
Fotbal: „CUPA ROMÂNIEI"

FELICITĂRI

DINAMOVIȘTILOR...
de Fănuș Neagu

Proletari din toate țările, uniți-vă! „CUPA 
MĂRII NEGRE 
LA BASCHET

de Viorel 
Păunescu

Deci, și elevii mai mari, cum 
li se spune celor din clasele su
perioare, au pus punct anului 
școlar 1968. Serbările lor, ale ce
lor mari, au fost trecute ieri în 
calendarul școlii. Organizațiile 
U.T.C., ajutate de către profesori, 
au preluat lăudabila inițiativă 
de anul trecut, transformînd cu 
adevărat sfîrșitul anului școlar 
înțr-o sărbătoare de amploare. 
Inițiative au fost pretutindeni, 
în toate județele și localitățile. 
Elevii au primit numeroase invi
tații, foarte tentante, pentru a- 
ceastă zi de bilanț și sărbătoare 
școlară.

De fapt, manifestările pentru 
încheierea anului școlar, au în
ceput cu cîteva zile înainte. Ne 
referim la acele sesiuni științi
fice școlare care, anul acesta, 
au fost înscrise în agenda în
chiderii anului de învățămînt în 
foarte multe școli. Este un fapt 
notabil, întrucît, după o ucenicie 
de un an de zile în cercurile 
științifice școlare, elevii au avut 
ocazia să-și prezinte, într,-o con
fruntare științifică școlară/ re
zultatele dobîndite și să tragă 
învățămintele cuvenite pentru
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MĂIESTRIEI l
ÎNTRE 28 IULIE —6 AUGUST VA AVEA LOC LA SOFIA

I Cel de al IX-lea Festival 
Mondial al Tineretului

și Studenților
an, cititorii ziarului nos- 
de crearea Comitetului 

__ ,______ r ► celui de-al IX-lea Festi
val Mondial al Tineretului și Studenților pentru 
solidaritate, pace și prietenie care va avea loc 
la Sofia între 28 iulie — 6 august a.c. In legă
tură cu acest eveniment, precum și cu pregătirile 
pentru participarea reprezentanților tineretului 
îomân. ne-am adresat tovarășului ION ILIESCU.' 
președintele Comitetului Național de pregătire 
a Festivalului.

— După cîte știm se află într-o etapă avan
sată pregătirile pentru Festivalul Mondial al 
Tineretului și Studenților de la Sofia. Am dori 
să împărtășiți cititorilor noștri cîteva opinii asu
pra caracterului și — 
scopurilor Festiva
lului.

După cum 
cunoscut, în 

dk drul întrunirii 
la Sofia din nr

La începutul acestui 
tru au luat cunoștință 
National de pregătire a

este 
ca
de 

la Sofia din noiem
brie 1967, Comi
tetul Internațional 
de pregătire, de
finind caracterul și obiectivele fundamentale ale 
Festivalului, sublinia că acesta trebuie să con
stituie o largă manifestare a solidarității tinere
tului progresist din întreaga lume pentru pace, 
prietenie și înțelegere internațională.

Scopul -Festivalurilor mondiale este de a în
lesni contactul reprezentanților tineretului din 
întreaga lume, tuturor forțelor progresiste de ti
neret și studenți, care mai presus de convin
gerile politice, filozofice sau religioase și indi
ferent de afilierea lor internațională, militează 
pentru libertate națională și 
ție. pace si progres.

Asigurarea unei reprezentări 
generației tinere contemporane 
rdianele globului este de cea 
tanță pentru atingerea scopurilor, pentru reali
zarea rolului și a menirii festivalurilor mondiale, 
care pot și trebuie să contribuie la consolidarea 
unității de acțiune a tineretului, sa întărească 
participarea tinerei generații la lupta popoare
lor. a tuturor forțelor interesate in menținerea 
păcii și în progresul general al umanității. 
Realizarea unui asemenea obiectiv esențial im
plică în primul rînd un dialog viu. deschis, 
sincer, între tineri, indiferent de poziția lor so
cială, de adeziunea politică și convingerile lor 
teoretice, dialog care să asigure o mai bună cu
noaștere reciprocă, să aducă un aport real la 
eliminarea neîncrederii, la dezvoltarea stimei și 
respectului reciproc, să creeze premise trainice 
unirii eforturilor și creșterii contribuției tinerei

Interviu cu tovarășul
ION ILIESCU

prim-secretar al CC. al U.T.C. ministru pentru 
problemele tineretului

care 
do- 
cul- 
tre- 
ca- 

dia-

socială, democra-

cît mai largi a 
de pe toate me- 
mai mare impor- I

generații la promovarea cauzei comune a des
tinderii. păcii, securității și progresului tuturor 
popoarelor. Desfășurarea vieții politice interna
ționale evidențiază interesul larg al tineretului 
pentru problemele actuale ale lumii contempo
rane, participarea sa activă la »iața politică și 
socială a popoarelor. Tineretul reprezintă o im
portantă forță politică și socială, care poate să-și 
aducă un aport subsiauțial la cauza păcii și co
laborării internaționale, la însănătoșirea clima
tului internațional, la întărirea forțelor demo
cratice antiimperiaiiste. Prin manifestările 
au loc cu prilejul Festivalului, cuprinzînd 
menii dintre cele mai variate — politică, 
tură, sport, turism etc. — acesta poate și 

buie să ofere 
drul unui larg
log între reprezen
tanții tineretului 
progresist din în
treaga lume.

Devine evident, 
că orice îngrădire, 
orice condiționare 
impună organiza

țiilor de tineret pentru participarea la Festiva] 
ar restringe sfera dialogului, ar conduce la 
crearea unei atmosfere de neîncredere, izolare 
și suspiciune, ar îngreuna realizarea obiectivelor 
și țelurilor pentru care au fost inițiate festiva
lurile mondiale, aducind astfel serioase preju
dicii însăși cauzei cooperării și unității de ac
țiune a tineretului.

Ci nd se manifestă dorința de cooperare și li
ni Late de luptă a tineretului pe baza idealurilor 
comune de independență, democrație, pace și 
progres social, deosebirile de concepții. atitudi-v 
nea diferită față de unele evenimente politice 
internaționale, apartenența politică nu pot con
stitui piedici in calea participării la Festival, 
menirea acestuia fiind de a reuni cele mai largi 
pături ale tineretului, de cele mai diverse ten
dințe în vederea extinderii și întăririi spiritului 
de încredere. înțelegere și solidaritate interna
țională.

In prezent. In întreaga lume s-au constituit 
peste 70 de comitete naționale de pregătire pen
tru participarea la Festival. Unele din acestea 
reunesc forțe reprezentând cele mai diferite ca
tegorii de organizații. Există țâri. unde, din di
ferite motive nu s-au creat comitete naționale, 
numeroase organizații de tineret, uniuni națio
nale studențești, alte organisme ‘ 
tineretului 
obiectivele

man ifestindu-și insă 
Festivalului, dorința

sau instituții ale 
adeziunea la 

de participare.

La Combinatul de cauciuc sintetic

INSTALAȚIA DE FENOL Șl ACETONĂ
Șl-A ATINS PARAMETRII PROIECTAȚI
Un nou obiectiv 

de mare capacitate 
de la Combinatul 
de cauciuc sintetic 
din orașul petrochi- 
miștilor de pe Va
lea Trotușului. ins
talația de fenol și 
acetonă din cadrul 
fabricii de produse 
chimice și-a atins 
înainte de termen 
parametrii proiec
tați- Ca urmare a

rilor specifice și a

recuperării de către 
noua instalație a u- 
nor substanțe, vo
lumul producției a- 
nuale a combinatu
lui crește cu 45 to
ne fenol și cu 300 
tone acetonă, ridi
când u-se valoarea 
indicatorului pro
ducției globale cu 
circa 74 000 Iei. Prin 
intrarea în funcțiu
ne a instalației de 
fenol și acetonă, ca
litatea acestor două

produse a cunoscut 
o substanțială îm
bunătățire, înca- 
drîndu-se în nor
mele de largă cir
culație internațio
nală, fapt ce a dus 
și la utilizarea lor 
eficientă în proce
sele de fabricație a 
coloranților, lacu
rilor și vopselelor 
superioare, cît și a 
fibrelor sintetice.

(Agerpres)
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Mitingul aviatic 
de pe aeroportul Băneasa

Duminică, în preziua datei de
17 iunie, cînd, cu 58 de ani 
în urmă a avut loc primul 

zbor în văzduhul țării noastre, cu 
un avion românesc pilotat de un 
român — Aurel Vlaicu, consem- 
nînd actul de naștere al avia
ției românești, poporul nostru a 
serbat, potrivit tradiției, Ziua 
aviației Republicii Socialiste 
România. Omagiul vibrant adus 
celor care, înfruntînd mari greu
tăți au contribuit la împlinirea 
îndrăznețului vis al omului de a 
se desprinde de Terra și au 
situat România în rîndul pionie
rilor aviației mondiale, Ziua a- 
viației cinstește deopotrivă pe 
continuatorii de azi ai acestei 
glorioase tradiții — pe aviatorii 
militari, străjuitorii spațiului 
aerian al țării, navigatorii de pe 
avioanele de transport și utili
tare, piloții sportivi, pe toț

aceia care, în comandamente, 
pe aeroporturi, în ateliere, ve
ghează la îndeplinirea misiuni
lor de zbor.

Jn această zi. bucureștenii 
au acut prilejul să asiste 
la o strălucită demonstrație 

■le cutezanță și virtuozitate oferi- 
'ă de elita aripilor românești: 
mitingul de aviație organizat pe 
aeroportul Băneasa, de Federația 
aeronautică română. Din primele

€
©

©

ore ale dimineții, finiri nesfirfite © 
de oameni, coloane de autoturis
me și autobuze se îndreptau 
spre poarta aeriană a Capitalei',

MARE

așteaptă semnalul de începere a 
marii demonstrații aviatice.

în tribuna oficială amenajată 
pe aeroport iau loc tovarășii ge
neral-colonel Ion loniță",' minis-
irul forțelor armate, Ion Baicu, 
ministrul transporturilor auto, na
vale și aeriene, Ion Iliescu, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., minis-
tru pentru problemele tineretu
lui, alți conducători de ministere, ®

transformată ad-hoc, Jntr-o uriașă 
arenă sportivă. Clădirea aerogării, 
hangarele, erau pavoazate festiv. 
Pe pistele de asfalt ale aeropor
tului, păsările de metal, aliniate,

instituții centrale și organizații

(Continuare în pag. a IlI-a)

viitoarea lor activitate în cercuri. 
La București, sesiunea cercurilor 
științifice ale elevilor a fost 
găzduită timp de 4 zile la 
,,Elev-club“ și s-a bucurat de o 
asistență numeroasă — nu nu
mai de spectatori, ci, mai cu sea-j 
mă, de participant direcți la’ 
pasionantele discuții pe specia
lități. Iar seara, după dezbateri* 
științifice, cercurile de limbă 
franceză din Capitală, au oferit} 
colegilor bucureșteni un ciclu dd 
spectacole în limba franceză.

în ultima zi, sîmbătă, forma
țiile artistice ale elevilor bucu
reșteni, premiate la concursul 
cultural-artistic, au oferit tutu
ror colegilor un dar de sfîrșit de 
an : un sp?-'acol.

Si la F" "ti serbările pro- 
priu-zise d. fîrșit de an au fost 
precedate de numeroase mani
festări pentru elevi care, deși 
bilanțiere, s-au dovedit deose
bit de atrăgătoare. Un concurs 
început în timpul anului cu tema 
..Marele democrat-r.evoluționar 
Nicolae Bălcescu“ a adunat în 
final 18 concurenți din liceele 
județului. Cîștigător — Dinu 
Savu, elev al Liceului din Cio- 
rani. în sala Filarmonicii din 
oraș, formațiile distinse la con
cursul cultural artistic al elevi
lor au prezentat în fața unui nu
meros auditoriu un concert 
semisimfonic, care s-a bucurat 
de succes. «

în ultimele zile ale anului de 
învățămînt în două școli din 
oraș — Liceele nr. 2 și „I. L. 
Caragiale" s-au desfășurat se
siuni de comunicări ale cercu
rilor științifice ale elevilor —

(Continuare în pag. ă lil a)
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> CĂI JUSTE DE APBECIEBE
! A MUNCII CREATOARE,
! UTILE SOCIETĂȚII

I
Conf. univ. DUMITRU ALMAȘ
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Dacă n-aș fi intilnit și 
salariați a căror singură 
muncă eficientă, pe multe 
zile, nu prea multe zile, 
constă din semnarea con
dicii la începutul serviciu
lui. Dacă n-aș fi văzut di
rectori de întreprinderi care, 
zile întregi, semnează doar 
corespondența, e-adevărat, 
nepermis de numeroasă și 
de inutilă. Dacă n-aș fi au
zit. tot mai de multe ori de- 
cît se cuvine, ca unii, 
cam ruginiți în profe

sie să mormăie : „E tinăr; 
să mai aștepte...". Dacă nu 
m-ar fi surprins quasi steri
litatea unor doctori intr-o 
știință vie, dinamică, verti
ginos de prosperă, doctori 
care de la doctorat dorm 
cam de multișor, pe perna 
ilustră a titlului dobindit, 
ca și cum nu s-ar mai pu
tea redresa din efortul fă
cut pentru o lucrare, poate 
eminentă, dar pe care au 
interpretat-o prea solemn 
drept o consacrare eternă

cînd, de fapt, era un an
gajament perpetuu. 'Dacă 
nu m-ar fi plictisit niște
cumularzi care motivau, la 
fiecare dintre funcțiile cu
mulate, că se află la un a- 
nume. ceas al zilei la cea
laltă și, în fapt, nu se a- 
flau nicăieri. Dacă nu s-ar 
comenta, adesea, în socie
tate, primejdia birocratis
mului, a formalismului în 
muncă. Dacă nu mi-aș fi 
dat seama că, pe undeva, 
prea adesea, se strecoară 
o mentalitate de care a rîs. 
?u necruțare Caragiale: „să 
te naști funcționar și să 
mori pensionar" și că faci 
sau nu faci treabă, leafa 
merge, iar avansarea e în
scrisă în calendar ca și data 
nașteri* Dacă toate astea 
și încă multe altele, nu 
s-ar petrece n-aș lua acum 
condeiul să scriu, cu bucu
rie și interes, despre ex
perimentarea noului sistem 
de salarizare, și de majo
rare a salariilor, inițiat în- j 
tr-o serie de întreprinderi.

