15 ; 13.30 ; 16 ; 1830 ; 20,45)

18,45 ;

(orele
18.45 ;

Munca (orele 14 ; 16 • 18,15 ;
20,30).

HIROȘIMA DRAGOSTEA MEA 
rulează la Central (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

SIDNEY — ÎN TARA INCAȘI
LOR — BUTANTAN — PORTO 
CARERO — FANTEZII

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

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

CUM SA FURI UN MILION 
rulează la Doina (orele 9 t 10 ; 
dimineața Desene animate 

1130 ; 15 ; 18 ; 2030).
FREDDY, LOVEȘTE TU ÎNTÎI! 

rulează la Grivița (orele 9 ; 
11,15 ; 1330 ; 16 ; 18,15 ; 2030). 
Melodia (orele 9 • 11,15 ; 1330 ; 
16 ; 1830 ; 20,45). Gloria (orele 
9; 11,15- 1330; 16; 18,15; 2030), 
Flamura (orele 9; 11,15; 1330; 
16; 18,15; 20,30).

ULTIMA NOAPTE A COPILĂ
RIEI

rulează la înfrățirea (orele 14; 
16 ; 18 ; 20).

BLESTEMUL RUBINULUI NE
GRU

Unirea (orele 10—
SAMURAI

rulează la Buzești (orele 15,30 ; 
18).

EA VA RÎDE
rulează la Dacia (orele 8,30 ;
16.30 în continuare, 18,45—21).

PASAREA TIMPURIE
rulează la Bucegi (orele 9—13 
în continuare, 16—18,30—21) ; 
Tomis (orele 9—15,45 în conti
nuare, 18,15).

SFlNTUL LA PlNDA
rulează la
18,15).

CEI ȘAPTE
rulează la Lira (orele 15—18). 

O LUME NEBUNA, NEBUNA, 
NEBUNA

rulează la Drumul Sării (orele 
16—1930).

CE NOAPTE. BĂIEȚI !
rulează la Giulești (orele 10—
15.30 ; 18—2030) ; Flore as ca (o- 
rele 9-11,15- 13,30—16; 18,15— 
20,30).

PENTRU UN PUMN DE DO
LARI, PENTRU CÎȚIVA DO
LARI ÎN PLUS

rulează la Cotroceni (orele 15 
—1930).

ZOLTAN KARPATHY
rulează la Volga (orele 9,30; 
1330; în continuare, 16,15; 
1830 ; 20,45).

ti

RAPIREA FECIOARELOR
rulează la Viitorul (Orele 15,30J 
18 ; 20,30).

OSCAR
rulează la Aurora (orele 8,45 ț 
11 ; 13,15 ; 15,30 ; 17,45 : 20,15). 
Arta (orele 9 ; 11 ; 13 ; 15 î
17.30 ; 19,45).

STATORNICIA RAȚIUNII
rulează la Miorița (orele 9,15;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

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

RĂPIREA FECIOARELOR, 
RĂZBUNAREA HAIDUCILOR 

rulează la
19,30).

BALUL DE
rulează la
18 ; 20,30).

CAUT O NEVASTA
rulează la Flacăra (orele 15,30; 
18 ; 20,30).

ASTA-I TOT CE S-A ÎNTÎM- 
PLAT

rulează la Rahova (orele 15,30; 
18).

EDDIE CHAPMAN, AGENT SE
CRET

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

Popular (orele 16—

SIMBĂTĂ SEARA 
Vitan (orele 15,30 ;

MIHAI COMAN

fNCHETA
IULIE

-ROMAN POLIȚIST-
Tînărul tehnician Ne Iu Stoian a fost găsit mort în camera 

Ini. Pentru ipoteza sinuciderii pledează situația grea în care se 
aflau atît Nelu, cît și colegul său de serviciu, Dan Viziru, din 
cauza fraudelor care fuseseră descoperite la cooperativa unde 
lucrau. O săptămînă după moartea lui Nelu, a fost găsit și 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.

— înainte de a veni, ai făcut vreo încercare de a obține 
banii ?

— Nu. Ar fi fost Inutil. Nu am împrumutat niciodată de la 
nimeni. Nici nu știu cuta se poate cere un împrumut.

— în ce stare era Nelu Stoian ?
—’ Extrem de surescitat. Băuse. M-a invitat si pe mine, dar 

am refuzat. Nici nu m-a întrebat de bani : el bănuise de la în
ceput că n-am și, probabil, înțelesese și după figura mea. A
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început să plîngă si mi-a spus că vrea să se sinucidă : mi-a 
arătat revolverul.

Eugen Stoian observă că la vreo trei metri în fata lui se 
tîra pe zid un fir negru de telefon. începu să-1 privească 
atent, concentrat, parcă numai firul acela îl interesa ; vorbele 
se auzeau Inexpresive, parcă nici nu s-ar fi gîndit la ce spune.

— L-a omorît frica. îi era teamă că nimeni n-o să-1 creadă 
nevinovat Mi-a spus că el nu mai rezistă a doua oară. Zicea 
că. dacă nu plec, se împușcă în fata mea. Am încercat să-1 
potolesc. Inutil. Mi-a arătat hîrtia de la procuratură și și-a în
dreptat revolverul spre tîmplă. Am sărit la el, să 1-1 smulg, dar 
a tras...

— V-ati gîndit să chemați militia ?
— Nu. M-am așezat pe pat și am așteptat. Eram sigur că 

or să vină vecinii și mă gîndeam că uite, soarta lui se repetă. 
Cine să creadă că n-am nici o legătură cu moartea lui, cînd 
au să mă găsească acolo și cînd, a doua zi, șantajistul o să 
arate că el și cu Nelu mă aveau la mînă ? Și mai era ceva : 
nu eram vinovat, dar Nelu murise pentru că nu știusem eu 
să-1 opresc. Stăteam pe pat, nu puteam să fac nici o mișcare, 
mă simțeam străin de toate : nu mă mai aflam în viata mea, 
ci în viata lui Nelu. In destinul lui Nelu...

— Nu despre destin e vorba, spuse maiorul, sceptic. Con
tinuă. Deci, n-a apărut nici un vecin...

— Da. Și timpul trecea. Am început să-mi revin. Am șters 
toate urmele, praful, am vărsat scrumierele... Lucram ca un 
automat, fără să mă gîndesc la nimic. Am coborît. Trebuia 
să obțin de la Viziru adeverința (de fotocopie nu știam nimic) 
Dar nu era destul. Rămînea legătura lui cu Ionescu. Rămînea 
faptul că el știa cine a fost seara la Nelu. Deci, era necesar să 
dispară. Pentru mine, Viziru însemna un glas la telefon, un 
glas de șantajist fără scrupule. Am mers către casă încet 
gîndindu-mă. Am scos mașina din garaj, am băgat înăuntru o 
prelată și niște sfoară de rufe. Apoi i-am dat telefon, să vină 
cu o servietă în care să-mi aducă adeverința și să ia banii.

— De ce era nevoie neapărat de servietă ?
Eugen Stoian vorbea liniștit,' tot povestind, uitase situația în 

care se găsea. Numai profesorul, care se trăsese cu scaunul 
în umbră, îl privea cu spaimă, ștergîndu-și de nădușeală fata 
și lustruindu-și, apoi, cu chipul buimac, ochelarii aburiți.

— Servieta ? Mă gîndeam că, după ce-o să-1 calc, o să fie 
plin de sînge. Ar fi fost greu să-1 percheziționez, să-i caut ade
verința. Putea să mi se facă rău.
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— Da. da, al fost prudent»
— Sigur. Și locul era ales perfect. Cunoașteți fundătura Gră

diniței, de fapt falsa fundătură... Cui să-i treacă prin cap că 
o să dea peste el o mașină venind peste un rond de flori ? 
Florile îți oferă un sentiment de securitate, nu ?

Probabil că nervii lui Eugen Stoian cedaseră, pentru că, 
„ușurat", devenise volubil, aproape veseL

— N-a spus nici cîrc.
— Ai uitat un amănunt — spuse maiorul, mohorît. Numărul 

mașinii.
— Da. da — cînd ați povestit cum presupuneau că s-au întim- 

plat lucrurile, ați ghicit. Scuipat a fost. Am luat puțin pămînt de 
jos, am scuipat pînă s-a făcut noroi (mi se uscase gura) și am 
uns cu el numărul.

Maiorul urmări privirea profesorului : se uita țintă, ca hipno
tizat, la mîinile lui Eugen Stoian : palide, îngrijite, cu degete 
frumoase și lungi, făceau cîte un gest și apoi se așezau pe ge
nunchi firesc, cu o mișcare aproape elegantă.

26
— în sfîrșit! exclamă maiorii. în sfîrșit!
Dar nici primul și nici al doilea „în sfîrșit !" nu sunase prea 

entuziast. Sosise, într-adevăr, cafeaua neagră, dar se făcuse mie
zul nopții și maiorul era prea obosit ca să se mai bucure.

Locotenentul îl condusese acasă și-a doua oară în ultimele zile 
— maiorul stătea pe pat, cu telefonul alb ca o pisică torcînd 
alături, iar Pîrcălab (de data asta cu o cafea în față) îl privea, 
îl privea și se gîndea că-i e somn.

— îți dai seama, locotenente, că am avut de-a face cu o crimă 
perfectă ?

„Acum ar trebui să-1 privesc mirat. Dar mi-e somn. Uite că e 
mai rezistent decît mine ! Ar fi bine să beau cafeaua, poate mă 
mai trezește".

Sorbi încet, cu grijă. Băutura 1 se păru — poate pentru prima 
oară — plăcută.

— E bună — spuse, uitînd de întrebarea de dinainte. Și pre- 
ciză, cu oarecare mirare :

— Cafeaua, ziceam, îmi place.
— Îmbătrînești, locotenente. E prematur.
Surprinzător, pe maior nu-1 interesa problema cafdlel.
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— Gîndește-te și tu. Intr-o' gară de provincie, undeva se găseș
te un cadavru. Identificarea, extrem de anevoioasă. Nici măcar 
orașul sau satul în care a fost omorît nu poate fi găsit. Și dacă-1 
găsești și dacă identifici victima, ce-ai făcut ? Cine mai poate 
să dea de lirele unei intîmplări care s-a petrecut neobservată nu 
știu cîte zile în urmă ? Iți spun eu : o crimă aproape perfectă ; 
și tocmai asta m-a făcut să-1 bănuiesc pe Stoian. Observi pa
radoxul ?