(Continuare în pag. a IlI-a) L

CONTRIBUȚIA PERSONALĂ SI
CONTINUĂ CRITERIU

ECHITARII Al DIFEREN 
TIERII REMUNERĂRII 
->

V. V. TOPOR
doctor în economie

Perfecționarea conducerii 
și organizării superioare a 
economiei este indisolubil 
legată de aplicarea cu ma
ximum de eficiență a pîr- 
ghiilor de stimulare mate
rială și morală a oameni
lor muncii. Cu cît princi
piile de echitate socială ca
racterizează mai deplin 
sistemele și formele de re
munerare a muncii folo

site. diversele sectoare ale 
activității materiale și spi
rituale ale societății noas
tre socialiste, cu atit se as - 
gură mai deplin condițiile 
descătușării nestăvilite ale 
elanului creator al tuturor 
celor ce participă la desă- 
vîrșirea orînduirii noastre 
socialiste, la ridicarea ge
nerală a buneistări.

Corelarea nemijlocită din-

tre nivelul veniturilor per
sonale realizate și contri
buția. pe care fiecare o a- 
duce la rezolvarea sarcini
lor ce-i incumbă în cadrul 
marii diviziuni sociale a 
muncii, trebuie evident sa 
devină una din caracterîs- 
ticele fundamentale ale 
modului concret de aplicare 
a principiului socialist de 
retribuție după cantitatea 
și calitatea muncii.

Eliminarea discrepanțelor 
în nivelul salarizării, con
comitent cu diferențierea 
remunerării în raport de 

competență, grad de cali
ficare și de responsabilitate 
la -locul de muncă, apar 
drept cerințe imediate ce se 
cer satisfăcute în cadrul e- 
laborării și aplicării noului 
sistem de salarizare, în curs 
de aplicare.

In cadrul discuțiilor ce 
se poartă în paginile presei 
noastre cotidiene pe aceas
tă temă, s-au scos în evi
dență unele anomalii exis
tente în actualul sistem de

(Continuare în pag. a IlI-a)
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ÎN FURTURI DIN
AUTOTURISM!

Dacă-ți îndreptai cumva pașii 
prin cartierul Grozăvești nu pu
teai să nu auzi de Gagoie, de 
Calul mic sau de Moață. Am 
spus nu puteai pentru că în pre
zent gașca lui Gagoie este reți
nută și va apare în fața instan
ței pentru „furt calificat dfn au-

treprinderii) „bun meseriaș, și 
totodată foarte cuviincios la locul 
de muncă", la fel de cuviincios 
ca și în cartier. Acest lucru nu-1 
împiedica însă cu nimic să lip
sească de la slujbă . o zi, două 
după salariu sau să-i placă 
băutura, care, de altfel, l-a și

DIN SALA PAȘILOR PIERDUȚI

Avînd se- 
în Groză- 

mai multe 
fost date

tomobile". 
diul stabil 
vești, cele 
lovituri au 
în autoturismele par
cate în cartierul Co- 
troceni, dar au fost 
și cazuri cînd banda 
lui Gagoie a ,^lucrat" 
și-n deplasare în cen
trul Capitalei, unde 
mașinile turiștilor stră
ini constituiau un 
punct de seducție că
ruia, slabi de înger, 
nu-i rezistau. Compusă 
din patru, gașca și-a început

Desen de DORIN DIMITRIL

„ T- - ------ x— lo
viturile din toamna anului 1966 
și și-a încheiat-o în noaptea de 
12 spre 13 aprilie. Șeful lor, 
Pană Ștefan, zis Marian, zis Ga
goie. își va sărbători 25 de ani 
în închisoare. De profesie lăcătuș 
mecanic, ultima dată la băi și 
radiatoare — Militari, a reușit, 
prin isprăvile sale, să-și atragă 
pe ceilalți parteneri datorită unui 
anumit gen de istețime.

~ Singurul copil, părinții l-au 
răsfățat poate cu voie poate fără 
voie. Cert este că odrasla lor dă 
examen îa liceu pe care-1 va pă
răsi după doi ani în urma rezul
tatelor slabe pe care le obținuse. 
Cu toate acestea în cartier în
cepuse să se vorbească cu admi
rație de Gagoie. Se califică în 
meseria de lăcătuș mecanic fiind 
un (citez din caracterizarea în-

adus în situata de a fura. Re-, 
întors din armată, Gagoie se gin- 
dește că poate să-și realizeze un 
venit suplimentar prin vînzarca 
unor obiecte ce nu-i aparțineau. 
De unde să le procure ? Pur și 
simplu din mașinile garate pe 
stradă sau chiar în curte și a că
ror broască sau fereastră erau 
forțate cu ajutorul unei șurubel
nițe de care nu se despărțea „bu
nul meseriaș". Nu prefera o a- 
numită marcă de mașină ci ac
ționa la fel de bine intr-un Wart
burg sau Fiat numai cu condiția 
ca mașina „onorată" de el să aibă 
la vedere diverse obiecte mai a- 
tractive ca de exemplu un fîș, o 
mapă în care nu putea să nu se

ST. I. GANESCU

(Continuare în pag. a Il-a)
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Sînt și caziiri cînd comitetele naționale nu cu
prind toate organizațiile și forțele care doresc 
și se pregătesc să participe la Festival sau există 
două sau mai multe comitete de pregătire, în 
funcție de situația politică specifică din aceste 
țări.

în aceste împrejurări, o poziție lucidă, rea
listă impune cu necesitate luarea în conside
rare a tuturor condițiilor concrete existente, a- 
doptarea unor atitudini diferențiate, elastice față 
de fiecare situație în parte, în vederea înlesnirii 
participării la Festival a tuturor forțelor pro
gresiste ale tineretului lumii, pentru ca cel de-al 
IX-lea Festival Mondial al Tineretului și Stu
denților de la Sofia să reprezinte o largă mani
festare a solidarității de luptă a generației ti
nere contemporane, pentru realizarea aspirații
lor sale vitale.

Pornind de la asemenea convingeri, Uniunea 
Tineretului Comunist consideră că spiritul în care 
trebuie să se desfășoare festivalurile mondiale nu 
are nimic comun cu manifestările de rigiditate, 
cu atitudinea sectară, cu îngustarea cadrului par
ticipării la Festival.

Orice tendințe care ar duce Ia limitarea parti
cipării numai la comitetele naționale sau numai 
la o parte a forțelor care și-au exprimat dorința 
de a lua parte la Festival, sînt de natură să 
scurteze raza de influență a ideilor Festivalului, 
să prejudicieze succesul acțiunilor sale și să slă- 

t bească unitatea de acțiune a tineretului progre
sist. i

seama de diversitatea opiniilor și punctelor de 
vedere, este important ca — pe baza unei plat
forme largi în cadrul căreia să se poată afirma 
opjnii diverse care converg spre țeluri comune — 
să se aducă un aport real Ia întărirea unității de 
acțiune a tinerei generații. Uniunea Tineretului 
Comunist apreciază că la asemenea întâlniri, im
portant nu este să se adopte documente finale, 
rezoluții sau comunicate scrise, ci să se facă totul 
pentru asigurarea unor discuții deschise, purtate 
în spirit constructiv, a schimbului liber de pă
reri și opinii, în vederea unei mai bune cunoaș
teri reciproce, apropierii și formării unei atmos
fere de încredere și respect mutual.

— In contextul răspunsurilor prin care ați pre
zentat cititorilor caracterul Festivalului, acțiunile 
ce vor avea loc, am dori să cunoaștem unele as
pecte privind pregătirea și participarea reprezen
tanților tineretului român la Festival.

— Pregătirile tineretului din țara noastră pen
tru Festival se află într-un stadiu avansat. Re

prezentanții tineretului din țara noastră vor parti
cipa activ la acțiunile politice ale Festivalului, 
la schimbul de păreri asupra tuturor problemelor 
puse în discuție. Aceste acțiuni vor prilejui dele
gației noastre un dialog util, contacte fructuoase 
cu tineretul din țările socialiste, din țările Euro
pei, Asiei, Africii și Americii Latine, îi vor crea 

posibilitatea să reafirme solidaritatea tineretului 
din România cu lupta tineretului și popoarelor 
de pretutindeni, pentru realizarea aspirațiilor lor 
de independență, suveranitate națională, pentru 
libertate, democrație, pace și progres social, în 
cadrul manifestărilor organizate cu prilejul zilei

Cel de al IX-lea Festival
Mondial al Tineretului

și Studenților

ruga să prezentați cîteva din acțiunile 
desfășura în cadrul Festivalului de la

Prin caracterul său, Festivalul trebuie să se 
adreseze unor cercuri largi ale tineretului lumii, 
să contribuie la promovarea spiritului de înțele
gere, de destindere și apropiere între popoare, la 
întărirea unității de acțiune a tinerei generații și 
consolidarea frontului tuturor forțelor antiimpe- 
rialiste.

— V-am 
ce se vor 
Sofia.

— Cu ocazia Festivalului Mondial de la Sofia 
se preconizează organizarea a numeroase acțiuni 
în jurul unor probleme de larg interes — un 
Forum de politică internațională, seminarii, co
locvii, tribune libere, conferințe, întâlniri regio
nale, în cadrul cărora se vor dezbate teme refe
ritoare la principalele evenimente internaționale, 
la rolul și contribuția tineretului în lupta popoare
lor pentru pace, independență națională și liber
tate socială, împotriva imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismului, teme referitoare la 
drepturile tineretului, teme științifice și de cul
tură etc. Se vor organiza, de asemenea, zile spe
ciale de solidaritate cu Vietnamul, Coreea, țările 
arabe, Cuba etc. în cadrul programului cultural- 
artistic și sportiv sînt prevăzute concursuri inter
naționale, festivaluri internaționale și naționale, 
expoziții de artă și fotografii, concursuri și între
ceri sportive, demonstrații, crosuri, cluburi și 
altele.

întâlnirile ce se vor organiza cu acest prilej pot 
constitui o manifestare activă a solidarității tine
retului progresist din diferitele colțuri ale glo
bului în lupta pentru realizarea aspirațiilor și nă
zuințelor sale, o contribuție activă la întărirea 
unității de luptă a tinerei generații în cadrul 
frontului antiimperialist, pentru triumful aspira
țiilor înaintate ale omenirii progresiste. In acest 
scop, întîlnirile ce vor avea ioc trebuie să ofere 
un cadru propice pentru realizarea unui larg 
schimb de opinii și de păreri, să asigure desfășu
rarea discuțiilor într-un spirit de înțelegere, stimă 
și respect reciproc. Avînd în vedere participarea 
unor forțe diferite ca apartenență politică și afi
liere internațională, considerăm că în cadrul ma
nifestărilor cu caracter politic trebuie să se plece 
de la premize constructive și realiste. Ținîndu-se

de solidaritate cu poporul vietnamez, delegația 
noastră va reafirma solidaritatea tinerei generații 
a României cu tineretul eroic al Vietnamului, cu 
cauza dreaptă, de neînfrînt a ponorului din 
Vietnam.

Reprezentanți ai cîntecului și dansului din țara 
noastră vor evolua în cadrul concursurilor și 
spectacolelor internaționale. Tinerii interpreți, 
instrumentiști, soliști vocali, vor reprezenta tine
retul român la concursurile și recitalurile care 
vor fi organizate la Sofia și în alte orașe ale 
Bulgariei. De asemenea, țara noastră va fi repre
zentată la toate celelalte manifestări culturale: 
festivalul filmului, expozițiile de artă, de foto
grafii, afișe, de desene ale copiilor, festivalul cîn
tecului angajat, concursuri corale etc., iar un grup 
de sportivi va fi prezent la întîlnirile, întrecerile 
și concursurile care se dispută pe diferite sta
dioane din Bulgaria.

Cel de-al IX-lea Festival Mondial al Tinere
tului și Studenților de la Sofia prezintă pentru 
noi, tineri ai României socialiste, un nou prilej 
de a cunoaște viața și aotivitatea tineretului și 
poporului bulgar, de a consolida relațiile de prie
tenie dintre Uniunea Tineretului Comunist și 
Komsomolul Dimitrovist. Prietenia care unește 
tineretul din cele două țari are izvorul în lupta 
comună a popoarelor noastre pentru împlinirea 
aspirațiilor de libertate, independență și progres, 
prietenie care în condițiile victoriei socialismului 
în țările noastre se dezvoltă și se adîncește necon
tenit în interesul ambelor popoare, al tineretului 
român și bulgar, al cauzei socialismului și păcii.

Uniunea Tineretului Comunist și Uniunea Aso
ciațiilor Studenților din România au luat parte 
activă la toate Festivalurile Mondiale ale Tinere
tului. Trimițîndu-și solii la cel de-al IX-lea Fes
tival, organizația noastră înțelege să-și aducă o 
contribuție efectivă la realizarea obiectivelor a- 
cestuia, la întărirea solidarității și unității de ac
țiune a tineretului de pretutindeni, să militeze 
pentru lărgirea și dezvoltarea cooperării cu toate 
organizațiile de tineret și studenți care — indi
ferent de orientarea politică și afilierea interna
țională — doresc să-și unească eforturile în nu
mele idealurilor de libertate și independență, pace 
și progres social.

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN

rulează la Patria (orele 9|
DOMNIȘOARELE DIN ROCHE
FORT

rulează la Republica (orele 9;
11,30 Î 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ;
21,13).

UN DOLAR GĂURIT
cinemascop, rulează la Lucea
fărul (orele 9; 11,15; 13,30;
16.15 î 18,30 ; 20,45) ; București
(orele 8; 10; 12,15; 14,30;
16,45 ; 19 ; 21,15), Melodia (ore
le 8 : 10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 
19;. 21,15), Gloria (orele 9;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,S0). 

INIMA NEBUNA... NEBUNĂ 
DE LEGAT...

rulează la Capitol (orele 9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21), 
Gri vița (orele 8,45 ; 11 ; 13,15 ;
15.30 ; 17,45 ; 19,45), Flamura 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18.15 ; 20,30) ; In ziua de 18 și 
19 iunie la Sala Palatului.

CINEMATOGRAFE
NEBUNUL DIN LABORATO
RUL NR 4

rulează la Festival (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21), Fe
roviar (orele 9,45 ; 12 ; 14,15 ;
16,30 ; 19 ; 21,15), Excelsior (o- 
rele 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ;
18 ; 20,15), Modern (orele 9,30 ; 
11,45; 14; 16,30; 18,45; 21,15).

OBSESIA
rulează Ia Victoria (orele 8,45;
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21), Co- 
troceni (orele 15,30 ; 18 ; 20,30), 
Arta (orele 9,15 ; 11,30 • 13,45;

16 ; 18,15).
SFÎRȘITUL AGENTULUI W 4 O 

rulează la Lumina (orele

I

Dimineafa, pe marginea lacului

LUNI, 17 IUNIE 19688,45—16,30 în continuare ;
18.45 ; 20,45).

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

O SUTA UNU DALMAȚIENI, 
în completare „Mica panteră și 
prietenul ei“ rulează la Timpuri 

noi (orele 9—21 în continuare) 
CAUTAȚI IDOLUL — cinema

scop rulează la Union 
14 ; 16 ; 20).

EA VA RÎDE
rulează la Doina (orele
13.45 ; 14 ; 18,15 ; 20,30). 
gram
9—10 dimineața), Flacăra (o- 
rele 15,30 ; 18 ; 20,30).

(orele

11,30 ;
, .. .. (pro-

pentru copii : > orele

Secvență din filmul 

„Domnișoarele din Rochefort

(Urmare din pag. I) 

găsească și ceva bănișori, un pal
ton, un costum de haine sau alte 
obiecte. Pentru ca totul să de
curgă fără nici un incident îi 
trebuia însă și cineva care să-i 
țină „șase“. Ajdtorul a venit din 
partea celorlalți care aveau sta
bilită o cotă din bîștigurile rea
lizate. Și astfel, în bandă, Pană 
Ștefan dă prima lovitură unui 
Fiat 600 din interiorul căruia 
sustrage o mapă de piele maro, 
pe care o va da în schimbul su
mei de lei 50, diverse acte și alte 
obiecte. încurajat și ajutat (nu 
numai de cei care sînt în curs 
de judecată, o dată cu el), Ga- 
goie începe să-și extindă „între- 
prindetea“. Dintr-un Wartburg 
negru fura un fîș pe care-1 vinde 
imediat Ia un restaurant în schim
bul sumei de 400 lei, apoi un a- 
parat de fotografiat, și alte obiec
te de îmbrăcăminte. în vana anu
lui trecut, după un chef pornește 
prin oraș și intră în curtea unui 
imobil în care se afla un Co- 
mmer tip Combi din care reu
șește să sustragă un geamantan 
nou încărcat cu diverse obiecte 
de îtnbtăcăminte printre care un. 
costum bărbătesc din ștofă, două 
pulovere de lînă, trei metri de

EDDIE CHAPMAN, AGENT SE
CRET

rulează la înfrățirea' (orele
10 ; 15 ; 17,45 ; 20).

BOMBA DE LA ORA 19,10 
rulează la Buzești (orele 9;
11 ; 15,30 ; 18).

SÎNT ȘI EU NUMAI O FEMEIE 
rulează la Dacia (orele 8,45—
16,45 în continuare ; 18,45 ; 21).

FREDDY, LOVEȘTE TU ÎNT1I 
rulează la Bucegi (orele 9;
11,15 ; 13.30 ; 16,15 ; 18,30 ; 21), 
Tomis (orele 9—15,45 în conti
nuare ; 18,15), Rahova (orele
15,30 ; 18)

RĂZBUNAREA HAIDUCILOR 

mătase naturală și cîteva obiecte 
de artizanat. Apoi o altă lovitură 
în care „pică" un aparat de ra- 

, dio cu tranzistori Spatz Baby, 
un magnetofon Griinding T.K.6., 
un alt tranzistor Sonolar, pantofi 
bărbătești etc. Interesant e că 
atît părinții cit și soția lui Pană 
Ștefan nu s-au sesizat de „ca
dourile" pe care le făcea fami
liei și care constau în obiecte de 
îmbrăcăminte sau aparatură teh
nică care în nici un caz nu pu-

,,Calificați'z 
în furturi

teau fi cumpărate din salariul 
acestuia. în plus, cei care au 
cumpărat obiectele respective și 
s-au constituit acum în parte ci
vilă nu s-au gîndit nici o clipă 
la proveniența dubioasă a obiec
telor achiziționate la preț de... 
sold. S-ar mai putea întîmpla ca 
cei care le-au cumpărat să fi bă
nuit că obiectele sînt furate iar 
atunci din acuzatori ar putea de
veni foarte ușor acuzați de tăinu
ire de furt.

— clnemacscop
rulează la Unirea (orele 15,30 ; 
18), Drumul Sării (orele 15; 
17,30 ; 20) ; duminică matineu 
(ora 11), Crîngașl (orele 15,30; 
18 ; 20,30).

K. O.
rulează la Ferentari (orele 
20,30) ; O FATA FERICITA 
(orele 15,30 ; 18) ; de la 20 iu
nie CEI ȘAPTE SAMURAI 

20,30).
(orele 10 ;

iurcie , io; , _
nie CEI ȘAPTE
(orele 14,30 ; 17,30 ;

EL DORADO
rulează la Giuleștl
12.30 ; 18 ; 20,30).

DOMNUL
rulează la Pacea 
18 ; 20,15) ; de
TOPKAPI (orele
20,30) ; duminică (ora 12). 

CAUT O NEVASTA
rulează la Floreasca (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). 

OSCAR — cinemascop
rulează la Volga (orele 9,30 ;
11.30 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

(orele 15,45 ; 
la 20 iunie 

15,30 ; 18 ;

DOMNIȘOARELE
DIN ROCHEFORT

în plină epocă de dispreț ma
nifest al unora din cei mai re
prezentativi realizatori de film 
contemporani față de pista so
noră umplută la refuz de muzi
că, Jaques Demy, a declarat în 
1964 cu ale sale „Umbrele din 
Cherbourg" o adevărată explo
zie muzicală în cinematograful 
modern. Nu numai că se cînta în 
filmul lui Demy de la primul 
pînă la ultimul metru de pelicu
lă dar chiar și dialogurile erau 
rostite de actori pe note, ca la

Ridicam într-un articol anterior 
problema celor fără nici o pro
fesie și care trăiesc din afaceri 
ilicite. Doi dintre cei din boxa 
acuzaților, Georgescu Florian zis 
Moață și Călin Viorel zis Calul 
mic n-au nici o profesie. Oare 
organele de miliție ca-re-i cunoș
teau din cartier nu s-ar fi putut 
întreba cu ce bani fac. cei doi 
chefurile ? La fel, vecinii, nu pu
teau să se sesizeze de trîndăveala 
unor tineri care, culmea; sînt îm- 
brăcați cu lucruri bune și vin 
acasă mai întotdeauna amețiți și 
la ore tîrzii ? Bineînțeles că s-ar 
fi putut gîndi cei mai sus vizați 
iar acțiunile bandei s-ar fi oprit 
la primul furt neajungîndu-se la 
circa 30 de lovituri date de ea. 
Dar ulciorul nu merge de multe 
ori la izvor, într-o noapte pro
prietarul Warszavei 4 B — 1069... 
l-a prins pe Pană Ștefan în mo
mentul cînd fura o haină de vi
nilin. în aceeași noapte acesta, 
ajutat de Ionescu Cristian, au 
dat nu mai puțin de patru lovi
turi I

Acum, hoții sînt prinși. Ră- 
mîne însă de făcut un lucru : 
cei patru să fie sancționați în 
așa fel încît să le piară pofta de 
viitoare recidive.

17,30 — Pentru noi, femei
le I 18,00 — Actualitatea in
dustrială, 18,30 — Curs de 
limba franceză — lecția a 
21-a. 19,00 — Dimineața ma
turității. Rețete pentru dra
goste ? 19,30 — Telejurnalul 
de seară. 19,50 — Buletinul 
meteorologic — Publicitate. 
20,00 — Muzică românească. 
20,20 — Ce-ați dori să reve- 
deți ? • Demiurgii • Amalia 

operă. Trebuia un curaj imens 
pentru a arunca o asemenea pro
vocare sonoră într-o epocă în 
care spectacolul de operă filma
tă era compromis, se vorbea tot 
mai des despre o criză a muzicii 
de film și necesitatea ca sunetele 
în cinematograf să fie simple 
zgomote ale vieții. Filmul lui 
Demy a cucerit însă festivalul de 
la Cannes unde obține marele 
premiu iar apoi Europa, restul 
continentelor. Avînd deja tipărit 
„ Dicționarul cinematografului"*

severul critic parizian Jean Mitry 
nu-1 mai poate introduce în pa
gini dar se luptă ca măcar pe 
prima copertă să apară ca ilus
trație a întregului volum, în mod 
semnificativ deci, o fotografie din 
filmul lui Demy.