— Nu.
Pîrcălab devenise atent.
— Paradoxul există, totuși, și e amuzant. Ce înseamnă, crimă 

perfectă? O crimă in care ucigașul nu lasă urme. Aveam de-a 
face cu o crimă perfectă ? Se părea că da. Și atunci se pune în
trebarea : puteau Stănescu sau Zet să înfăptuiască o asemenea 
crimă ? Hotărit că nu-i ducea capul ! Criminalul trebuia să fie 
„cineva". Iată paradoxul ; crima aceasta putea fi înfăptuită nu
mai de un om metodic și inteligent, dar asta constituia o indica
ție. O indicație foarte utilă. Deci : crima, fiind perfectă, nu era 
de loc perfectă, pentru că ne ajuta să ghicim firea ucigașului.

Maiorul începu să rîdă.
— De fapt, ce ne-a ajutat în treaba asta, cel mai mult ? Apli

carea principiului celui mai elementar al muncii noastre : înlă
turarea oricărei nelămuriri, prin verificare șl cercetare atentă. 
Mister, mister, de trei ori mister : inginerul străbate în unspre
zece minute un drum care nu poate fi străbătut decît în treizeci! 
Numai că misterele nu sint treburi serioase. O singură atitudine 
e posibilă, cînd te întîlnești cu un mister. Să vii spre el, pînă 
dați nas în nas, și să-1 privești de foarte aproape. Multe mistere 
n-ar fi rezistat nici o zi dacă oamenii ar fi avut ochi mai buni 
Cum putea inginerul să ajungă acasă în cinci minute ? Doar tre
buia să ocolească o piață imensă și să străbată cîteva străduțe. 
Dar drumul cel mai scurt între două puncte e linia dreaptă ! Și 
linia dreaptă exista ! Ea însemna ca, în loc să facă ocolul, s-o ia 
la stingă — pe „sens interzis !“ — încă de la intrarea în piață, 
să străbată fundătura Grădiniței, (o falsă fundătură, de fapt o 
stradă astupată cu un rond de flori) și să ajungă în strada Cer
cului la doi pași de casă... Un loc perfect pentru a-i fixa întîlni- 
rea lui Viziru : „plimbă-te pe Cercului, prin dreptul rondului de 
flori ! Doar n-o să-ți dea prin cap că în loc să vin pe stradă, o 
să apar din umbră, cu farurile stinse, peste Slori !“ Cum spunea ? 
„Florile își oferă un sentiment de securitate". Nu ?
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Primul atlas
românesc

de psihologie

INFORMAȚII
Duminică după-amiază a pă- 

răsit Capitala o delegație de 
specialiști din economia fo
restieră, condusă de Mihai Su- 
der, ministrul economiei fores
tiere, care, la invitația minis
trului resurselor naturale din 
Iran, Nasser Golesorkhi, va 
face o vizită în această țară.

Membrii delegației vor vizi
ta unele obiective industriale 
și vor purta discuții privind 
dezvoltarea colaborării și co
operarea economică și tehnică 
în domeniul economiei fores
tiere.

Printre 
aflate pe 
se afla și
lui la București, Soltan H. V. 
Sanandaji.

Duminică, 9 iunie a.o., a pă
răsit definitiv țara noastră 
Sambas Atmadinata, ambasa
dor extraordinar și plenipo
tențiar al Indoneziei în Repu
blica Socialistă România.

(Agerpres)

ULTIMUL ACT AL DIVIZIEI A LA FOTBAL

persoaneie oficiale 
aeroport la plecare, 
ambasadorul Iranu-

★

învățămîntului, 
Bălan, s-a înapo- 
după-amiază din

Ministrul 
acad. Ștefan 
iat duminică 
vizitele documentare făcute în
Chile și Uruguay.

TELEVIZIUNE
17,30 — Pentru noi, femei

le. 18,00 — Actualitatea in
dustrială. 18,30 — Curs de 
limba franceză (lecția a 
20-a). 19,00 — Lyceum — e- 
misiune pentru tineret. Co
legii noștri — laureati. 19,30 
— Telejurnalul de seară. 
19,50 — Buletinul meteorolo
gic. Publicitate. 20,00 —Trep
te spre viitor : împotriva li
mitelor — Film despre mun
ca fizicienilor atomiști ro
mâni, realizat de Studioul de 
Televiziune. 20,20 — Ce-ați 
dori să revedețl ? 20,30 —
Tele-universitatea: Istoria
civilizațiilor — „Omul și cul- 

neolitică" — Participă
Jf. dr. Radu Vulpe. 21,10 
Fotbal : Italia — R.S.F. 

igoslavia, rejucarea finalei 
Campionatului european. — 
Transmisiune de ”

<1
la Roma.

Zilele trecute a intrat 
librării lucrarea cunoscu- 
ților specialiști români în 
domeniul psihologiei. Ta
tiana S. Cazacu și Robert 
Floru „Atlas de psihologie", 
apărută în Editura științi
fică.

Atlasul de psihologie este 
o lucrare științifică origi
nală, printre puținele opere 
similare apărute în litera
tura mondială. Este primul 
atlas în limba română. In 
literatura mondială au apă
rut pînă acum numai două 
atlase de psihologie. „Atla
sul de psihologie" al autori
lor români este singura lu
crare recentă în întreaga 
literatură mondială.

Textul care însoțește ilus
trațiile conține într-o for
mă concisă expunerea la un 
înalt nivel științific a da
telor esențiale de psihologie 
generală și explică sensul 
și utilitatea pentru psiholo
gie a aparatelor sau mode
lelor prezentate. De aici de
rivă utilitatea atlasului atît 
pentru studenți și cadrele 
didactice cît și pentru cer
cetători, cărora le sugerea
ză modele experimentale și 
le prezintă succint diverse 
date științifice de actualita
te.

Forma accesibilă a pre
zentării ©ermite. de aseme
nea, consultarea atlasului și 
de către un public maț larg, 
pe care îl sensibilizează 
pentru problemele psiholo
giei științifice

Clasamentul final

CORUL DE LA ORAțTIE
LA IOO DE ANI

S-a tras cortina peste ediția 
1967—1968 a Diviziei A de 
fotbal. Antrenori, jucători, au 
răsuflat ușurați sau de abia 
acum oftează din greu — fie
care după cum a știut să se 
așeze în plutonul celor 14 
competitoare. Spectatorii la 
fel sînt bucuroși sau triști, 
după cum le-a „mers" forma
ția favorită. Echipa „Steaua" 
a cucerit titlul, se știe cine 
va lupta în baraj și se pare că 
apele tulburi s-au liniștit. Se 
pare numai, căci de la 
tatori pînă la cel mai 
cotat specialist părerile 
pre fotbalul nostru nu 
nici astăzi (poate mai 
astăzi) favorabile. Motiv 
tru care în locul obișnuitei 
cronici duminicale am solici
tat unsprezece opinii despre 
idolii noștri, aflați acum în 
cabinele demachierii și-i pu
tem privi așa cum sînt ei, fără 
fardul care ne-a îndemnat 
săptămînă de săDtămînă spre 
stadion.

Așadar, a sosit timpul să 
vorbim, fără fard, despre 
fotbal și fotbaliști.

CORNEL DRAGUȘIN 
trenor, Progresul—București:

— Ce-aș putea să vă mai 
spun... cu mentalitatea jucă
torilor de astăzi e greu să de* 
pășim momentul critic al fot
balului românesc. Fotbaliștii 
noștri fac tot ce-i posibil... 
să-și mențină „existența*, lo
cul în echipă, dar nu fiți în
grijorați, nu în favoarea fot
balului. Majoritatea gîndese 
așa î decît să mă duc la ser
viri mai bine să păcălesc fot
balul.

ION GHITULESCU 
crainic reporter

— Un campionat consumat

spec- 
bine 
des- 
sînt 
ales 
pen-

an-

printr-un final pasionat. Mă 
refer la faptul că doar în ulti
ma etapă i-am aflat pe cîști- 
gători și pe cei care vor e- 
volua în baraj. In rest, o com
petiție dezolantă. Am urmărit 
de-a lungul întrecerii mai ales 
pe cei tineri. Și-am reținut 
cîteva nume : Dinu, Dumitra- 
che, Grozea. Și mai sînt. Cu 
toții însă au ieșit în evidență 
la noi, acasă, dar nu și pe 
plan 
vede 
flăm. 
făcut 
privește alcătuirea lotului. 
Altminteri nici n-are sens să 
ne mai gîndim la mondiale. 
Am senzația unei delăsări. 
L-am privit astăzi mai atent 
pe Dobrin ; pare foarte bla
zat, ca să nu-1 calific atlfel. 
Cît despre alții, și sînt din 
păcate destui, se agită pur și 
simplu de pomană. Ba chiar 
as zice că încurcă mai rău lu
crurile.

COLEA RAUTU, artist e- 
merit.

— Mă știe o lume, n-am lip
sit de la fotbal de un sfert de 
veac încoace. Mai țin încă 
foarte mult la o echipă al că
rui nume îl păstrez în „se
cret". Anul trecut a cîștigat 
campionatul. Acum... Și totuși 
am să mă mai duc la fotbal.

internațional, unde se 
bine la ce nivel ne a- 
In vara aceasta trebuie 
ceva mai ales în ceea ce 

alcătuirea

Poate că încă un sfert de veao 
de-acum înainte.

MIHAI BĂDILA, profesor, 
Liceul Brănești

— Ca să fac o paralelă în
tre profesiunea mea și pasi
unea fotbalistului aș spune că 
pentru a învăța matematică 
trebuie să studiezi toată via
ța. La fel e și cu fotbalul. Tre
buie să exersezi, să-ți respecți 
pasiunea. Ne-am obișnuit să 
spunem — și nu o singură 
dată, că pasa la fotbal 
se dă cu aproximație — cit 
ar părea de exagerat — kilo
metrică sau cosmică. La 
versar, e drept, doar lui, 
o precizie... matematică, 
că ne aflăm mult departe 
adevăr.

GHEORGHE VIZIRU, 
estru emerit al sportului

— Am jucat și eu fotbal la 
Tenîs-club român și țin la 
formația Progresul care a ju- 
?at duminică în compania u- 

nei pretendente la titlu. Jocul 
iu suportă comentarii: o lup
tă pe viață și pe moarte pentru 
titlu, sau pentru evitarea ba
rajului. A adus mai mult a 
parodie decît a meci de fotbal. 
O chestiune merită atenție 
după părerea mea și anume i 
această echipă. Progresul,

ad-
cu

Așa 
de

ma-

merita să rămînă în A dar cu 
o condiție : să dispună măcar 
de unsprezece fotbaliști pen
tru divizia A. Și cînd te gîn- 
dești că în alte formații există 
jucători realmente talentați 
dar care stau pe tușă... Și ar 
mai fi o chestiune : n-avem 
răbdare să creștem fotbaliști 
și în consecință n-avem răb
dare să ridicăm clasa fotbalu
lui nostru. Steaua putea să 
cîștige campionatul fără pro
bleme. Dispune de condiții, 
are un lot de fotbaliști talen
tați dar ar mai trebui și ceva 
pasiune. Pe vremea cînd ju
cam fotbal practicam și rug- 
biul și tenisul de cîmp și 
n-aveam condițiile de azi. Dar 
nu înțeleg: nu cumva slntem 
prea indulgenți cu unii dintre 
sportivii de azi?, Cu lipsurile 
din pregătirea lor ? Băieții 
noștri parcă-s făcuți din aluat

PAUL ROMOȘAN, fotore
porter revista „Sport".

— în fotbalul nostru nu a- 
leargă decît cel cu balonul. Și 
n-ar fi rău dacă s-ar petrece 
ca-n handbal. Să muncească, 
toată echipa ca un singur om. 
Cît privește campionatul în a- 
ceastă ultimă etapă interesul 
a fost generat de întrebarea i 
cine va cîștiga și cine va re* 
trograda. Orice s-ar spune în

fotbal încă există mult dile
tantism.

In dialogul nostru intervin® 
un coleg al interlocutorului t 
GHEORGHE NEAGOEî

— Tot campionatul am stat 
în spatele porții dar rar mi-a 
fost dat să regret că mi-a scă
pat vreo fază mai palpitantă, 
cum se zice, să ridice tribunele 
în picioare.

ION CURARARIU, tehni
cian.

— Bine că s-a terminat o- 
dată 1 Deși am fost la toate 
meciurile, fotbal am văzut 
așa... la zile mari. Și atunci 
numai la televizor î Manches
ter-Benfica sau Italia-Iugo- 
slavia...

CONSTANTIN ZAMFIR, ad-, 
mirator al „Stelei".

— Ei bine, a cîștigat Steaua. 
E drept, după șapte ani. Dar, 
după părerea mea, va urma 
ediția consecutivă a fostelor 
talente ale C.C.A. Greu a fost 
să reînnoim „tradiția". Evident,, 
am avut partenere dificile i 
Rapid, Dinamo, și, uf 1 a apă
rut și F. C. Argeș.

★
Așadar, punct. S-a terminat 

competiția, evident ne-o do
ream mai pasionantă și așa 
cum am făcut la fiecare sfîrșit 
de sezon vă așteptăm opiniile 
și ne alăturăm dorinței de a 
contribui împreună la împli
nirea speranțelor pe care ni le 
punem în sezonul viitor.

Anchetă consemnată de |
VASILE RANGA

VIOREL RABA |

Pe pămîntul încărcat de re
zonanțe istorice ale ținutului 
Orăștie își desfășoară activita
tea un viguros . 
care împlinește 
100 de ani de e____
una din formațiile artistice de 
prestigiu ale Transilvaniei 
care se bucură de aceeași fai
mă ca și corurile din Lugoj, 
Chizătău, Brașov, și Sibiu. 
Corul din Orăștie a fost în
ființat în anul 1868 din ini
țiativa Junimii române studi
oase" cum se exprima într-o 
notiță revista „Familia". La 
scurt timp după înființare, el 
a devenit o tribună de luptă a 
națiunii române din Ardeal 
pentru păstrarea ființei sale 
naționale. Conjugîndu-și efor
turile cu cele ale societăților 
românești de diverse profiluri 

^existente în oraș (Societatea
- de lectură din Orăștie și jur 
(1883), Reuniunea formațiilor 
române din comitetul Hune
doara (1886) și a ziarelor care 
au apărut la Orăștie în această 
perioadă: Revista Orăștiei, 
Bunul econom, Libertatea, 
Foaie interesantă și altele. O 
epocă de înaltă ascensiune a 
înregistrat corul sub conduce
rea învățătorului loan Branga 
din Poiana Sibiului care l-a 
orientat cu insistență spre mu
zica populară și laică. El își 
impune tot mai mult prezența 
în viața culturală a orașului 
și a împrejurimilof prezentînd 
spectacole la adunările gene
rale ale ASTREI, ținută la 
Orăștie în 1884 și 1913, la a- 
dunarile „Societății pentru 
fond de teatru român" precum 
și la cele ale învățătorilor din 
Orăștie, Geoagiu, Cugir, Deva 
etc. Merită să fie scoasă în 
evidență participarea sa la 
festivalul inițiat de Societatea 
muzicală „Carmen" din Bucu
rești condusă pe atunci de D 
Chiriac, care a reunit cele 
mai valoroase formații din 
Moldova, Țara Românească și 
Transilvania, festivalul la care 
a obținut diploma de onoare 
și medalia de aur.

După eliberare, cînd a be
neficiat de o baza materială 
corespunzătoare și-a diversi
ficat și mai mult repertoriul, 
desfășurînd o activitate deo-

ansamblu coral 
j în aceste zile 
existență. Este

sebit de intensă, ln 1957 pune 
în scenă opereta „Crai nou" 
de Ciprian Porumbescu, iar în 
1960 prezentînd opereta „Ana 
Lugoj ana" de Filaret Barbu, 
obține premiul 1 la faza inter
regională de la Brașov și ocu
pă locul al Il-lea pe țară. în 
acest răstimp ansamblul for
mat din 170 de persoane par
ticipă la toate concursurile or
ganizate pe plan local și re
publican răspîndind în mase 
tot mai largi de oameni far
mecul muzicii corale. La baza 
acestei activități laborioase 
stau și strădaniile și pasiunea 
profesorului loan Popa care 
conduce formația de un timp 
îndelungat. Alături de genera
țiile mai vechi, în cadrul co
rului își desfășoară activitatea 
numeroși tineri care vor purta 
mai departe peste ani și ani, 
cu aceeași pasiune și dragoste 
faima sa seculară.

AL. BALGRADEAN
★

Despre activitatea desfășu
rată și succesele repurtate în 
cele 10 decenii de activitate 
a vorbit pe larg la adunarea 
festivă care a avut loc sîm- 
bătă după-amiază Ion Barju- 
ca, direotorul Casei de cul
tură.

La sărbătorire au participat 
reprezentanți ai organelor ju
dețene de partid și de stat, ai 
Comitetului de stat și Comi
tetului județean pentru cultură 
și arta, dirijori de coruri de 
amatori, instructori ai forma
țiilor artistice și al ti activiști 
culturali. Tov-. Ion Lungu, se
cretar al Comitetului județean 
Hunedoara al P.C.R., a adre
sat călduroase felicitări artiș
tilor amatori. Pentru activita
tea desfășurată corului casei 
de cultură din Orăștie i-a fost 
decernat „Ordinul meritul 
cultural" ci. Il-a și Diploma 
de onoare a C.C. al U.T.C., 
iar unui număr de 27 coriști 
le-au fost înmînate ordine și 
medalii ale Republicii So
cialiste România. Pentru 
distincțiile primite și apre-, 
cierea muncii a mulțumit pro
fesorul Ion Popa, dirijorul co
rului. In continuare a fost 
prezentat un concert coral sus
ținut de formația corală săr
bătorită.

ANUNȚ
Ministerul Industriei Alimentare, pregătește in anul 

școlar 1968—1969 următoarele specialități prin Liceele In
dustriale pentru Industria Alimentară, din localitățile : 
BUCUREȘTI — Str. Spătaru Preda nr. 16 *—■ Telefon 23*37.01 

— Chimia Produselor Alimentare
—- Industiralizarea laptelui și cărnii 
— Industrii alimentare extractive 

SIBIU str. Turismului nr. 15 — Telefon 1 19 29
— Chimia Produselor Alimentare 
— Industria Morăritului și Panificației 

— Industrii Alimentare Fermentative

GALAȚI- B-dul Republicii nr. 169 — Telefon 142 76 
— Chimia Produselor Alimentare 
— Industrii Alimentare Fermentative

ARMASAȘTI. Județul Ilfov — Telefon 32 34
— Agronomie
— Horticultură 

Durata de școlarizare este de 5 ani
Seprimesc absolvenți ai școlii generale în vîrstă de cel 

mult 17 ani (împliniți in cursul anului 1968) ...T
Concursul de admitere se va desfășura în perioada 18— 

27 iunie 1968 șl va consta din următoarele probe :
LIMBA ROMÂNA și MATEMATICA — Scris și oral 
Informații Suplimentare se pot lua de Ia conducerile 

liceelor industriale, din localitățile menționate mai sus.