După 3 ani Jaques Demy reia 
maniera : „Domnișoarele din 
Rochefort". Repetare, manierism? 
Criticii vor fi îngrijorați pentru 
soarta noului film al lui Demy, 
pe care îl considerau cel mai a- 
tașat noului val printr-o sensibi
litate foarte personală și un u- 
mor de factură nouă, regizor ce 
colporta un neorealism poetic 
necunoscut pînă atunci. Pentru a 
nu-și sui în cap criticii și pentru 
a nu-și dezamăgi spectatorii, 
Demy a modificat de aceea for
mula muzicală a noului său film. 
Același extraordinar compozitor 
care este Michele Legrand va 
trece cil dezinvoltură de la re
gistrul „umbrelelor", liric, oare
cum clasicizant la modalitățile 
sonore, modeme : de la melodii 
tip estradă sau cuplet revuitisc, 
șansonetă, dixi, pînă la șlagărele 
cu ritmuri la modă. în plus, 
Demy aduce dansul. Dansul cla
sic, dansul varieteurilor, dansul 
care seamănă cu pașii adolescen
ților la primul lor bal sau o core
grafie care amintește de stilul 
lansat cu ani în urmă de „West 
Syde Story", modalități coregra
fici atît de eterogene cate co
există totuși lejer una Iîngă cea- 

' l'altă.
Apoi distribuția: Franțoise 

Dorleac — pierită atît de tragic 
și timpuriu, sora sa, Catherine 
Deneuve, Danielle Darieux, Gen- 
he Kely — poate cel mai com
plet actor din lume : dansator, 
acrobat, regizor, scenarist, (vi-1 
amintiți din filmul pe care 1-a 
scris și regizat ? Se numea „Cîn
tînd în ploaie" și Kely deținea 
rolul principal). După cum se 
vede, filmul lui Demy aduce for
mal toate mijloacele de expresie 
ale genului așa-zis ușor, deși fil
mul său nu este nici revistă, nici 
operetă, nici balet, ci un intere
sant spectacol cinematografic 
despre om și sentimentele sale. 
Regizorul va opera cu două mo
dalități convenționale: muzica, 
dansul. Convenției limbajului 
muzical-coregrafic i se adaugă 
convenția povestirii: banală, (sau 
cum se spune — aparent banală 
— ca un fapt divers) o istorie

Rodriguez. 20,45 — Tele-unl- 
versitatea. Istoria civilizații
lor : cele mai vechi urme de 
cultură pe teritoriul țării 
noastre. Prezintă : I. Petres- 
cu-Dîmbovița. 21,20 — Filmul 
artistic : „Honorâ din Mar
silia* — comedie a studiouri
lor franceze. 22,50 — Telejur
nalul de noapte. 23,00 — în
chiderea emisiunii. 

simplă în care fiecare din ero! 
își caută idealul de dragoste iar 
în final, după nenumărate pie
dici și peripeții, îl găsesc. E o 
poveste care seamănă grozav cu 
cea oarecum mitologică ce spune 
că așa a fost și la începutul în
ceputurilor : niște mere tăiate în 
două și rătăcite în lume. De a- 
tunci, jumătățile încearcă să sa 
regăsească, iar cînd se întâlnesc, 
fragmentele mărului original, 
bărbatul și femeia, alcătuiesc iu
birea desăvîrșită. Desigur însă, 
toate cele spuse pînă acum nu 
prea aduc argumente că filmul 
lui Demy ar fi o operă remar
cabilă. Ceea ce .trebuie spus da 
aceea în continuare este trăinicia, 
robustețea sentimentelor pe care 
filmul le degajă. De multă vreme 
n-am mai văzut pe ecrane un 
film atât de tineresc, optimist, un 
elogiu atât de categoric adus 
vieții și bucuriilor ei. „Cîntați lu
mina, soarele, dragostea, iarba f 
— spun versurile uneia dintre 
melodii (mă rog, prin intermediul 
dublurii cu două voci calificate) 
cîntate de cele două surori (în 
film ca și în viață). „Iubiți 
ploaia — continuă ele — iubiți 
soarele, zăpada, primăvara, ploa
ia, iarba"...

Iubiți viața, natura, omul... a-* 
cesta este leitmotivul filmului 
deși regizorul nu se sfiește să 
introducă un personaj derutant 
(dovedit a fi un sadic) și-își pre
sară opera cu o ironie fină. E, 
dacă vreți, în această ironie un 
fel de autoparodiere atunci cînd 
regizorul știe să se așeze deasu
pra naivităților romanelor așa- 
zis populare, rîzînd primul de 
ceea ce arată prăfuit și desuet.

Maestru al folosirii inteligente 
a convențiilor, Demy reușește să 
creeze îri filmele sale un ait sis
tem de semnalizare decît cel o- 
bișnuit și care este cuvîntul. Cînr 
eroii săi își fac confesiuni, ei îi 
locuiesc dialogul prin cînte 
Cînd vor să spună că iubesc, 
cîntă. Adeseori, în filmul să 
cîntecul său dansul are valoare*, 
unui sărut sau a unei mîngîieri. 
Pentru exprimarea noțiunilor ca
re prin însăși esența lor sînt li
rice, așadar, eroii lui Demy nu 
scot sunete articulate ci cîntă 
sau dansează. Căci cine nu știe 
că dansul, cîntecul, sînt cei mai 
ideali interpreți ai gîndurilor, ai 
dragostei, ai marilor bucurii sau 
ai marilor dureri. Adolescenții 
îndrăgostiți se trădează întotdea
una prin faptul că îi auzi 
tot timpul cîntînd. Se spune în 
limbajul obișnuit că cineva poa
te „juca sau cînta de bucurie"^ 
Demy nu a făcut în fond altceva 
decîț a transpus în filmul său ca 
mijloc de comunicare a ideilor 
și sentimentelor limbajul atît da 
firesc al cîntecului și dansului. 
Această modalitate, lirică prin 
excelență, este de fapt metafora 
întregului său spectacol cine
matografic în care Demy vorbeș
te într-o manieră pe care de o- 
bicei numai .poeții o adopta. Da 
aceea nimeni nu se miră că a- 
tunci. cînd unul din eroi întâl
nește pe stradă femeia ideală, 
pe care a visat-o ani întregi, tre
cătorii nu mai pășesc normal ci 
evoluează într-o mișcare coregra
fică, lirică, iar îndrăgostitul sa 
mărturisește cîntînd.

Vizual și auditiv — deci total 
cinematografic — filmul lui De
my beneficiază de o scenografie 

rafinată, în care compoziția li
niilor și acordul culorilor sînt 
distribuite după cele mai exi
gente legi ale plasticii. Este o 
adevărată lecție de gust croma
tic, în care plastica albului, a 
culorilor, a formelor, atinge o 
armonie pe care o putem com
para numai cu pînzele pictorilor 
de talent.

Tandru și tonic, „Domnișoarele 
din Rochefort" repetă (fără însă 
„a se repeta") tot ceea ce cine
matograful cîștigase în mod atît 
de neobișnuit în 1964 prin 
„Umbrelele din Cherbourg", —• 
cele două filme ale lui Demy 
avînd printre alte merite și pe 
acela de a fi reabilitat. pe ecran 
muzica de operă, operetă, ușoa
ră, spectacolul de varietăți.

ATANASIE TOMA

MIHAI STOIAN

UN HAIDUC ÎN SECOLUL XX?

(VERSIUNE PRESCURTATA)
REZUMAT

MOLDOVA. Anul 1911. Haiducul Pantelimon e urmărit de 
jandarmi rurali, de polițiști și agentl secreti venit! tocmai de la 
București. Paralel cu toti aceștia — însă evident cu alt scop — 
își continuă cercetările și reporterul pe care „Dimineața" l-a 
trimis pe urmele haiducului : N. D. Cocea. După îndelungi 
căutări, reporterul a izbutit ! Totuși, multi pun la îndoială au
tenticitatea interviului. Care-i adevărul 1

— Ce mal faci, Iov ?7B).
Patru cuvinte mortale pentru Iov : la auzul lor, sergentul ma

jor Zaharia — unul din șefii de jandarmi anume ales — aflat 
din întîmplare pe peron, înfige mina în gulerul Iui Iov ș.’ rostește 
magica formulă :

— Ești arestat !’•).
In loc să facă drumul spre Pantelimon, ca să-i dea de veste ce 

primejdie îl pîndește, Iov călătorește acum spre Focșani, unde e 
dus în fața căpitanului Hîrjeu și a maiorului Stere (îmbrăcat ci-
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Pantelimon (al treilea din dreapta) intre jandarmi 

vil). Căpitanul Hîrjeu rămîne trăznit de coincidență (a doua, în 
aceeași zi n.n.) cel adus nu-i altul decît unul din foștii săi subor
donați, un soldat din compania sa80).

întrebarea fatală se repetă, cu cîteva cuvinte în plus :
— Hei, ce mai faci, Iov ?
Și repede, ea să nu i se lase timp de gîndire :
— Ești bine ? Pe unde-ai mai fost ?

I6v încearcă, timid să se salveze :
— Dar nu sînt eu Iov...
— Cum, nu ești tu Iov ? Păi bine, mă, se poate să minți

și tu în fața căpitanului tău ? .
Replica fostului superior îi trezește pe semne simțul disciplinei, 

căci Iov recunoaște brusc :
— Eu sînt, domnule căpitan ! Eu sînt Iov.
Mărturisire fundamentală ! Căpitanul Hîrjeu îl ia *- în conti

nuare _ cu bitiișorul. pentru ca pînă la urmă să-1 îndemne, să-i 
spună unde e Pantelimon, dacă vrea să scape de tot ce-1 mai aș
teaptă. Bătaie, de loc !81) Iov însă, neînduplecat. Atunci căpita
nul recurge la o stratagemă :

— Uite, mă Iov, tu • i cam multe fapte în sarcina ta, și cum 
*ștl prins, o să fii si condamnat. Iată ce zic eu : aici se află dom
nul pro< ror general de la București. Ei, dacă tu ne spui unde
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e Pantelimon, stărui eu pe Iîngă domnul procuror general să-ți 
închidă toate dosarele. Vrei ? Gîndește-te, ești om tânăr și ai o- 
cazia să scapi de pedeapsă.

Cîteva minute de vizibil chin lăuntric, după care, ca un stri
găt de disperare, exclamă :

— Bine ! Să vină domnul procuror general.
Și domnul „procuror general" — adică maiorul Stere — 

apare 82). Iov cere :
— Trimiteți-mă la Adjud cu cinci jandarmi88).
Un ordin și grupa e gata de pqrnire.
Iov mai are un moment de ezitare — spaimă sau remușcare ?
— Dar dac-o să mă împuște ?
— Cine ?
— Pantelimon.
— Așa ? îi dă dreptate căpitanul Hîrjeu. Apoi uite, al și tu 

ac de cojocul lui.
Din încăperea alăturată aduce un revolver Browing.
— Uite, vezi ? Are cinci cartușe.
Și, pe neașteptate, trage în aer.
— Ai văzut ce armă îți dau ? Mai ai patru focuri. Dacă, vezi 

că e primejdie, tragi și tu în Pantelimon.
De fapt* totul era un truc : restul de patru cartușe — oarbe. 

Căpitanul Hîrjeu se gîndise că, cine știe, la înghesuială, Iov 
trece de partea lui Pantelimon și revolverul lui devine un ar
gument în plus într-o viitoare posibila încăierare.

Iată grupul celor care pornesc — și știu perfect de bine asta 
— să-1 prindă pe temutul Pantelimon :

IOV — fostul său tovarăș ;
ARSENE IONESCU — sergent major, șeful secției de jan

darmi din Putna ;
£AHARIA — sergent major de jandarmi ;
SANDU — sergent ;
CORCIOVEI — caporal.
Imbrăcați civil, cu armele ascunse sub haine, ei iau direcția 

indicată de trădător : Adjudul-Vechi (unde Pantelimon e găzduit 
de Toader Luca). Aici însă, casa goală. Stăpînul — om gospodar 
în satul lui — e luat din scurt:

— Unde-i Pantelimon ?
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— Pantelimon ? Care Pantelimon ?
— Nu te mai preface ! zice sergentul Arsene Ionescu, șeful 

expediției. Trebuie să știi. Pantelimon a fost aici. Uite dovada.

î9) Iov era și el urmărit, de vreo trei ani, își tunsese mus
tățile, dar arendașul tot îl recunoscuse.

78) Costache Iov — avea să povestească apoi arendașul — e 
de fel din comuna Păstrăveni, cătunul Țibucani. județul Neamț. 
In 1907, cu ocaziunea răscoalelor, cînd locuința tatălui nostru 
care a fost 30 de' ani arendașul acestei moșii, a fost împresu
rată de mai bine de 300 de țărani răzvrătiți, și cînd eu am venit 
să-1 salvez, cel mai agresiv s-a dovedit acest Costache Iov. 
Un frate de-al meu l-a angajat, în primăvară* anul trecut, fără 
ca eu să fi știut. El se prezentase, cerînd să i se dea locul de 
păzitor pe moșia Adjud. Cînd am aflat de angajarea lui Iov; 
nu l-am concediat, pentru că-i știam temperamentul și nu 
vroiam să-1 îndîfjesc. Cit timp a stat la noi, a fost mereu che
mat și dus la jandarmi, bănuit în diferite afaceri. în primăvara 
aceasta l-am concediat, de altfel, și el singur dorea aceasta, 
(subl. ns.).

so) Căpitanul Hîrjeu fusese în geniu, ca și Iov.
81) Amănuntul acesta este comentat astfel de ziare : „Se pare 

că d. căpitan Hîrjeu e un corb alb în corpul jandarmeriei ro
mâne !“ („Dimineața", 23 noiembrie 1911). Există și o versiune 
contrarie : „întâmplarea a făcut însă ca Iov să, fie prins și 
arestat. Adus la Tecuci, legat cobză, depus la secția de jan
darmi, și luat „în cercetare de aproape" (subl. ns.), Iov l-a 
trădat pe Pantelimon, denunțînd comandantului de jandarmi 
locul unde se află acesta" („Dimineața", 21 noiembrie 1911). 
Ar fi totuși o circumstanță atenuantă pentru Iov ?

t2) Astăzi, la atîția ani de la întâmplarea descrisă mai sus, califica
tivul de ,,stratagemă" dat de reporterul de altădată apare cu atît 
mai odios, cu cit este vorba — evident — de un eufemism, căci 
doi așa-zlși apărători ai dreptății și legalității, înșeală în fond Un 
infractor.