Steaua 26 14 7 5 45 26 35
F. C. Argeș 26 14 5 7 40 23 33
Din. Buc. 26 13 5 6 34 31 31
U.T.A. 26 11 4 11 25 24 26
Petrolul 26 12 2 12 27 29 26
Din. Bacău 26 12 2 12 33 38 26
Farul 26 10 5 11 37 32 25
Jiul 26 11 3 12 36 36 25
Rapid 26 10 5 11 32 33 25
„U- Cluj 26 10 5 11 36 37 25
„U“ Craiova 26 11 1 14 28 31 23
A.S.A. Tg. M. 26 7 8 11 28 41 22
Progresul 26 6 9 11 23 31 21
Steagul roșu 26 8 5 13 20 32 21

Rezultatele
ultimei
etape

Petrolul — Steaua 1—3 ; Pro
gresul — F. C. Argeș 1—1 ; 
A.S.A. — Steagul roșu 2—0 ; 
U.T.A. — Jiul 2—1 ; „U- Cluj — 
Dinamo București 5—0 : Dina
mo Bacău — Farul 4—1 ; Rapid 
— „U“ Craiova 1—0. ln tensiunea ultimelor minute, Coman nu a cedat... Foto: VIOREL RABA

Italia —Iugoslavia: 1-1

ROMA AȘTEAPTĂ

Corespondență din Roma, de la trimisul nostru 
special FĂNUȘ NEAGU

Duminică. 9 iunie, orele 0,45 
și noi, 300 de ziariști. 30 de 
cronicari tele, și 50 cronicari 
radio, stăm încă la masa pre
sei. de pe stadionul Cento Milta. 
în dreapta Tibrul, în stînga 
pădurea de dafini, de pini- și 
de plopi negri, și deasupra dul
cele cer italic, incendiat de 
lună și de reflexele miilor de 
torțe aprinse în cinstea lui Do
menghini, salvatorul Squadrei 
Azzura. 53 de fotografi, din 28 
de țări și sute de cineamatori, 
încearcă să imortalizeze pe pe
liculă această uriașă noapte a 
învierii din Colisseumul mo
dem, care este stadionul Cento 
Milla. Gîndul duce spre Roma 
imperială spre nopțile de a- 
cum 2 000 de ani. cu gladiatori 
și circ.

Acest public roman, care a 
plătit 166 000 000 de lirete (a- 
proape 270 000 de dolari) pentru 
a urmări la lucru elita fotbalu
lui european, continuă să chel
tuiască acum averi. aprinzînd 
mereu focuri de artificii și a- 
runcind petarde luminoase. Dar 
ziua cea mai lungă a fotbalu
lui italian nu f -a încheiat. N-a 
vrut Iugoslavia — baby (așa 
au numit ziariștii formația lui 
Mitici. în care cel mai bătrîn 
jucător are 26 de ani) și nu a 
vrut din cu totul alte motive, 
bănuiesc, arbitrul Dienst din 
Elveția, care a refuzat Iugo
slaviei un penalti în minutul 
25 al primei reprize, cînd Mu- 
senici, ajuns în poziție de șut, 
la 6 metri de poarta lui Zoff, a 
fost aruncat in plasă de doi a- 
părători italieni.

Dar acest final unic în isto
ria Europei (pentru prima dată 
se întîlnesc ne același teren 
cele mai bune patru echipe ale 
bătrînului continent) a început, 
cum se știe, la orele 18.45 cu 
partida Anglia—U.R.S.S. Șase 
după amiază este ora cînd ia 
Roma, teii încep să-și reverse 
mireasma și vînzătorii de ana
nas, portocale și de pepeni. își 
încep cu adevărat meseria. A- 
vioane purtînd reclame ale fir
melor de băuturi, de discuri sau 
de automobile zburau deasupra 
stadionului și. cred că va fi 
ajuns și pînă la piloți, valul de 
fluierături cu care 100 000 de 
oameni, au întîmpinat apariția 
în formația Angliei a lui Noby 
Stiles, considerat aici cel mai 
mare cotonogar din ultimii 20 
de ani. Domnul Ramsey, căruia 
ziariștii englezi i-au declarat 
după meciul de la Florența răz
boi deschis, nu a greșit, soco
tesc, atunci cînd l-a trimis la 
luptă pe acest omuleț cu mușchi 
de oțel. Dar în urma meciu
lui cu Argentina de la Campio
natele Mondiale și a meciuLui 
cu Benfica din C.C.E., _ Stiles, 
se vede treaba, nu mai poate 
să apară pe nici un teren străin, 
în 90 de minute, ori de cite ori 
a pus piciorul pe minge, mijlo
cașul englez iun jucător exce
lent, cu o arie de acțiune im
presionantă) a fost împroșcat 
cu insulte .. Și fluierături. în a- 
ceastă partidă magnifică Boby 
Charlton ziș Mr Fotbal, ne-a 

'demonstrat, ca de atîtea ori, că 
'fotbalul e artă și gîndire. Boby 
a dirijat magistral întreaga e-

chipă. Sovieticii, cu două ctase 
mai jos decît la Napoli (căderea 
formației a uimit pe toți spe
cialiștii), nu au ajuns să tragă o 
singură dată periculos în poar
tă. în acest meci și Evriujihin 
și Malafeev și Logofet au a- 
lergat mai puțin chiar decît 
cei 125 de componenți ai fanfa
rei in uniforme de paradă care 
s-au rotit de patru ori în jurul 
stadionului, povestind din ală
muri clipe de amor din Santa 
Lucia și Castella More. Gigan
tul Boby cu un repertoriu fa
bulos nu le-a lăsat nici o clipă 
de respirație. Antrenorul Iaku- 
șin, a spus după meci : „Avîn- 
du-i pe englezi în față. Italia 
ar fi pierdut la fel ca noi**. Iar 
Ramsey la rindul lui a decla
rat : „Cei mă, buni din lume 
sîntem, în continuare. noi en
glezii. Si finala noi și cu sovie
ticii trebuia s-o jucăm. Pentru 
că vreau să vi spun că 
U.R.S.S., care a făcut în 1966, 
la Londra, una din cele mai 
frumoase partide care s-au vă
zut în lume, a fost eliminată 
nu de Italia, ci de o monedă de 
10 franci francezi. Iar cei 10 
franci francezi erau in afara 
celor patru echipe calificate".

Italia—Iugoslavia — o parti
dă iucată sub luna imensă de 
la miezul nopții» o partidă cîș
tigată moral de iugoslavi. Mitici 
gloria Dunării, a adus 11 lupi 
în cîmpul de bătaie și azzurienij 
au intrat în gura lor unul cite 
unul, sau toți grămadă. „Ah. 
pentru noi, zice Domenghini, a- 
cești iugoslavi s-au dovedit o 
bestie neagră. O spun cu dra
goste și cu invidie, sînt niște 
mari jucători". Si extraordina
rul tunar al Italiei, care a re
petat și aici, pe Cento Milla, 
bara de la Napoli (acestor bări, 
le vom da foc și vom dansa pe 
cenușa lor, au strigat specta
torii), a adus egalitate cînd ni
meni nu mai credea printr-un 
șut năpraznic care a spart zi
dul, acest Domenghini știe ce 

’ * * 'șivorbește. Djaici. Tescovici

Mușenici reprezintă o forță de 
mina întîi în fotbalul european. 
Pentru Djaici, considerat cea 
mai bună extremă stingă a Eu
ropei, Internazzionale a oferit 
anul trecut 500 000 de dolari. 
Djaici a trimis Anglia pe locul 
III și a redus la tăcere 100 000 
de spectatori de pe Cento Milla, 
în ziarele de dimineață, lingă 
coloanele în care i se aduc 
osanale lui Domenghini de fe
lul : „îți mulțumim Angelo Do
menghini, tu ai făcut să 
coboare îngerul liniștii în 
sele noastre, tu ai făcut ca 
și copiii noștri, să adormim 
riciți și plini de speranță" 
puteau citi reproșuri la adre
sa spectatorilor ca acestea: 
„T if o si din Roma s-au compor
tat la fel de pătimaș ca și cei 
din Napoli — aplauze pentru 
italieni și strigăte și fluierături 
împotriva iugoslavilor. Era un 
lucru de necrezut, un lucru la 
care nu te puteai aștepta din 
partea unui oraș care a avut 
lumea la picioare, l-a avut pe 
Nero și pe Borgia, și are Vati
canul...**.

Dar publicul, este același pes
te tot, chiar și atunci cînd uno
ra dintre noi, sau mai bine zis 
de la noi, le place să se decla
re sportivi și buni cunoscători 
ai jocului etc., etc.

Cu Mazzola pe tușă. Italia a 
luptat enorm, însă fără idei. 
Antrenorul Valcareggi s-a gră
bit chemindu-l în centrul liniei 
de atac pe Anastasi. Sînt con
vins că l-a impresionat în pri
mul rînd nu forma lui Anastasi, 
ci fabuloasa sumă de un mi
lion de dolari pe care a plătit-o 
Juventus alaltăieri pentru A- 
nastasi.

Mîine poate va juca Mazzola. 
Dar și Mazzola știe că în ce
rul european al fotbalului s-au 
aprins alte stele.

Si oricum, mîine va fi altă zi. 
Roma așteaptă. Si trăiește în 

continuare cea mai lungă zi a 
unui fotbal care dansează pe 
un morman de aur.

te 
ca
no! 
fe-
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Desfășurat timp de două zile 
la Constanța, meciul atletic 
dintre selecționatele orașelor 
Koln (R.F.G.) și București s-a 
încheiat cu scorul general de 
190—113 în favoarea sportivilor 
români. Două performanțe de 
valoare internațională au fost 
înregistrate în acest concurs i 
noul record românesc la disc 
femei obținut de Lia Manoliu 
cu 57,34 m și rezultatul de 
69,80 m realizat de atletul vest- 
german Hans Fahsl la arunca
rea ciocanului.