«) PANTELIMON (după o săptămînă de la prindere, în 24 noiem
brie 1911) ; Aflasem, la Podul Turcului, de prinderea lui Costache 
(Iov — n.n.) la Adjud. Dac-aș fi știut q^sta cu o zi-două înainte, o 
ștergeam și nu s-ar mai fi dat de urrna mea, chiar dacă n-aș fi 
trecut Prutul ,după cufri mi-era gîndul, pentru că așteptam ca 
mai îbtîi să fac rost de ceva parale, dar tot o cîrmeam spre alt 
loc, și de acolo apoi peste hotar.

(Continuare în numărul de MIERCURI)

- 96 -



SClNTEIA TINERETULUI PAGINA 3

Căi juste de apreciere
(Urmare din pag. 1)

In vederea descoperirii u- 
nor noi căi cit mai juste 
ie apreciere a muncii crea
toare, utile societății și deci 
și nouă tuturor.

E civic și etic, e uman și 
socialist, ca să fie, din cînd 
în cînd, reevaluată, prito
cită condiția fiecărui mem
bru al societății. Să fie re
luată reglementarea coin
teresării. materiale a oame
nilor muncii, a tuturor oa
menilor muncii. Să fie res
tabilit raportul dintre retri
buție și cantitatea și cali
tatea muncii, ca să devină 
cit mai real, și cit mai echi
tabil cu putință. Să se re
confirme, cu tot mai multă 
fermitate, răspunderea nu 
numai morală ci și mate
rială pentru daunele even
tuale aduse în procesul 
muncii, eventualele pagube 
in avutul obștesc.

O salarizare care nu co
respunde, în fiecare zi, cu 
cantitatea și calitatea mun
cii prestate, nici nu poate 
fi numită salarizare.

Dar, totodată, salariul 
trebuie să exercite, totdea
una, un rol stimulativ. 
Cred că acesta trebuie să 
fie rolul, scopul și taina 
lui. Cine primește salariul 
numai pentru că ocupă un 
post înscris în schemă, pen
tru că e titularul unei di
plome, cu oricîte parafe, 
fără a depune eforturile 
mereu sporite de ceea ce 
numim noi muncă și func
ție creatoare, se transformă 
într-un fel de ciudat ren
tier al unor merite de altă
dată. Iar rentierii fantome
lor nu pot fi decit tot fan
tome. Sau cum îmi spunea 
un tinăr profesor.: „ce poa
te fi mai mecanic și mai 
inoperant decit să te lași 
plătit pentru o patalama 
p care ai meritul de a o fi 

zut, dar nu ai dreptul 
d< o distruge prin ne
glijare^.

Tehnica progresează ver

tiginos. Știința a deveni 
de mulți ani, revoluționa 
ră. A rămîne anchilozat în 
tr-o formă dobîndită cînd 
va, cînd ai absolvit studiih 
sau consacrarea prin doc
torat, de pildă, este, o recu
noaște oricine, o aplicare 
infatuată a unor norme 
care repede se transforme 
în contrariul lor :. în loc cc 
salariatul să construiască 
să populeze instituția, sc 
întrețină instituția, institu
ția face niște eforturi epui
zante de a întreține pe sa
lariat. Și asta nu-i nici nor
mal, nici logic, nici posibil 
nici în 'natură, nici în so
cietate.

Poate s-ar cuveni să mă 
opresc asupra cumulului 
Intr-o perioadă, el era ex
presia unei reale nevoi de 
cadre. Cadrele de care dis
punem azi și vom dispune, 
mîine îl fac inutil, chiar 
periculos. De multe Ori 
într-un anume fel, de ce 
n-am spune-o, cumulul 
este un îndemn la inerție, 
la rutină, la -fenomenul pe 
care l-am numi „treabă de 
mântuială". Or, societatea 
și munca în societate, im
plică un permanent proces 
de depășire, a cărui esență 
este autodepășirea. Incon
testabil, cumulul nu poate 
împiedica propășirea mun
cii tineretului harnic, con
știincios, dornic de a crea, 
ambițios în bunele înfăp
tuiri profesionale. Dar poa
te crea un climat puțin fa
vorabil progresului, poate 
fi un îndemn la descura
jare. De aceea, e firesc să 
ne bucurăm ori de cite ori 
în societatea noastră se 
pune problema aplicării, 
cit mai juste, mai reale a 
principiului socialist de re
partiție după cantitatea și 
calitatea muncii. Avem re
confortanta convingere că 
se produce o aerisire, o. re
așezare a unor temelii de 
viață socială, pentru ca 
mersul nostru înainte să 
fie continuu, sigur și în rit
mul cel mai sănătos.

Turneul 
baschetbaliștilor 

în Europa

Contribuția personală
(Urmare din pag. I)

salarizare, dintre care a- 
mintim: acordarea de in
demnizații pe viată acor
date unor persoane în le
gătură cu unele titluri și 
distincții obținute, pr»cum 
și practicarea, uneori pe 
scară largă, a cumulului de 
funcțiuni remunerat. Deoa
rece asemenea anomalii se 
întilnesc destul de frecvent 
în cadrul ' î-rfvătămîntului 
superior, aș dori să-mi ex
prim totala adeziune la â- 
preciereâ ’-făcută -asupra ca
racterului lor inechitabil și 
să mă alătur propunerilor 
care s-au făcut pentru în
lăturarea lor, finind sea
ma de interesele majore 
ale învătămîntului superior 
însuși. Ținînd seama de 
f< ivii că în momentul de 
fată se desăvîrșesc actele 
normative privind măsurile 
de perfecționare a învăță- 
mîntului de toate gradele șl 
de elaborare a statutelor 
cadrelor didactice, elimina
rea tuturor anomaliilor, de 
felul celor de mal au», îți 
poate găsi prilejul grabnicei 
înfăptuiri. Aceasta cu atît 
mai mult ou eît, în ca
litate de dascăli ai tinere
tului studios, nu ar trebui 
să oferim nimănui temeiuri 
pentru o înțelegere greșită 
asupra căilor potrivite de 
afirmare personală țl de 
împlinire a datoriei fată de 
societate.

In plus a* dori să pro-

pun ca în viitorul sistem 
de salarizare a cadrelor di
dactice din _ învățămîntul 
superior să se prevadă o 
mai largă diferențiere a re
munerației în raport de o 
serie întreagă de indici spe
cifici. După părerea mea, 
va fi oportun să se ia în 
considerare introducerea nu 
numai a gradațiilor pentru 
studii și vechime, ci și a 
unui sistem de trepte de 
salarizare pentru același 
grad didactic, în condițiile 
în care aportul fiecărui ca
dru didactic la pregătirea 
temeinică a diverșilor spe
cialiști necesari economiei 
naționale este diferit, în 
condițiile în care dificultă
țile diverselor discipline 
sînt diferite, în care contri
buția la dezvoltarea științei 
respective este inegală.

Realizînd corelații strînse 
între pasiunea, .competența 
și efortul depus pentru pro
pășirea continuă a econo
miei și științei, și retribui
rea pentru munca și rezul
tatele obținute, se va asi
gura o deplină respectarea 
cerințelor principiilor eco
nomice și etice ale orîndui- 
rii noastre socialiste.

(Urmare din pag. I)

FOTBAL: „CUPA ROMÂNIEI"
Cupa României, după 

care echipa Rapid aleargă 
de mai bine de 25 de ani 
fără a izbuti s-o apuce de 
toarte, a intrat, anul acesta, 
în vitrina clubului Dinamo. 
In pocalul cu băuturi vră
jite cu apă vie, un val de 
otravă — două picături de 
venin au pus de data asta 
Răducanu și atacantul cen
tral Neagu. Iar pe deasu
pra Clipei, in strat gros, la
crimile Giuleștiului, atît de 
lipsit de noroc și atît de 
populat cu jucători medio
cri ca Neagu și încă vreo 
cițiva. pe care nu-i mai nu
mesc, fiindcă se supără din 
te miri ce.

Meciul, întins pe 120 mi
nute (în materie de prelun
giri, după cum se vede, am 
intrat în circuitul Europei) 
a fost puțin udat in singe, 
puțin presărat cu ace și 
scăldat bine către final, de 
o ploaie caldă. S-a jucat la 
o temperatură neintîlnită 
decit foarte rar în meciu
rile din cadrul campionatu
lui. S-a jucat dur, sau mai 
bine zis bărhătește, și a- 
mîndouă formațiile au be
neficiat de perioade de do
minări insistente. Rapidul, 
cu Dumitriu II rămas aca
să în fotoliu, în fața micu
lui ecran, și cu Ion Îones
cu aruncat dincolo de tușe 
la o ciocnire cu apărătorii 
dinamoviști. a contat în a- 
tac numai pe extremul 
dreapta, Năsturescu. Acest 
excelent acrobat a acoperit 
o mină uriașa — cred că 
în 12 minute a slăbit pe 
puțin 3 kg — a driblat și 
a jucat la poartă cit nu fac 
alți colegi de-ai lui într-o

jumătate de sezon, dar. din 
nefericire pentru giuleșteni 
l-a avut în stingă sa pe 
Neagu. (Dumitriu. acasă, 
cred că-și rodea degetele de 
ciudă, văzîndu-l pe înlocu 
itorul său impiedicîndu-se 
în minge; în iarbă, în varul 
de pe tușe). Neagu a dărî- 
mat tot ceea ce au con
struit Năsturescu și Durui 
tru și a dărîmat. in final, 
un munte de speranțe.

puizanta partidă cu Pro
gresul.

Timp de 90 de minute, 
formația din Ștefan cel 
Mare a evoluat poate la un 
pas mai jos de Rapid. Dar 
in prelungiri (iar îmi vine 
in minte Neagu), Dinamo a 
controlat întreg terenul și 
victoria nu avea cum să-i 
scape.

Trebuie subliniat că fac
torul hotărîtor care a dus

FEIICIIĂRI
DINAMOVIȘTILOR...

de FĂNUȘ NEAGU

Dinamo București, cu 
Nunweiler III căpitan de 
echipă, (rămas pe bancă 
lingă antrenori, Boc, junele 
prim al dinamoviștilor. va 
fi înțeles, sper, că trebuie 
să renunțe odată pentru 
totdeauna la poantele cu 
efect numai pentru galerie) 
și cu un Pîrcălab ca în 
epoca de aur, a aruncat în 
bătălie toată energia de 
care mai dispunea după e-

la scorul de 3—1 în favoa
rea dinamoviștilor a fost 
introducerea lui Lucescu. 
Acesta, fost extremul 
dreapta al naționalei, i-a 
înscris lui Răducanu două 
goluri care au făcut să în
ghețe sîngele în vinele po
porului de peste Podul 
Grand. Două peceți amare 
de care Răducanu mi se va 
curăța multi ani. Cu aceste 
două goluri Lucescu s-a re

vanșat magistral, după pă
rerea mea, pentru forma 
cadaverică arătată în cam
pionat.

Mă gîndesc acum că o t- 
chipă cu rezerve de talia 
lui. Lucescu nu poate să 
piardă decit întâmplător.

Știu, locuitorii Pieței Chi
brit, infrtnți la Pot ou, vor 
acuza adversarii de scoate
rea lui Ion îonescu.

Explicația înfrîngerii Ra
pidului nu stă însă aici. 
Echipa lui Valentin Stănes- 
2u — și asta trebuie să dea 
de gindit conducerii clubu
lui — contează pe un lot 
de jucători foarte restrîns 
și e împovărată de jucători 
de rezervă fără har și fără 
talent. Și dacă e vorba să 
numim joc dur, jocul din a- 
ceastă finală, atunci tre
buie spus că amîndouă for
mațiile au lovit cu aceeași 
dragoste de aproapele. Miza 
era mult prea măre și în a- 
semenea împrejurări nervii 
cedează.

în cupă, o picătură de o- 
travă a turnat și arbitrul 
Vasile Dumitrescu. Pentru 
că penaltiul acordat Rapi
dului în minutul 90 (cine 
va putea uita rateul lui 
Neagu?) a fost dictat cu 
multă, multă ușurință. No
roc că barele mai există 
și ele pe lume și știu cîteo- 
dată să facă dreptate.

Felicitări dinamoviștilor...
Și sincere felicitări pen

tru joc și Rapidului —mai 
puțin atacantului central 
Neagu și portarului Rădu
canu.

CONSTANȚA (prin tele
fon).

„Cupa Mării. Negre" la 
baschet feminin a progra
mat sîmbătă seara pe tere
nul „Neptun" (excelent a- 
menajat) din Mamaia, par
tidele Lituania-Bulgaria și 
România-Italia. Victoria a 
revenit, în primul meci, 
echipei Lituaniei care s-a 
dovedit a fi Cea mai. omo
genă dintre competitoare 
atît din punct de vedere al 
valorii tehnice individuale a 
componentelor cit și a con
cepției tactice de joc neț 
superioară partenerilor în
trecerii. Echipa Bulgariei, 
deși învinsă (alcătuită nu
mai din jucătoare tinere, de 
perspectivă, lipsite de expe
riență internațională) a e- 
voluat promițător.

în cea de a doua partidă, 
reprezentativa țării noastre 
a realizat o victorie ..chi
nuită" în fața Unei formații 
(Italia) modeste, alcătuită 
din jucătoare plafonate. Ro-

„cypA

Mării Negre"

la baschet

Selecționata olim
pică masculină de 
baschet a S.U.A. va 
întreprinde un lung 
turneu în Europa. 
Baschetbaliștii ame
ricani vor sosi la 
începutul acestei 
săptămîni în Iugo
slavia, unde vor 
susține primele în
tâlniri. In continua
re. ei vor evolua la 
Moscova, Minsk și 
în alte orașe euro
pene.

In acest turneu, 
care constituie un 
prilej de vehificâre 
în vederea Jocurilor 
Olimpice din Me
xic, echipa S.U.A. 
va utiliza următo
rul lot de jucători : 
Ken Spain, Charlie 
Scott. Mike 
man, Spencer 
wood, Don 
Mike ’ Barrett, 
Clawson, ( 
Saulters, Jim King, 
Calvin Fowler, Tom 
Black si Dan Issel.

Silli- 
' Hav-

Dee, 
, John 
G 1 y n

Lotul cicliștilor 
belgieni pentru 
„Turul Franței"

Federația belgia
nă de oiclism a al
cătuit un prim lot 
din care vor fi al
cătuite cele două e- 
chipe oare vor lua

startul în „Turul 
Franței". Din acest 
lot fac parte printre 
alții : Bracke. Da
vid, Godefroot, Van 
Looy, Brands, Plan- 
ckaert, Huysmans, 
Pintens și 
Soringel.

Van

BOX : Reintrarea 
lui Liston

a 7-a, la Los Ange
les, pe Billy Joiner. 
Liston a fost fluie
rat de spectatori. 
Cu toate că a avut 
o greutate mai mare 
cu 24 kg decît. ad
versarul său, Lis
ton nu a putut să 
se impună cu auto
ritate, comportîn- 
du-se sub așteptări.

La 8 iulie, la 
Philadelphia, fostul 
campion mondial

,F. C. Santos" 
în formă...

Echipa braziliană 
de fotbal F.C. San
tos a evoluat la A- 
lessandria în com
pania echipei loca
le. Fotbaliștii brazi
lieni au obținut 
victoria cu scorul 
de 2—0 (2—0) prin 
punctele marcate 
de Pele și Toninho.

Echipa de fotbal 
a Braziliei, în 

Polonia și 
Cehoslovacia

de box la categoria 
„mijlocie" Emile 
Griffith îl va întîlni 
într-u>n meci ami
cal pe celebrul 
puncheur din loca
litate, Joe Harrie.

★
Fostul campion al 

„greilor* Sonny Lis
ton l-a învins prin 
abandon în repriza

• Joi, la Varșovia, 
are loc întîlnirea in
ternațională de fotbal 
din ti c echipele Polo
niei și Braziliei. Du
minică, 23 iunie, la 
Bratislava, Cehoslova
cia va juca cu Bra
zilia, iar la Copenha
ga va avea loc parti
da dintre selecționa
tele Danemarcei fi 
Norvegiei.

Victorie românească în „Rega ta Praga*.

• în cadrul Regatei internaționale de la Praga care s-a disputat 
pe Vltava, proba de canoe 1000 m a revenit sportivului român 
îonescu cu rezultatul de 4’00” 4/10. La canoe dublu au* cîștigat 
cehoslovacii Penkava și Skarupski, urmat de echipajul Suhov— 
Serghei (România).

Rugbiștii bucureșteni victorioși Ia Bmo.

• Echipa de rugbi Constructorul București, care se află în 
turneu în Cehoslovacia a jucat la Brno cu echipa Universității din 
localitate. Rugbiștii români au obținut victoria cu scorul de 
14—3 (11—0).

oaspeților

Festivalul 
antetului, 
jocului și 

portului
TR. SEVERIN. — Mii de lo

cuitori din satele județului 
Mehedinți, din numeroase lo
calități ale județelor Dolj și 
Gorj, precum și excursioniști 
de peste hotare aflați pe aceste 
locuri au participat duminică 
la serbarea cîmpenească orga
nizată în pădurea de tei Bîlta- 
nele de lingă orașul Strehaia. 
Pe estrade amenajate în poe- 
nițe, cîteva sute de artiști a- 
matori au prezentat frumoase 
programe în cadrul Festivalu
lui cintecului, dansului și por
tului local.

ORADEA. — La Sîmbăta, pi
torească așezare bihoreana, a 
avut loc duminică un festival 
al cintecului, jocului și portului 
de pe aceste meleaguri. In mij
locul unui colț de natură împă
durit’de la marginea satului, pe 
o scenă în aer liber, pe^te 400 
de artiști amatori au adus cu 
interpretarea lor frumuseți de 
neprețuit din cîntecul, portul și 
jocul păstrate din străbuni pe 
aceste pămînturl. Peste 3 000 
de oameni ai muncii veniți din 
10 localități care-și aveau solii 
aici, precum și din alte așezări 
din împrejurimi au avut prile
jul să petreacă o zi minunată.

obștești, generali și ofițeri supe
riori.

Se află, de asemenea, atașați 
militari ai misiunilor diplomatice 
acreditați la București.

Ora 10. De la microfonul insta
lat la tribuna oficială, generalul- 
locotenent Alexe Vasile, coman
dantul apărării antiaeriene a teri
toriului, președintele Federației 
aeronautice române, rostește cu- 
vîntul de deschidere a mitingului. 
Intr-o formație desăvîrșită, apa
re în zare o primă formație de a- 
vioane, pe care flutură drapelele 
Republicii Socialiste România și 
Partidului Comunist Român. încă 
nu s-a stins bine ecoul primei 
formații de avioane militare și în 
apropierea tribunelor aterizează 
lin trei elicoptere. Prin ușile apa
ratelor coboară un grup voios de 
pionieri, cu brațele pline de flori,

pe care la tnmînează < 
a/la0 în tribuna oficială.

Începe evoluția aviatorilor spor
tivi. Primele cinci planoare exe
cută cu eleganță o trecere dea
supra aerodromului în formație 
„cocor", apoi un „carusel" într-o 
formație eșalonată. Liniștea zbo
rului planoarelor. este întreruptă 
brusc de zumzetul avioane
lor cu motor. La bordul a 
două aparate, maeștrii eme- 
riți ai sportului Ștefan Calotă 
și Constantin Manolache execută 
dificila probă de zbor în forma
ția „oglindă". Decolează apoi trei 
avioane de construcție româneas
că, I.A.R.-813, aparate de școală 
și utilitare, concepție a ingine
rului Radu Manicatide, inventa
tor și constructor a numeroase 
tipuri de avioane. Execuția for
mațiilor „cocor" și „etajată", în
cheiată cu o reușită figură acro
batică numită „ruperea în evan
tai", stârnește ropotele de aplauze 
ale mulțimii. Un alt număr de a- 
crobație de mare atracție execu
tat pe planor de cunoscuta pilot- 
inginer Nina Vătășan, apoi vînă- 
toarea de balonașe, sînt urmate

Reintrarea aviatorilor sportivi 
pe imensa arenă a curajului se 
face cu o demonstrație de înaltă 
clasă acrobatică pe planoare, 
continuată cu îndrăznețe salturi 
ale parașutiștilor, căderi în „șu
rub , lansarea a doi sportivi sub 
o parașută, carusel în cădere. 
Privirile zecilor de mii de spec
tatori sînt atrase de numerele de 
înaltă acrobație executate pe a- 
parate cu motor, care cer din 
partea zburătorilor nu numai o 
temeinică pregătire, dar fi mult 
calm, curaj și mai ales o exem
plară viață sportivă pe terenurile 
de aviație și în viața de toate zi
lele.

La orizont își face apariția un 
turboreactor bimotor I.L.-28, es
cortat de patru reactoare ale for
țelor armate, mareînd începerea 
demonstrației aviatorilor militari. 
Evoluția lor trezește puternice 
sentimente de mîndtie patriotică 
pentru tradițiile aripilor româ
nești, pentru contribuția aviației 
la înfăptuirea idealurilor naționa- 

“ le ale poporului nostru. Cinstind 
cu venerație memoria bravilor 
piloți care s-au umplut de glorie

„RALIUL

ROMÂNIEI"
• Cel de-al 3-lea „Raliu al 

României" a luat sfîrșit la 
Poiana Brașov. Competiția s-a 
desfășurat pe un traseu foar
te dificil, care a cerut un plus 
de efort concurenților. Tradi
ționalul concurs automobilis
tic, încheiat de 26 de echipe 
din cele 49 înscrise, a fost 
cîștigat de Marin Dumitrescu 
și Petre Vezeanu care au pi
lotat un Fiat 1500. Au fost de 
asemenea, acordate mențiuni 
din partea presei sportive 
echipajelor Nicolae Iacob— 
Vasile îonescu pentru sporti
vitate și Max Heitz—Jutta 
Heitz pentru cea mai veche 
familie de automobiliști spor
tivi. Pe echipe, raliul a fost 
cîștigat de „Automecanica" 
București (M. Dumitrescu, P. 
Vezeanu, Florea Hainăroșie, 
E. Giliberti, M. Hirtopeanu, 
Iordan Bucurescu).

mancele, a căror formă e 
departe de cea pe care o 
probau odată, lipsite de 
orice fel de concepție tac
tică de joc, au acționat în 
atac la întâmplare iar în a- 
părare au fost ușor depă
șite. Așa stând lucrurile, în 
prima parte a jocului au 
fost conduse în permanență 
de către. italience cu cite 2t 
și 4 puncte.

In final, jucătoarele noas
tre au cîștigat cu 52—39 
însă comportarea lor e de
parte de valoarea ce trebuie 
s-o aibă o echipă reprezen
tativă care peste cîteva zile 
e chemată să reprezinte țara 
în două competiții interna
ționale oficiale (Balcaniada 
— 28 iunie—1 iulie. Iugo
slavia, și 5—15 iulie campio
natele europene din Italia).

Din cauza timpului nefa
vorabil (ploaie torențială) 
ultima etapă, meciurile Bul- 
garia-Italia și Lituania-Ro
mânia s-au disputat în Sala 
sporturilor din Constanța și 
nu pe terenul ..Neptun" din 
Mamaia cum inițial fuseseră 
programate.

Ieri seară, formația Bul
gariei a întâlnit Italia pen
tru locurile 3—4. Cu o echi
pă alcătuită din jucătoare 
rine dotate fizic, foarte ti

nere dar cu însușiri tehnice 
apreciabile — Bulgaria a 
condus în permanență sur- 
clasînd formația Italiei cu 
scorul de 50—37.

In meciul vedetă al ulti
mei reuniuni s-au întâlnit 
echipele României și Litua
niei, duel pentru locurile 
1—2. La pauză scor: 23—22 
pentru formația noastră (la 
ora cînd transmitem). Spe- 
ftințele noastre doresc cu 
ardoare să confirme speran
țele...

VIOREL PALNESCU

Vacanța mare

EXAMEN AL CURAJULUI ȘI MĂIESTRIEI

de lansarea simultană dintr-un 
avion, a nouă parașutiste. Teme
rarele sporțive,' dintre care am re
ținut numele Angelei Năstase, 
Elenei Băcăoanu, Elisabetei Mm- 
cldescu, maestre emerite ale 
sportului, demonstrează pregăti
rea desăvîrșită în executarea sal
turilor la punct fix și a altor pro
be ce se cer în cadrul campiona
telor mondiale.

Pentru un moment, demonstra
ția sportivilor este întreruptă de 
evoluția aviației sanitare, cure, 
de măi bine de două decenii, se 
impune ca un detașament din ce 
în ce mai activ pe frontul pașnic 
al luptei pentru apărarea sănătă
ții populației. Asistăm la o reu
șită „acțiune" de lansări de me
dicamente cu parașutele.

în luptele de la Mărășești, Mă
rești și Oituz, iar mai târziu pen
tru eliberarea României de sub 
jugul fascist, poporul român își 
manifestă deplina încredere în 
aviatorii forțelor noastre armate, 
care, pătrunși de dragostea fier
binte față de țară, străjuiesc cu 
iscusință și vigilență spațiul ae
rian al României socialiste.

Parada militară — o adevărată 
demonstrație de forță, impetuozi
tate și' înalta pregătire militară 
— începe cu un număr de acro
bație, pe un turboreactor de 
vînătoare. Zborul pe spate, ran- 
versătile, pendulul, tonoul și 
celelalte manevre executate cu o 
înaltă măiestrie smulg aplauze 
entuziaste și pline de admirație. 
Alte cinci păsări metalice, execu

tă un „carusel", apoi formația se 
„rupe" — după termenul aviatic 
— ca apoi să revină într-o nouă 
alcătuire. Ritul pe tind se perindă 
apoi pe imensa scenă a cerului 
albastru aparate de diferite tipuri, 
„solistă" sau în fot mâții, prezen
tând un spectacol de-ți dreptul 
impresionant al măiestriei și cu
rajului. Ca un simbol al biruin
ței și avântului, valuri-valuri de a- 
vioane supersonice săgetează 
firmamentul, dispar. în slăvi pen
tru a-și anunța prezența doar 
prin acel tunet specific spargerii 
zidului sonic, apoi reapar în noi 
formații.