Dintre celelalte rezultate 
tăm : suliță femei: Mihaela 
neș — 54,66 m; înălțime 
mei; 
gime 
200 
Go th

Virginia 
bărbați: 
m plat 
24’7/10.

no-
Pe- 
fe- 

Bonci 1,70 ; lun-
Zaharia 7,55 m; 
femei: Mariana

LA TUNARI
după trei

Reprezentanți ai 14 
țări, totalizînd aproa
pe 300 de concurenți, 
se află înaintea asal
turilor ultimelor ti
tluri de campioni in
ternaționali de tir ai 
României. Ediția 
1968 a acestei între
ceri este apreciată de 
către specialiștii pre
zenți la Poligonul Tu
nari drept cel mai 
puternic concurs ofi
cial dinaintea Olim
piadei. Intr-adevăr, 
ieri au fost înregis
trate cîteva rezultate 
care confirmă pe de
plin această aprecie
re. La pistol viteză, 
probă eliminatorie,

cîștigată de polonezul 
Iosif Zapeschi cu 597 
puncte
superior cu 1 punct 
recordului mondial, 
deținut de românul 
Virgil Atanasiu, însă 
neomologabil 
mai puțin de 
curenți au 
pragul celor 
puncte. între 
componența 
nostru olimpic Marcel 
Roșea, Virgil Atana
siu și Ion Tripșa, ta
tonați de talentatul 
trăgător Ștefan Popa 
(in fotografie). în pro
bele de arme repre
zentanții noștri Che-

rezultat

mondial,

— nu
10 con- 

irecut
590 de 
aceștia, 
lotului

de lei

Pe lacul Grunau din apropie
re de Berlin a avut loc tradițio- 

3 la 
acesta 

Ro- 
Ger- 

olim- 
ro- 

caiac

nai a regată de caiac-canoe 
care au participat anul 
sportivi din Cehoslovacia, 
mânia, Ungaria și R. D. 
mană. Din cele 5 probe 
pice masculine concurenții 
mâni au cîștigat trei : 
2-1000 m : Vemescu-Sciotnic 
3’41'T/10 ; canoe 2-1000 m ; 
Covaliov-Calabiciov 4’05”5/10; 
caiac 4-1000 m; Vemescu, 
Sciotnic, Iacob, Cosniță 
3’11”6/IO.

m ;

în turneul internațional mas
culin de baschet de la Madrid, 
echipa Spaniei a întrecut cu sco
rul de 93—69 (50—37) formația 
României, în timp ce selecțio
nata Mexicului a învins repre
zentativa Franței cu 84—67 
(36—28).

orghe Sicorschi
armă liberă calibru 
redus 60 focuri cul
cat, 598 puncte — și 
Ștefan Caban aceeași 
probă, poziția picioa
re — 375 puncte au 
adus țării noastre pri
mele două titluri de
campioni.

In paralel cu cam
pionatele internațio
nale se desfășoară 
prima etapă a cam
pionatului republican 
și meciul România — 
Cuba la talere. între
cerile se încheie as-

pentruim...

R. VIOREL

Cutezătorii
la start!

La Palatul pionierilor a fost inaugurat, într-un cadru festiv, 
Clubul sportiv „Cutezătorii". E un eveniment care, prin impor
tanța și semnificația lui, se cere consemnat cu satisfacția unei 
necesități împlinite.

Cei care-i cunosc îndeaproape pe pionierii și școlarii noștri 
știu că marea lor majoritate îndrăgesc și practică sportul, că 
mulți dintre ei dispun de autentice înclinații și posibilități în 
acest domeniu. Dar, în raport cu numărul mare al micilor 
și talentaților iubitori ai sportului, erau încă prea puțini aceia 
care se îndreptau și reușeau să obțină succes în sportul de per
formanță. Și asta pentru că, școlile (nu ne referim la cele cu 
caracter sportiv) nu-și propuneau acest lucru în mod special, 
iar centrele de antrenamente pentru copii de pe lingă marile 
cluburi mai sînt încă foarte restrînse.

Iată de ce, prin înființarea acestui club sportiv, putem spune 
că s-a făcut primul pas spre crearea de posibilități reale pentru 
toți elevii din Capitală, dornici să se pregătească în domeniul 
sportului de performanță. La dispoziția lor vor sta, pentru 
prima oară în exclusivitate, o bază sportivă complexă și com
pletă, precum și antrenori și specialiști. E un prim pas îmbu
curător, care va fi urmat și de alte orașe deoarece, după mo
delul acestui club, vor lua ființă multe altele în întreaga țară.

Faptul că numeroși factori de răspundere din cadrul miș
cării sportive, prezenți la festivitatea de înființare, i-au feli
citat și i-au asigurat pe micii membrii ai clubului de întreg 
sprijinul moral și material, ne îndreptățește să credem că, în 
curînd, Clubul sportiv „Cutezătorii" va deveni o adevărată pe
pinieră de viitori campioni și recordmani, precum și un model 
de organizare si activitate sportivă a tuturor talentelor auten
tice din rîndurile pionierilor și elevilor noștri.

Ieri. în ultima etapă a Di- I 
viziei A de fotbal, supraagio- I 
merarea de la 'masa presei a I 
stadionului Republicii ne-a I 
determinat să căutăm un alt I 
loc (în treacăt fie spus — I 
si o mai spunem pentru a I 
nu știu cita oară — la masa I 
presei găsești tot felul de | 
„specialiști" numai ziariștii I 
sportivi nu au acces ; și poa- I 
te amănuntul nu va scăpa I 
de astă dată I.E.B.S.). Am I 
coborît deci pe gazon, la I 
poarta formației F. C. Argeș, I 
unde se putea hotărî soarta I. 
campioanei si se petrecea I 
drama gazdelor. |

nu-i vorbă n-am regre- l 
tat nici un moment gestul. I 
Dar nici nu ne-a fost dat să I 
ne bucurăm. Poate niciodată I 
n-am auzit atîtea „amabili- I 
tăti“ schimbate între cele I. 
două formații. De la injurii I 
reciproce între coechipieri și I 
adversari pînă la loviri cu I 
totul neîntîmplătoare. Ceea ce I 
a umplut paharul și ne chea- I 
mă să așternem cu necaz a- I 
ceste rînduri a fost un dia- I 
log repetat de cîteva ori pe I 
tonuri care oscilau de la ru- I 
găminte pînă la disperare : |

— Narcis. Bebică. aveți I 
10.000 de lei! V’o jur pe I 
mama... Era în minutul cînd i. 
„Steaua" conducea deja cu I 
3—1 și șansele echipei arge- I 
sene la titlu dispăruseră. Co- I 
man și Barbu de la „F. C. I 
Argeș" îl priveau cu sfidare | 
pe ofertant: purtătorul tri- | 
coului cu nr. 5. Constanți- I 
nescu, de la „Progresul". A- I 
cesta, ca si alții, speriati de I 
abia acum de spectrul bara- I 
jului deveneau din ce în ce I 
mai insistent!: |

— Aveți 
91.

Părea că 
un tîrg. O 

Stupoare 
porterii aflați în spatele por- I ; 
ții (oricînd numele celor ce I * 
au auzit aceste încercări de I 
mituire, pot fi cunoscute). I

Să fi fost oare o simplă I 
glumă ? E greu de crezut |. 
pentru acele dramatice mo- I 
mente. Ne-ar place să ere- I 
dem că și în asemenea clipe I 
fotbaliștii noștri au darul u- I 
morului. Dar dacă nu s-a I 
glumit și am . fost martorii I 
unei tentative de tranzacție I 
veroasă ? Apreciem gestul | 
sportiv al piteștenilor de al 
apăra C)r-»ct zresiigiol clu- I 
bului ve care il reprezintă I 
și ne exprimăm indignarea I 
că pe terenuri e noastre de I 
sport se mai ^ac^auzite ase- I 
menea -lialogw înjositoare I 
pentru conduita morală a I 
sportului. ;<

Sincer, ne-am bucura da- I 
că acum. în ceasul al doispre- I 
zecelea, cînd va începe lup- | 
ta în baraj, gazdele acestei | 
partide își vor regreta cu fl 
sinceritate gestul. ?

S. SPIREA I

banii în minutul

se propune. deci, 
„vînzare". 
printre foto-re-

DRAGOȘ NICULESCU



Robert Kennedy a fost con
dus pe ultimul său drum. în
tre Nev/ York și Washington, pe 
o distanță de sute de kilometri, 
mulțimi uriașe au adus un oma
giu senatorului asasinat Ia Los 
Angeles, omului politic care a- 
vusese curajul să denunțe ne
dreptatea și care crezuse cu sin
ceritate în dreptul umanității la 
o existență pașnică. Ceremonia 
de Ia cimitirul național Arling
ton a fost scurtă, cit o răscoli
toare notă de dramatism. Fos
tul ministru al justiției, pe care 
încă în acest început de săptă- 
mînă mulți îl desemnau drept 
principalul favorit în întrecerea 
electorală pentru Casa Albă, o- 
dihnește intr-un inormînt săpat 
Ia puțini metri de cel al frate
lui său — John Kennedy, ucis 
în împrejurări de o cutremură
toare similitudine.

De pe micul ecran s-au stins 
imaginile funerare. După con
sternarea din primele zile, cînd 
gloanțele trase pe coridorul de 
Ia hotelul „Ambasador" au pro
dus un șoc emoțional, a sosit 
momentul raționamentelor, a! 
descifrării unor sensuri mai a- 
dînci. Los Angeles nu reprezintă 
un accident, o nefericită întîm- 
plare rezultată din pasiunea 
oarbă sau din dezechilibrul 
mintal al unui singur individ. 
Actul de la Los Angeles trebuie 
corelat cu cele anterior petrecu
te Ia Dallas și Memphis. „îm
potriva lui Robert Kennedy a 
acționat aceeași mașină care a 
fost pusă în funcțiune și îm
potriva fratelui său, fostul pre
ședinte John Kennedy și împo
triva lui Martin Luther King. A- 
ceastă nouă crimă nu este opera 
unei singure persoane". Afirma
ția făcută de un cunoscut sena
tor din Chile am reîntîlnit-o în

mii de comentarii care au vă
zut lumina tiparului pe toate 
meridianele. Atentatul împotriva 
lui Robert Kennedy nu poate fi 
desprins din contextul actualei 
situații politice din S.U.A. Răz
boiul din Vietnam, segregația ra
sială, inegalitățile sociale au 
creat un teren prielnic violenței, 
agresivității incontrolabile, bru
talității duse la limitele extre
me.

Edward Kennedy spunea la 
mormîntul fratelui său : „Să ni-1 
amintim ca pe un om bun * și 
brav care vedea greșelile și în
cerca să le îndrepte, care sim-

comiterea unui act cu vaste re
percusiuni. în celula în care se 
află, asasinul se arata indiferent. 
Ziarele care scriu despre el cu 
titluri uriașe i se par lipsite de 
interes. Interpretează un scena
riu dinainte conceput ? Oricum, 
tentativa de a introduce în ce
lula vecină trei pistoale a rea
mintit sfîrșitul lui Oswald și li
chidarea în serie a tuturor celor 
ce știau prea multe despre Dal
las, Asasinul de la Los Angeles 
va dispare înainte de a vorbi 
sau Va prefera tăcerea în spe
ranța că protectorii săi îl vor 
salva ? O coincidență face ca în

După asasinatul
de la Los Angeles

țea suferința și încerca să o 
aline, care suferea din cauza 
războiului și a încercat să-1 o- 
prească". Senatorul Kennedy a 
avut o privire lucidă asupra so
cietății americane și îndrăzneala 
de a sugera prefaceri l-a costat 
viața. Forțele obscure ce tind 
să conserve structuri anacronice, 
forțele ce încearcă să prelun
gească vărsarea de sînge din 
Vietnam și alimentează climatul 
de febrilă înarmare, poartă res
ponsabilitatea Dallasului, Mem- 
phisului și, acum, a Los Ange- 
les-ului. Omul care a tras nu a 
fost decît un executant. Fanatis
mul său, sau, poate setea de 
înavuțire l-au împins să accepte

aceste zile de tensiune să fie a- 
restat la Londra presupusul asa
sin a Iui Martin Luther King. A- 
mănuntele sînt, în general, cu
noscute și nu vom mai insista 
asupra lor. Reține atenția un 
fapt: cum se explică că acest 
individ care trăia din furtișaguri 
și care nu reușise să dea „marea 
lovitură" a găsit sumele nece
sare pentru foarte costisitoare 
călătorii de pe un continent pe 
altul, cu popasuri în hoteluri 
de lux ? Drumul de la întrebare 
la răspuns este extrem de lung 
și poate vor trebui mulți, foar
te mulți ani pînă cînd cheia 
tragicelor întîmplări va fi ob
ținută.

lmpușcăturile de la Los An
geles, soldate cu moartea Iui 
Robert Kennedy, anulează orice 
pronostic electoral. Senatorul a- 9 
sasinat avea mari șanse de a fî 
desemnat candidat, mai ales 
după victoria sa din California. A 
Dar cum scria PITTSBOURGH 
POST GAZETTE, „uciderea u- 
nui candidat prezidențial a 
schimbat radical climatul politic 
național". Cine va prelua votu
rile lui Robert Kennedy ? Fai
mosul Gallup este de părere că 
acestea se vor îndrepta spre 9 
McCarthy, foarte apropiat de 
pozițiile defunctului senator. 
Unii sînt de părere că adepții gk 
lui Robert Kennedy nu vor avea ™ 
o atitudine unitară și își vor 
împărți adeziunile între Hum- 
phrey și McCarthy. Pînă la 
convenția din august mai sînt 
destule săptamîni, timp sufi- 9 
cient pentru manevre de culise. 
Humphrey și McCarthy au avut £ 
o întrevedere care a durat a- “ 
proape o oră. Ideea — vîntura- 
ta în unele cercuri — ca unul @ 
să candideze pentru președinție 
și celălalt pentru vicepreședinție 
pare exclusă în virtutea tradi- 9 
ției americane, deoarece ambii 
sînt reprezentanți ai aceluiași A 
stat, ca să nu mai pomenim de 
distanța politică dintre cei doi, 
destul de greu de acoperit prin- 
tr-un compromis de ultim mo
ment. Un corespondent din ț 
Washington afirma că nu tre-
buie eliminată posibilitatea ca _ 
Edward Kennedy să fie soliei- 9 
tat a candida pentru funcția de 
vicepreședinte. Formula ar putea 
avea rezonanțe în corpul elec
toral. Rămîne de văzut dacă ea 
va fi luată în considerare. Deo- 
camdată, în aceste zile îndoliate 
alegerile au trecut pe planul doi. “

PHENIAN. La micul observator astronomic al Palatului 
pionierilor

săptămîna pe glob
O evoluție care merită a fi 

consemnată în agenda eveni
mentelor internaționale ale săp- 
tămînii trecute privește problema 
Ciprului.

In capitala libaneză s-au des
fășurat între 2—5 iunie prime
le contacte preliminare oficiale 
între ciprioții greci și turci, re- 
prezentați prin Glafcos Cleridis, 
președintele parlamentului ci
priot, și Rauf Denktash, condu
cătorul Camerei comunale turce. 
Negocierile de la Beirut care au 
însumat, potrivit unor surse ofi
ciale cipriote aproape 20 de ore 
de convorbiri s-au referit, în 
special, Ia modul în care ar urma 
să fie asigurată coexistența paș
nică a celor două comunități și 
la viitorul statut al Ciprului; au 
fost, de asemenea, analizate mo
dalitățile în care ar putea fi în
lăturate urmele crizei din noiem
brie trecut. Observatorii care au 
urmărit desfășurarea negocieri
lor din capitala libaneză sînt

unanimi în a aprecia că aceste 
negocieri ar putea pregăti tere
nul destinderii pe drumul găsi
rii unei reglementări .definiti
ve a problemei cipriote. O una
nimitate tot atît de substanțială 
înregistrează însă și opinia că 
dificultățile rezolvării dosarului 
cipriot sînt considerabile și ca

dat publicității joi este laconic; 
el consemnează doar că cele 
două părți participante „au 
avut un schimb folositor de ve
deri" și că negocierile vor fi 
continuate la Nicosia la 24 iu
nie. în declarațiile făcute vineri 
de cei doi interlocutori apar însă 
indicii edificatoare. Cleridis sub-

Negocieri cipriote
reglementarea definitivă a pro
blemei Ciprului nu poate fi 
concepută, în termeni realiști, 
decît ca un proces de durată. O 
asemenea apreciere este, de alt
fel, întărită și de primele luări 
de poziție oficiale după înche
ierea contactelor preliminare de 
la Beirut. Comunicatul comun

linia că este foarte satisfăcut de 
contactele de la Beirut dar pre
ciza că. după părerea Iui, .solu
ționarea problemei nu poate fi 
realizata intr-un viitor apropiat" 
La rindul Iui, Denktash releva 
că „drumul care s-a deschis în 
fața comunităților turcă și grea
că din Cipru se anunța lung și

dificil, dar ele sînt hotărîte să 
meargă împreună pînă Ia capăt, 
fiindcă au aceeași dorință de 
pace și înțelegere". Așadar. în 
noua fază a dosarului cipriot — Q 
faza dialogului — remarcăm un 
amestec de reținere și speranță. 
Nimeni nu subapreciază dificul- 9 
tațile viitoare. Pozițiile celor 
două părți sînt, deocamdată, 
destul de îndepărtate. In plus, 9 
nu se poate face abstracție de 
factorul imixtiune externă care 
a complicat în permanență reali- 9 
zarea unui compromis reciproc 
acceptabil pe insula Afroditei.

Ceea ce se poate spera în lu- 9 
mina transferării conflictului la 
masa tratativelor între ciprioții a 
greci și turci este promovarea ™ 
imediată a unui proces de des- 
tindere, de îmbunătățire a cli- £ 
matului. Prin ea însăși, o ase
menea destindere accentuată ar £ 
însemna, practic, estomparea ab
surdei „linii verzi" care separă A 
cele două comunități.

săptămîna pe glob
După cinci luni de activitate, 

parlamentul japonez și-a înche
iat sesiunea urmînd ca Ia 13 iu
nie, să se desfășoare alegerile 
parțiale în vederea desemnării 
unui număr de 126 de deputați 
din totalul de 250 al Camerei 
Consilierilor (Camera Superioa
ră a parlamentului). Alegeri
le generale vor avea Ioc Ia 7 
iulie. După cum relata ziarul 
THE JAPAN TIMES această se
siune a fost în general infructu
oasă întrucît ea nu a adoptat 
proiectele de lege considerate ca 
importante și urgente. Campa
nia electorală declanșată încă din 
aceste zile se caracterizează 
printr-o înfruntare îndîrjită în
tre partidul de guvernămînt și 
opoziție. Scrutinul de la 7 iulie 
se anunță ca un eveniment po
litic extrem de important, echi- 
valînd cu un sondaj al opiniei 
publice japoneze asupra popu
larității programului guvernului 
Sato într-o conjunctură politică

puțin favorabilă mai ales rela
țiilor japono-americane. Ultimul 
incident în jurul submarinului 
nuclear „Swordfish", după a că
rui plecare s-a detectat o radio
activitate sporită în insulele ja
poneze, a dat naștere unor reac
ții violente. Pe de altă parte

porturile japoneze. observatorii 
de la Tokio vid in aceasta doar 
o măsură cu caracter trecător, 
de liniștire a spiritelor. înainte 
de alegerile parlamentare. Opi
nia publică cere, in schimb, tot 
mai des luarea unei inițiative 
hotărîte din partea guvernului

Scrutinul japonez
prăbușirea recentă pe teritoriul 
japonez a avionului cu reacție 
american „F-4 Phantom" dea
supra centrului electronic de 
calcul din Fukuoka, a provocat 
izbucnirea altor proteste vehe
mente. în ciuda faptului că au
toritățile americane au anunțat 
o sistare a vizitelor întreprinse 
de submarinele americane în

japonez în problema revizuirii
radicale a tratatului de secu
ritate japono-american.