O lansare masivă de parașutiști 
marchează încheierea marelui 
miting consacrat Zilei aviației 
Republicii Socialiste România.

Cerul pare o uriașă revărsare de 
flori multicolore, ce cresc și se 
deslușesc pe măsură ce coboară 
lin, în adierea vîntului.

Mitingul aviatic s-a încheiat în 
ovațiile și aplauzele admirative 
ale zecilor de mii de bucureșteni. 
El a constituit o emoționantă 
evocare a drumului glorios par
curs de aviația românească de la 
începuturile ei, o trecere în re
vistă a stadiului actual și a capa
cității aviației noastre moderne, o 
dodadă că generația de zburători 
ai zilelor noastre este capabilă 
să ducă mai departe gloria aripi
lor românești.

(Urmare din pag. I)

manifestări care încep să devină 
tradiționale

Ziua de duminică a fost ..de- 
cretată“ în numeroase scoli 
„Ziua elevului1*. La liceele din 
Cîmpina, Mizil, Ciorani. după 
festivitatea de premiere a ce
lor mai merituoși elevi, au avut 
loc întreceri sportive, s-au pre
zentat programe artistice ; seara, 
elevii au fost invitați să se dis
treze împreună, în cadrul atrac
tivei reuniuni.

Elevii ieșeni au conceput ca o 
avanpremieră a serbării de sfîr- 
șit de an un festival al forma
țiilor artistice ale elevilor din 
licee și școli profesionale. 600 
de artiști amatori-elevi din șco
lile județului au urcat pe scena 
acestui festival. Astăzi, urmează 
să se deschidă în sala „Victoria** 
din Iași o expoziție de obiecte 
executate de elevi din școli pro
fesionale și licee în timpul ore
lor de practică.

La Brașov,1 serbarea de sfîrsit 
de an școlar a avut loc pe sta
dionul Liceului sportiv. începînd 
de dimineață, pe această mare 
scenă, s-au perindat elevi-artiști, 
elevi-sportivi. care, seara, îm
preună cu toți colegii, au trans
format stadionul într-un uriaș 
ring de dans în mijlocul căruia 
luminau puternic flăcările focu
lui de tabără.

Din Oradea, corespondentul 
nostru ne relatează filmul închi
derii anului școlar,. Ne aminteș
te, deci de expoziția de artă 
plastică care s-a deschis la Li

ceul nr. 1 din oraș, de expozi
țiile de la Liceul pedagogic și 
Liceul nr. 4, unde, alături de lu
crările de artă sînt expuse și lu
crări practice executate de elevi. 
La liceul nr. 4 cele mai bune 
formații artistice au cinstit eve- ; 
nimentul închiderii anului șco
lar, iar conducerea școlii le-a 
făcut o surpriză. în afara pre
miilor decernate pentru merite 
la învățătură, s-au instituit pre
mii și pentru alte activități des- 

, fășurate de elevi după orele de 
clasă : pentru participant^ la 
olimpiadele școlare, pentru ac
tivitatea artistică și sportivă. Cu 
acest prilej s-a instituit cecul 
clasei, un premiu în bani acor
dat pentru activitate extrășco- 
lară bogată pe care elevii îi vor 
folosi în excursii.

Duminică . dimineața o mulți
me de elevi clujeni și-au dat în- 
tîlnire pe stadionul orașului. 
„Galeria** elevilor a însoțit tot 
timpul desfășurarea etapei pe 
zonă a concursului sportiv șco
lar. După amiază elevii clujeni 
au fost invitați de Comitetul 
municipal al U.T.C. Ia o bogată 
serbare cultural-distractivă.

Inițiative au fost numeroase, 
corespondenții noștri ne-au in
format că pretutindeni în țară 
sărbătorirea finalului anului 
școlar s-â desfășurat sub sem
nul entuziasmului, al talentului. 
Cu aceste manifestări, porțile 
vacanței mari s-au deschis, ur
mează un trimestru școlar de 
odihnă și distracție, cu multe, 
foarte multe invitații adresate 
tuturor elevilor.



Dificultățile alcătuirii 
unui nou guvern italian, 
ca urmare a alegerilor 
parlamentare de luna 
trecută, erau previzibile 
încă din momentul cînd 
socialiștii și-au făcut 
cunoscută hotărîrea de 
a nu mai participa la o 
nouă coaliție de centru- 
stînga. Rămași fără 
,partenerul major", de- 
mocrat-creștinii nu pu
teau rezolva ușor ches
tiunea formării unui ca
binet, iar astăzi mulți 
se întreabă dacă — în 
condițiile neparticipării 
socialiștilor — o 
putea face pînă la 
mă.

va trebui, ulte- 
angajeze sau nu 
echipă guverna-

să recîștige între timp pozi
țiile pierdute și să lase in sea
ma congresului sarcina de a 
decide dacă 
rior, sa se 
într-o nouă 
mentală.

Socialiștii — care au luat 
hotărîrea de a nu participa la 
coaliție în opoziție cu păre
rea lui Pietro Nenni, preșe
dintele P.S.U. — consideră că, 
pînă în toamnă, democrat- 
creștinii trebuie să formeze un 
guvern monocolor. în felul a-

stingă, imobilism generat de 
predominarea în sinul coali
ției a tendințelor conservatoa
re democrat-creștine.

Din aceste considerente, în 
timpul tatonărilor lui Mariano 
Rumor socialiștii au refuzat 
nu numai să reia cooperarea 
în trei — P.D.C., P.S.U., Par
tidul Republican — ci și să g- 
fere garanții suficiente privind 
sprijinul dat din afară unei 
formații monocolore democrat- 
creștine sau bicolore ciemo- 
crat-creștino-republicane. Așa

vor
ur- Criza politică

& P.C.R. in Finlanda

Atacuri ale patrioților

sud-vietnamezi

știe.Socialiștii, după cum se 
nu s-au retras din teribilism 
sau numai pentru a se afla în 
treabă. Dacă precedenta alian
ță l-ar fi avantajat, Partidul 
Socialist Unificat ar fi rămas, 
fără doar și poate, în coaliție. 
Așa cum s-au desfășurat însă 
lucrurile, participarea parti
dului lui Nenni la guvern s-a 
dovedit a fi o „politică de si
nucidere". P S.U. a pierdut 
rapid din popularitate, iar la 
recentele alegeri a înregistrat 
un serios eșec. în această si
tuație. conducerea Partidului 
Socialist Unificat a considerat 
ca. cel puțin pînă la congre
sul din octombrie, să nu mai 
intre într-un nou cabinet de 
coaliție cu democrat-creștinii. 
Plasîndu-se in afara guver
nului, socialiștii speră, evident,

cesta, susțin conducători’ 
P.S.U., va fi pusă la încercare 
„intenția reală" și „sin-e ita- 
tea în aplicarea r“forme* r“ a 
Partidului Democrat Creștin. 
Căci oamenii Jui Nenni repro
șează’ democrat-creștinilor toc
mai faptul că, în ultimii cinci 
ani nu au dus la îndeplinire 
reformele sociale și economice 
promise ; în această lumină. 
P.S.U, consideră că pierderile 
șale în alegeri sînt imputabile 
„imobilismului" care a carac* 
terizat guvernul de centru-

în momentul depunerii 
de către Rumor a mandatului 
ce-i fusese încredințat de pre
ședinte, criza se întorsese e- 
xact Ia punctul de pornire și 
totul trebuia reluat de la zei o.

Este ceea ce a făcut preșe
dintele Saragat, imediat după 
ce Rumor și-a dat raportul. 
Vineri el a avut consultări cu 
șefii grupurilor parlamentare 
și cu liderii partidelor Demo- 
crat-creștin și Socialist Unifi
cat, iar sîmbătă cu șeful gru
pului parlamentar și liderul 
Partidului Republican. Astăzi

Dacă în a 116-a zi a 
crizei politice belgiene 
negociatorii erau, după 
cum am arătat la tim
pul potrivit, pe punctul 
de a ajunge la o ințele 
gere privind formarea 
noului guvern, în cea 
de-a 127-a zi înțelegerea 
a devenit fapt concret. 
„Formatorul" 
Boynants și-a 
bine la capăt 
și a 
crearea 
bipartit 
socialist.

Vanden 
dus cu 

misiunea 
butii să determine 

unui cabinei 
social-creștino-

Numai astfel, susținea el, mărite 
probleme ale țării (redresarea 
economică, conflictul lingvistic, 
universitatea ș.a.) vor putea fi re
zolvate și se vor puiea astfel 
pune bazele unei stabili?'ți 
țară. Dar teza tripartită 
respinsă de socialiști, astfel că 
tratativele au continuat, după 
cum este cunoscut, numai între re
prezentanții Partidului Social- 
Creștin și ai Partidului Socialist, 
întrucît însă nu s-a realizat for-

în 
fost

lui Eyskens. „Gazel van Autwer- 
pen", care apare Ia Anvers, con
sideră că „fără V.D.B. ca șef. 
guvernul va demara cu un pres
tigiu redus“. Ziarul opinează ca 
ar fi preferabil ca Boynants să 
revină asupra hotărîrii sale.

Guvernul, a cărui listă urmea
ză să fie definitivată zilele aces
tea, este considerat de „Le 
Monde" drept un „guvern al fri
cii". Socialiștii și social-creștinii-, 
scrie ziarul, nu s-au hotărît £ă

Dar tocmai cînd nimeni nu sc 
aștepta — și belgienii cu atîl mai 
puțin — Boynants a anunțat că 
renunță la postul de premier, re- 
comandînd în acest scop pe Cas
ton Eyskens. Propunerea a fost 
acceptată de rege, care l-a și nu
mit, miercurea trecută, pe Eys
kens în postul de prini-ministru.

De ce s-a retra» formatorul; 
tocmai în momentul cînd înțele
gerea era deja înfăptuită ? Este 
cunoscut că Vanden Boynants (aî 
cărui nume presa belgiană îl redă 
prin inițialele V.D.B.) a militai 
pentru o coaliție tripartită, la 
care afară de social-creștini și so
cialiști sa participe și liberalii.

Noul guvern belgian
mula preconizată de el, V.D.B. 
n-a vrut să-și asume șefia nou
lui cabinet, cedînd locul lui 
Eyskens. Cu toate acestea, a spus 

,voi susține noul 
deveni

fostul premier 
guvern ; în prezent voi (îevem 
un pelerin al bunăvoinței șî pro
gresului".

Renunțarea Iui V.D.B. a pro
dus reacții puternice în cercurile 
politice belgiene. Partenerii so
cialiști s-au arătat nemulțumiți 
în special de faptul că n-au fost 
consultați în chestiunea numirii

se înțeleagă „decît sub amenin
țarea de noi alegeri, care ar fi 
fost fatale marilor partide ; criza 
de regim persistă, deci".

Sarcinile noului cabinet nu sc 
anunță ușoare. Dacă acordurile 
care au servit ca bază pentru 
constituirea coaliției prevăd, ' i 
ceea ce privește numărul de m- 
niștri, respectarea parității între 
comunitățile lingvistice flamandă 
și francofonă, socialiștii vor cere 
— afirmă presa belgiană — ca 
această paritate să fie respecta
tă, de asemenea, pentru cele

Trimisul extraordinar și 
ministrul plenipotențiar al 
Republicii Socialiste Româ
nia în Brazilia, Gheorghe 
Matei, a oferit în saloanele 
legației un cocteil cu pri
lejul editării la Rio de Ja
neiro a unui album intitu-. 
lat „Brâncuși și alți maeștri 
ai sculpturii românești". Au 
participat reprezentanți ai 
vieții .culturale braziliene, 
scriitori șt'ziariști. Volumul 
a fost alcătuit și pregătit 
pentru tipar de publicistul 
brazilian Nelson Vainer, că
ruia îi aparține și prezen
tarea biografică a lui Brân- 
cuși. Prefața este semnată 
de Auștregesilo de Athayde, 
președintele Academiei, bra
ziliene de litere. Cu ocazia 
cocteilului, Austregesilo de 
Athayde a vdrbit-despre în
semnătatea editării albumu
lui, apreciind-o drept o ex
presă ilustrare a interesului 
crescînd față de valorile 
culturii românești, Vorbito
rul a subliniat, totodată, u- 
tilitatea schimburilor cultu
rale între România și Bra
zilia, înlesnite de afinitățile 
de limbă și de expresie ar
tistică. •

Un comunicat al comandamen
tului forțelor populare de elibe
rare din regiunea Saigonului lasă 
să se întrevadă reluarea, într-un 
viitor apropiat, a bombardării cu 
lachete și artilerie grea a capi
talei Vietnamului de sud. Întrea
ga populație rurală și urbană din 
regiunea Saigon, avertizează co
municatul, este invitată încă o 
dată Să se țină departe de bazele 
militare, centrele de antrena
ment, depozitele logistice, pre
cum și comandamentele trupelor, 
de toate sediile serviciilor admi
nistrației saigoneze. Acest apel a 
dresat locuitorilor capitalei și re
giunii înconjurătoare este similat 
cu cdl din luna mai, după care 
au urmat 28 de bombardamente 
de amploare.