în privința politicii pe plan
intern campania opoziției în
scrie în programul ci cîteva
puncte de stringentă actualitate 
cum sînt : combaterea tendinței 
de creștere a prețurilor și șoma
jului, lipsa de locuințe. Cores-

pondeniul ziarului elvețian 
NEUE ZURCHER ZEITUNG 
descriind atmosfera care dom
nește în viața politică japoneză 
înainte de alegerile parlamenta- a 
re aprecia că in cazul în care " 
partidele de opoziție ar ocupa 
mai multe locuri în Camera £ 
Consilierilor (5—6, de exemplu), 
partidul de guvernămînt s-ar 
putea găsi în „incapacitatea" de 9 
a lua decizii și de a periclita 
realegerea în toamnă a premie- a 
rului Sato care are nevoie de un ™ 
sprijin de cel puțin 126 de man- _ 
date pentru partidul său. Un ™ 
succes al opoziției e considerată 
de observatorii politici japonezi W 
ca posibil și aceasta cu atît mai 
mult cu cît în însăși rîndurile 
partidului de guvernămînt exis
tă tendințe centrifuge, curente 
care se împotrivesc actualului 
curs al politicii japoneze în re- £ 
lațiile cu S.U.A.

săptămîna pe glob
Un tur de orizont asupra e- 

venimentelor internaționale ale 
săptămînii trecute situează în 
atenția generală desfășurarea 
convorbirilor oficiale de la Pa
ris dintre reprezentanții guver
nelor R. D. Vietnam și Statelor 
Unite. Cea de-a 7-a ședință a 
convorbirilor, care a avut loc 
miercuri, nu a dus — așa cum 
au relevat purtătorii de cuvînt 
ai celor două delegații — la 
nici un progres. Caracterizînd 
esența poziției actuale a părții 
americane la convorbiri, repre
zentantul R. D. Vietnam, minis
trul Xuan Thuy, sublinia că 
„S.U.A. insista asupra cererii 
lor absurde privind așa zisa 
«reciprocitate», împiedicînd ast
fel un progres" și că reprezen
tanții americani au tendința 
foarte vizibilă de „a ocoli pro
blema principală a convorbirilor 
care este aceea de a determina 
încetarea necondiționată a ac
telor de război împotriva R. D. 
Vietnam, pentru a se trece apoi 
la discutarea și a altor proble
me care interesează cele două 
părți". Se va hotărî pînă Ia 
urmă, Washingtonul să aleagă 
calea rațiunii, să înceteze acte
le de război împotriva R. D. 
Vietnam, să pună capăt agre
siunii ? Ceea ce este cert — și 
aceasta o vădesc odată mai mult

actualele atacuri puternice ale 
patrioților asupra capitalei sud- 
vietnameze — este faptul că 
persistența în politica agresiunii 
nu poate aduce intervenționiști- 
lor americani decît noi înfrîn- 
geri.

în ansamblul evenimentelor 
săptămînii ce a trecut trebuie 
consemnată evoluția situației în 
Franța. Joi, viața își reluase în 
întreaga țară cursul aproape

menul foarte scurt care stă la 
dispoziție (primul tur de scrutin 
va avea loc la 23 iunie) a im
primat bătăliei electorale un ritm 
extrem de alert. Toate partidele 
politice au dat publicității lis
tele candidaților cu care se vor 
prezenta la 23 iunie. Principa
lele formațiuni prezintă candi
dați — în linii mari aceiași care 
au făcut parte din parlamentul 
recent dizolvat — în toate cele

Tar de orizont
normal. La sfîrșitul săptămînii 
marea majoritate a întreprinderi
lor sectoarelor economice, insti
tuțiilor și serviciilor publice 
funcționau. în timp ce viața e- 
conomică își redobîndește trep
tat cursul obișnuit, elementul 
politic dominant îl constituie 
pregătirea apropiatelor alegeri 
legislative. Expunerea făcută vi
neri la posturile de televiziune 
franceze de președintele de 
Gaulle marchează, într-un fel, 
deschiderea campaniei electorale, 
campanie care, în mod oficial 
urmează să înceapă astăzi. Ter-

470 circumscripții electorale 
metropolitane. Este vorba de 
U.D.R. (Uniunea pentru apăra
rea republicii) care grupează pe 
sprijinitorii actualului guvern, 
Partidul Comunist Francez. Fe
derația Stîngii Democrate și So
cialiste, Partidul Socialist Unifi
cat. Așadar, lovitură de gong în
tr-o campanie politică pe care 
cei mai mulți observatori o 
prevăd deosebit de frămîntată.

Presa argentiniană caracteriza 
săptămîna precedentă ca fiind 
„cea mai agitată de Ia venirea 
la putere a actualului guvern".

□□□□□
Funeraliile

lui Robert Kennedy
Robert Kennedy a fost în- 

mormîntat sîmbătă, după că
derea serii, la cimitirul Ar
lington din Washington. Tre
nul mortuar, cu cele 22 de 
vagoane, a ajuns în capitala 
federală cu o întîrziere de a- 
proape cinci ore, deoarece, pe 
intregul parcurs străbătut, 
mari mulțimi de oameni au 
venit să aducă un ultim oma
giu senatorului din New York 
Pe întregul parcurs dintre 
New York și Washington, în 
gările Trenton (capitala sta
tului New Jersey), Philadel
phia, Wilmington, Baltimore, 
de-a lungul celor 360 km, au 
avut loc numeroase opriri. 
Corespondenții de presă au 

a nu- 
a căror 
s-a pro- 
rînduri

menționat prezența 
meroși negri, pentru 
egalitate în drepturi 
nunțat în repetate 
Robert Kennedy.

In gara din Washington, 
trenul a fost întîmpinat de 
președintele Johnson, vicepre
ședintele Humphrey, secreta
rul de stat, Rusk și alte perso
nalități oficiale. Sicriul cu 
corpul neînsuflețit al fostului 
senator a fost coborît din 
tren și așezat pe o mașină 
mortuară de un grup de prie-

în urmă cu cîteva săptă
mâni cotidianul EL SIGLO, 
care apare în capitala boli- 
viană, releva existența pe 
teritoriul Boliviei a unei 
baze militare secrete a S.U.A. 
echipată cu rachete și insta
lații radar. Un ofițer al ar
matei boliviene a remis di
recțiunii lui EL SIGLO o 
hartă care prezintă așezarea 
exactă a bazei secrete nord- 
americane, în regiunea Bra- 
vas, una din regiunile mun
toase ale țării. Locuitorii de 
prin partea locului au confir
mat reporterilor ziarului a- 
mintit că de mai bine de un 
an „avioane și elicoptere 
misterioase" aterizează pe un 
teren înconjurat de fire elec
trice și că patrulele militare 
nu lasă pe nimeni să se apro
pie de zona respectivă, larg 
frecventată în trecut de vînă- 
tori. Țăranii localnici au de
clarat, de asemenea, că aud a- 
desea explozii în direcția re
giunii unde e instalată „baza 
misterioasă".

Nimeni nu se miră azi, în 
Bolivia, că cercurile guver
namentale, atît de vigilente 
cînd e vorba să depisteze de
tașamentele de partizani, su
feră de o surzenie acută a- 
tunci cînd e vorba de activi
tățile nord-americane pe te
ritoriul bolivian. In februarie 
cînd o serie de ziare bolivie
ne au dezvăluit operațiunile 
C.I.A. care exercita o vastă 
activitate de spionaj în uni
versitățile din Bolivia, acti
vitate îndreptată împotriva

Agitația în acest caz, ține de cu
lise și nu de manifestări de su- 
prafață. Este vorba de disputele 
din sferele conducătoare de la 
Buenos Aires. încă din urmă cu gh 
cîtva timp devenise cunoscută 
poziția critică a generalului 
Alsogaray, comandantul șef al £ 
forțelor armate, față de „echipa 
de civili" din cadrul guvernului, 
acuzată că pune la cale modifi- 
cări în sistemul de guvernare, 
contrare punctului de vedere al 
militarilor. Fapt este că joi, 
președintele Ongania a convocat 
la o întîlnire urgentă nocturnă 
de șase ore pe principalii șefi1 mi- 9 
litari. Deși sursele oficiale au 
descris întîlnirea ca fiind o 
„amabilă convorbire între cama- 0 
razi de arme" observatorii din 
capitala argentiniană opiniază că A 
este vorba de un conflict între 
șefii militari. Un comentator al 
revistei „PRIMERA PLANA" 9 
emite părerea că fricțiunile între 
membrii civili și militari ai gu- 
vernului trec pe plan secundar 
față de cele din sînul elitei for- £ 
țelor armate și că „existența di
sensiunilor în acest dispozitiv £ 
nu mai poate fi negată".

EUGENIU OBREA w 
EM. RUCĂR
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România la Tîrgul 
de la Poznan

9 iunie s-a deschis cea
37-a Ediție a Tîrgului

La
de-a „ ........
internațional de la Poznan. 
Cele 46 de țări participante, 
printre care și România, ex
pun pe o suprafață de peste 
130 000 de mp produse reali
zate în ultimul timp, în spe
cial instalații și utilaje de di
ferite tipuri. In prezența mi
nistrului comerțului exterior, 
W. Trampczynski, a avut loc 
deschiderea festivă a tîrgului, 
după care publicul a avut 
posibilitatea să viziteze expo
natele prezentate la ediția din 
acest an.

România este prezentă la 
ediția 1968 a Tîrgului cu o 
gamă largă de produse cu- 
prinzînd principalele ramuri 
ale industriei sale construc
toare. Un loc important îl au

utilajele petroliere dintre care 
se distinge, prin silueta sa 
zveltă, turla sondei de foraj 
F-200 cu o posibilitate de fo
rare pînă la 4 000 de metri 
adîncime. De asemenea, este 
expusă o locomotivă Diesel- 
electrică de 2100 CP și o lo
comotivă hidraulică de 1250 
CP, tractorul universal U-650 
și U-651, strunguri carusel și 
universale' și alte produse ale 
industriei sale.

Duminică, pavilionul nostru 
a fost vizitat, în prezența am
basadorului României la Var
șovia, Tiberiu Petrescu, de Z. 
Nowak, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri. W. 
Trampczynski, ministrul co- 
merțuljii exterior și de o nu
meroasă delegație formată din 
miniștri și specialiști polonezi.

teni ai defunctului, printre 
care ambasadorul Avereli 
Harriman, lordul Harlech, 
fostul ambasador al Angliei în 
S.U.A., Robert Mc.Namara, 
cosmonautul John Glenn, pre
cum și fiul cel mai mare al 
lui Robert Kennedy. Pe stră
zile Washingtonului, cortegiul 
funerar a fost urmărit de pri
virile îndurerate a mii și mii 
de oameni. Trecind prin fața 
monumentului lui Lincoln, 
cortegiul s-a oprit și un cor 
imens — la care s-au alătu
rat numeroși participanți la 
marșul săracilor, al căror 
„oraș al speranțelor" se află 
în apropiere, a intonat imnuri 
funerare. Ploaia nu a îndepăr
tat mulțimile care au aștep
tat trecerea convoiului.

La cimitirul național Ar
lington din Washington a 
avut loc o scurtă ceremonie 
în prezența membrilor fami
liei Kennedy, a fruntașilor 
politici din Statele Unite, a 
membrilor Corpului diploma
tic și a unei imense mulțimi. 
Mormîntul senatorului a fost 
săpat la numai cîțiva metri 
de cel al fratelui său, fostul 
președinte al Statelor Unite. 
John Kennedy, care a căzut 
de asemenea, victima unui a- 
tentat criminal la Dallas în 
1963. Potrivit dorinței famili
ei, nu au avut loc onoruri 
militare.

La lumina reflectoarelor a 
avut loc o ceremonie JBLi- 
gioasă oficiată de cardir^«l 
Patrick O’Boyle, arhiepisîjb 
de Washington. în fața mor- 
mîntului deschis, cosmonau
tul John Glenn a ridicat stea
gul american care înfășură 
sicriul, și l-a înmînat senato
rului Edward Kennedy, aces
ta la rîndul său l-a dat soției 
defunctului, Ethel Kennedy.

Colina înverzită de la cimi
tirul național Arlington, unde 
sînt înmormîntați John și Ro
bert Kennedy a devenit înce- 
pînd de sîmbătă un loc de 
reculegere pentru acei ameri
cani care le împărtășesc 
ideile.

în Statele Unite, duminică 
a fost proclamată zi de doliu 
național.

Arestarea presupusului

asasin al lui luther King

profesorilor și studenților 
progresiști, oficialitățile din 
La Paz s-au străduit să înă
bușe „afacerea". Ministrul 
de interne Pedro Gomez Val- 
derrama și ministrul instruc
țiunii, Gabriel Rebliz Alvos 
s-au grăbit să afirme că nu 
este vorba decît de „investi
gații științifice" patronate de 
serviciile culturale ale amba
sadei S.U.A. în aprilie, coti- 
dianele EL SIGLO și ESPEC- 
TADOR au dezvăluit, publi- 
cînd documente revelatoare, 
că nord-americanii expediau 
prin contrabandă minereuri 
radioactive din Bolivia. Era 
vorba de faptul că două so
cietăți nord-americane fă
ceau, fără nici o autorizație 
oficializată, prospecțiuni în 
provincia Miodas unde s-au 
descoperit zăcăminte de mi
nereu radioactiv. Imediat, 
guvernatorul provinciei Mio
das a făcut o declarație „in
dignată", jurînd pe „conștiin
ța lui de înalt funcționar al 
statului" că „singurii cetățeni 
nord-americani prezenți în 
Miodas sînt turiștii care par
ticipă la partide de vînătoa- 
re“.

Acum, după dezvăluirile 
despre baza militară secretă 
a S.U.A. din munți, genera
lul Fijardo, comandantul șef 
al armatei boliviene declară : 
„Pot spune în deplină cunoș
tință de cauză că suveranita
tea noastră națională nu este 
în nici un fel compromisă în 
regiunea Bravas...".

La urma urmelor nu este 
vorba decît de o bază străină 
de rachete construită fără 
știrea și aprobarea parla
mentului bolivian. O bagate
lă.

James Earl Ray, presupusul 
asasin al liderului populației 
de culoare din S.U.A., Martin 
Luther King, care a fost ares
tat la Londra, a fost supus 
sîmbătă seara unui interoga
toriu la comisariatul de poliție 
din Cannon Row. Deși autori
tățile polițienești britanice 
nu au comunicat nimic în le
gătură cu ancheta pe care o 
desfășoară Scotland Yard-ul, 
s-a lăsat să se înțeleagă că 
James Earl Ray va fi deferit 
luni unui tribunal din Bow 
Street pentru a fi inculpat de 
intrare' ilegală în Marea Bri- 
tanie, precum și pentru port 
de arme ilicit. El va fi ulteri
or închis din nou, sub o pază 
severă pînă la extrădarea sa 
in S.U.A.

Arestarea lui James Earl 
Ray, a determinat unele spe
culații, potrivit cărora atenta
tul de la Memphis nu este ac
tul unui singur om, ci rezul
tatul unei conspirații, în care 
Ray a fost doar un executant.

Observatorii politici își pun 
legitima întrebare : „Cum a- 
cest deținut, neavînd nici un 
mijloc de existență, eșuind la
mentabil în cele mai multe din

tentativele sale de furt, a pu
tut să găsească banii'necesari 
pentru a călători de pe un 
continent pe altul ?". S-a sta
bilit că de la evadarea sa din 
penitenciarul din Missouri la 
23 aprilie 1967, a călătorit prin 
Statele Unite sub numele de 
Eric Starvo Galt, cheltuind su
me importante și și-a cumpă
rat la începutul anului 1968 în 
Alabama un „Ford-Mustang". 
Se presupune că după asasi
natul de la Memphis ar fi ple
cat în Mexic. S-a stabilit că 
înainte de a ajunge în Anglia, 
Ray a fost în Canada unde și-a 
procurat un pașaport pe nu
mele Ramon George Sneyd.

John Larry Ray, fratele lui 
James Earl Ray, a declarat la 

. Saint Louis (statul Missouri) că 
nu crede ca fratele său să mai 
rămînă în viață pînă la data pro
cesului. „Dacă el a fost acela 
care l-a ucis pe King, a spus 
John Ray, a făcut-o pentru o 
sumă mare de bani. El nu ar fi 
făcut un asemenea act, dacă nu 
era pentru bani, iar acei care 
l-au plătit, vor, bineînțeles, ca 
fratele meu să nu dezvăluie tot 
ce știe în fața unui ■tribunal,t.

Judecătorul Arthur Alarcon, 
din Los Angeles, care se ocu
pă de dosarul juridic al asasi
nului senatorului Robert Ke
nnedy a acceptat cererea avo
catului apărării ca Sirhan Sir- 
han să fie examinat de un 
medic psihiatru. Avocatul a- 
părării a manifestat îndoieli 
asupra stării psihice normale 
a clientului său. Lui Sirhan 
Sirhan i se aduc zilnic ziareje 
în celulă, dar el manifestă o 
pasivitate „îngrijorătoare" și 
se comportă ca și cînd tot ce 
scrie presa nu ar avea nici o 
legătură cu el.

Adunarea

de la Lidice
Cu prilejul împlinirii a 26 de 

ani de la distrugerea satului Li
dice de către naziști, aici a avut 
loc o adunare comemorativă la 
care a luat cuvîntul V. Pleskot, 
locțiitor al ministrului afacerilor 
externe al R. S. Cehoslovace. 

După ce a evocat ororile comise 
de hitleriști la Lidice, vorbito
rul a abordat o serie de probleme 
internaționale actuale, referin- 
du-se în special la situația din 
R.F.G. Condamnînd tendințele 
revanșarde și militariste care se 
manifestă în prezent în această 
țară, V. Pleskot a constatat, tot
odată, că „în rîndul opiniei pu
blice și al unor reprezentanți po
litici din această țară se mani
festă unele opinii realiste".

E. R.

Demonstrație

• IN FRANȚA, în urma. ____ a-
cordurilor intervenite între sin
dicate și guvern, și-au reluat 
activitatea aproape în întregime 
marile uzine de automobile, 
Peugeot din Sochaux și filiala 
regiei Renaut din Annecy. îri- 
cepînd de luni, urmează să fie 
reluat lucrul la uzinele aviatice 
„Sud-A Viafion" și „Nord-Avia- 
tlon“.

• GEORGE MACOVESCU, 
prim-adjunct al ministrului afa
cerilor externe al României, 
care se află la Cairo, a fost 
primit, sîmbătă, de Mahmud 
Riad, ministrul afacerilor ex
terne al R.A.U. în timpul con
vorbirii care a avut loc cu acest 
prilej, au fost abordate proble
mele privind relațiile bilaterale 
și evoluția situației din Orien
tal Mijlociu.

studenfeascâ

la Montevideo

• ȘCOLILE PRIMARE DIN 
SENEGAL vor fi redeschise 
luni — a anunțat noul ministru 
al educației, Assane Seek. După 
cum se știe, luna trecută guver
nul senegalez, a ordonat închi
derea școlilor primare, secun
dare și a Universității din Da
kar, ca urmare a manifestațiilor 

și studenți 
față de re-

Poliția din capitala Uruguay ană a făcut uz de grenade și 
bombe cu gaze lacrimogene pentru a împrăștia o demonstrație a 
studenților, care protestau împotriva represiunilor polițienești. în 
timpul ciocnirilor dintre poliție și studenți, mai multe persoane 
au fost rănite. Comitetul studențesc universitar a dat publicității 
o declarație de protest în care se pronunță împotrivi măsurilor 
arbitrare ale poliției. Ca și în alte capitale latino-americane, la 
Montevideo, tineretul studențesc a întreprins în ultimul timp o 
serie de acțiuni îndreptate atît împotriva politicii guvernului în 
domeniul învățămîntului, cît și a reacției violente a autorităților 
la toate manifestațiile studenților.

organizate de elevi 
în semn de protest 
ducerea burselor.

ANUNȚAT• LA BONN S-A _____ T___
că ministrul afacerilor externe 
al R. F. a Germaniei, Willy 
Brandt, va face între 10 și 12 
iunie o vizită oficială în Austria. 
Cu acest prilej el va avea o se
rie de întrevederi cu cancelarul 
Joseph Klaus și cu ministrul de 
externe austriac, Kurt Wald
heim.
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La Frankfurt pe Main 
s-a deschis, într-o atmosfera 
de puternică tensiune, pri
mul congres al Federației ti
neretului vest-german, care 
grupează majoritatea asocia
țiilor de tineret din R. F. a 
Germaniei. In cuvîntul său 
Klaus Flegel, președintele 
„Burdesjugendring" a cerut 
guvernului vest-german să 
țină seamă de revendicările 
sociale ale tineretului.

El s-a pronunțat împotri
va concentrării presei vest- 
germane, pentru o raționali
zare a administrației. In cn- 
vîntarea sa, Bruno Heck, mi
nistrul federal pentru proble
mele familiei și tineretului a 
recunoscut că „multe lucruri 
în R. F. a Germaniei pot da 
naștere la vii proteste". El 
s-a pronunțat însă împotri
va violenței pentru rezolva
rea acestor doleanțe ale tine
retului.