în apropiere de Ghe Sanh, 
avut loc timp de mai bine 
3 ore o luptă violentă între 
batalion de patri.oți și trupele 
de pușcași marini americani, 
care, potrivit agenției France 
Presse, au suferit pierderi eva
luate la 16 morți și 61 de ră
niți.

Pe de altă parte, aviația ame
ricană a continuat raidurile de 
bombardament, la sud de para
lela 19, în regiunea Vinh, pre
cum și în provincia Binb 
Duong, la circa 50 km nord- 
vest de Saigon și în provincia 
Hau Nghia, în vest.

ft 
de 
un

Sîmbătă,
P.C.R., condusă 
Răutu, membru
Executiv' secretar al C.C. al 
P.C.R., .a vizitat o serie de in
stituții social-culturale și turis- 
tice din orașul Rovaniemi, situat 
la cercul polar. în timpul vizi- 
telor. delegația a fost însoțită de 
Vilho Vayrynen, președintele 
consiliului municipal al orașului, 
în seara aceleiași zile, Vilho Vay
rynen a oferit un dineu în cins
tea delegației. Duminică, 16 iu
nie, delegația P.C.R. s-a întors 
la Helsinki, unde a vizitat noua 
clădire a Teatrului Municipal., 
luînct, totodată, cunoștință de ac
tivitatea teatrală a orașului Hel- 

@ sinki. Delegația a fost însoțită de
Vilho Sii\'ola, președintele Aso
ciației de prietenie Finlanda-
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LE FIGARO, nu 
ca hl. Rumor să 

chemat pentru 
negocierilor. Căci, 
el n-a fost insâr- 

,studierea posi- 
a forma un.

iunie, delegația 
de tov. Leonte 
al Comitetului

președintele va primi pc șelii 
grupurilor parlamentare ale 
celorlalte partide, iar mîine pe 
președintele Camerei, Sandro 
Pertini, și pe președintele Se
natului, Ămintore Fanfani.

Numeroși comentatori s-au 
străduit să întrevadă, cu un 
ceas mai devreme, cam ce se 
va întîmplâ Ia capătul acestor 
consultări. Dar, întreprinderea 
s-a dovedit dificilă, așa că 
n-au fost avansate decît supo
ziții. După 
este exclus 
fie din nou 
continuarea 
prima oară,
cinat decît cu 
bilitățiior" de 
guvern în trei. El a raportat 
președintelui că, pentru mo
ment, aceasta nu este posibil 
Dar, în același timp, Rumor a 
declarat că „democrat crești
nii vor continua să încerce to
tul pentru a convinge pe fie
care că formula de centru- 
stînga este cea mai bună și 
cea mai potrivită situației po 
litice italiene"

în același timp, se mai vor
bește și de un guvern de tran
ziție, un „guvern de vară" 
format din tehnicieni și care 
ar avea misiunea de a gira 
treburile curente pînă ce so
cialiștii, Ia congresul lor din 
octombrie, se vor fi hotărît să 
intre în guvern. Dar cei' mai 
mulți observatori sînt sceptici
cu privire Ia un reviriment so- g; 
cialist și, de aceea, nu se ex
clude posibilitatea organizării România, și Unto Niemi, secreta- 
de noi alegeri generale.

8
rul secției de studii a Partidului 
Social-Democrat din Finlanda.

două aripi ale partidului lor. 
Principiul parității și cel al auto
nomiei culturale vor duce, cu si
guranță, Ia creșterea numărului 
de portofolii.

Noul prim-ministru, în vîrstă 
de. 63 de ani, profesor de econo
mie politică la Universitatea din 
Louvain, membru marcant al 
Partidului Social-Creștin, a mai 
deținut funcția de1 șef al guver
nului în 1949, 1959 și 1960. In 
declarația făcută miercuri, Evs- 
kens a spus : „Programul pe ‘ care 
îl va prezenta guvernul aduce 
soluții acceptabile pentru ambele 
comunități. Un mare efort s-a 
făcut pentru a se găsi soluții la 
problemele fundamentale. Sper 
că programul va fi acceptat 
chiar și de deputății care nu fac 
parte din majoritate". Premierul 
se gîndea mai ales la liberali. A- 
ceștia însă, după ce l-au elogiat 
pe V.D.B. pentru că a vrut să-i 
includă în guvern, au declarat 
că vor constitui o opoziție vi-
guroasă Ia acțiunile guvernului W 
„incapabil de a oferi soluții pro
blemelor comunitare și care riscă 
să arunce țara într-o aventură £ 
financiară". Corespondentul Ia 
Bruxelles al ziarului LE FI
GARO, conchidea că „guvernul 
Eyskens ar putea să nu fie pînă 
la urmă decît #n guvern provi
zoriu".

i
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saptămina pe glob
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Tragica dispariție a 
lui Robert Kennedy a a-. 
fectat serios traiectoria 
campaniei electorale in 
S.U.A. Reluată lent, in 
cursul săptăminii trecu
te, bătălia preelectorală 
s-a găsit, brusc, în fața 
unor date noi, a unor 
coordonate ' sensibil mo
dificate.

Ideea unei liste electorale de
mocrate pe care să fie înscris în 
dreptul președintelui numele lui 
Hubert Hamphrey și al vicepre
ședintelui cel al lui Edward 
Kennedy a fost vînturată atît de 
mult săptămîna trecută încit 
unii au și început să creadă ân 
această variantă. Dar Edward 
Kennedy nu a anunțat — pînă 
acum — că se va substitui fra
telui său la actualele alegeri 
prezidențiale. Actualmente în 
tabăra democrată se înfruntă 
numai doi candidați: vicepre
ședintele în funcțiune Humphrey 
și senatorul McCharthy. Hu
bert Humphrey este — potrivii 
aprecierii multor observatori — 
mai puternic decît McCarthy. 
Humphrey, chiar dacă nu se 
bucură de o popularitate ase
mănătoare cu a rivalului său în 
rîndul tineretului și al populației 
de culoare are însă asigurate 
încă de pe acum (dat fiind in
fluența pe care o deține asupra 
mașinii electorale a partidului 
democrat) jumătate din voturile

democraților, necesare pentru 
desemnarea sa la Convenția par
tidului. McCarthy, la o diferen
ță sensibilă de oponentul său. 
va căuta să cîștige voturile, a- 
cordate odinioară Iui Robert 
Kennedy. Va reuși el oare numai 
în virtutea faptului că cele două 
programe electorale erau destul 
de asemănătoare ? Acesta nu 
poate fi un atu sigur, mai ales 
dacă luăm în considerare și po
sibilitatea ca o parte mai libe
rală a corpului electoral ameri
can să fie atrasă foarte bine și

tidului democrat, care a scăpat 
de personalitatea radicală cea 
mai puternică reprezentînd cu
rentul de înnoire.

în tabăra republicană, rămîn 
în continuare în cursă doi can
didați Ia învestitura Convenției 
partidului : Nixon și Rockefeller. 
Primul are atu-ul unor mari suc
cese în alegerile preliminare ; 
cel de-al doilea se bucură de 
prestigiu în rîndul republicanilor 
de o orientare mai liberală. Pă
rerea cea mai larg acreditata 
este aceea că prin dispariția lui

Reluarea campaniei
electorale în S. U.A.
ide programul lui Rockefeller, 
din tabăra republicană, care se 
găsește pe o poziție liberală de 
loc îndepărtată de cea a multor 
democrați liberali.

Probabilitatea cea mai credi
bilă pe care o avansează cei 
mai mulți comentatori de pres
tigiu din S.U.A. (Reston, La
wrence) este că dispariția lui 
Robert Kennedy avantajează pc 
Humphrey și în general, curen
tul conservator din cadrul par-

Robert Kennedy șansele lui 
Nixon au crescut. Teza aceasta 
își are suportul în următorul ra
ționament : atîta timp cît Ken
nedy se afla în competiție exis
ta teama că Nixon cu poziția 
lui conservatoare nu l-ar fi pu
tut învinge într-un duel direct 
pentru Casa Albă în timp ce 
Rockefeller ar fi putut-o face. 
Or, acum, odată cu dispariția 
lui Kennedy acest factor e în
lăturat. Mulți observatori apre-

Duminică dimineața, patru ra
chete de 107 mm au fost lan
sate de forțele patriotice asupra 
portului Saigon. în cursul zilei 
de sîmbătă, în suburbia 
Vap a Saigonului au avut 
lupte între unități 
parașutiști și cele 
lor.

Tot sîmbătă, în

U.K.S.S. Turnul Televiziunii

din Moscova

Vo 
loc 

saigoneze «de 
ale patrioți-

nordul țării,

McCarthy amenințat
cu moartea

McSîmbătă, senatorul 
Carlhy a fost amenințat cu 
moartea. Un purtător de cu- 
vînt al serviciului secret în
sărcinat cu paza lui Mc 
darthy a precizat că o car
te poșlală pe care stătea 
scris „Senatorul McCarthy va 
fi următorul" a fost găsită 
la ușa cartierului său general 
electoral din Albuquerque 
(New Mexic), unde el urma 
să ia cuvîntul sîmbătă seara, 
în urma acestui fapt, pro.” 
gramul lui McCarthy a fost 
modificat și au fost luate 
toate măsurile de precauție 
cuvenite.

Parlamentul sud-vietnamez a 
aprobat legea privind mobiliza
rea generală a tuturor bărbați
lor între 18 și 43 de ani. Legea, . 
care urmează să fie semnată de 
„președintele" Thieu în urmă
toarele 18 zile, prevede, de ase
menea, mobilizarea pentru apă
rarea pasivă a tinerilor între 16 
și 17 ani și a adulților între 44 
și 50 ani. O serie de deputați au 
boicotat votarea legii amintite, 
părăsind sala în care se desfă
șura sesiunea parlamentului. Din 
cei 137 de deputați, 60 au lip
sit în timpul votării legii.

Manifestații studențești
în Argentina

Aproape ,50 de studenți au , 
■i fost .arestați, și peste 100 de 
, persoane au fost rănite în 
' cursul - demonstrațiilor - Stu

dențești care au avut loc la. 
sfirșitui sdptămîpii în Argen
tina în semn de protest im,-, 
potriva limitării libertăților 
universitare.' Demonstrații, ur
mate de incidente, s-au de-sfă* 
șurat la Buenos Aires, pre
cum și în cîteva orașe din pro
vincie ,r— La Plata, Tycuman, 
Cordoba.

Acțiuni studențești se sem
nalează și 
americane.

Noi incidente 
Canalului

Noi incidente s-au semnalat 
sîmbătă seara între’’ trupele is- 
raeliene și cele egiptene de-a 
lungul Canalului de Suez în 
zona portului Firdan. Un co
municat al forțelor armate e- 
giptene anunță că unități isra- 
eliene au deschis foc de mitra
liere asupra pozițiilor B.A.U., 
rănind doi soldați. Trupe egip
tene au ripostat.

studenții au organizat o de
monstrație cdrînd sporirea fon
durilor destihdt^ învățămîntu- 
lui. Poliția â intervenit pentru 
îr^prăștiereă demonstranților, 
operînd arestări. între timp 
cbntinuă grevele studențe? 
statele braziliene Sao Pai 
Santa Catarina.

O grevă de 24 de ore 
loc la Universitatea
din Venezuela cu participarea 
at 28 000 de studenți care au 
revendicat majorarea bugetului 
acestui institut de invățămint 
superior. r \—
!; în capitala Boliviei, La Paz, 

4-Q desfășlirat, de asemenea, o 
demonstrație Studențească. Po
liția a folosit gaze lacrimo
gene împotriva demonstranți
lor.

sn
fi

but^9 aii

în alte țări, latino? 
La Rio de Janeiro,

de-a lungul
de Suez
Purtătorul de cuvînt al ar

matei israeliene a declarat că 
trupe egiptene au deschis foc 
de mortiere asupra pozițiilor 
israeliene în apropiere de por
tul Firdan, rănind un militar. 
Forțele israeliene au ripostat.

La intervenția Comisiei in
ternaționale de control din O- 
rientul Apropiat, schimbul de 
focuri a încetat.

schimbul de

Un nou

Din agenda bogată a ultime
lor șapte zile merită a fi con
semnate și alte evenimente (în 
afara celor cărora le-am consa
crat comentariile de mai sus).

După șapte săptămîni de dez
bateri ample și aprofundate, se
siunea reluata a Adunării Gene
rale a O.N.U. a încheiat, 
miercuri seara, examinarea ®e- 
lor două probleme înscrise prio
ritar pe ordinea sa de zi — ne- 
proliferarea armelor nucleare și 
situația din Africa ide sud-vest. 
adoptînd în legătură cu aceasta 
rezoluții finale. încheierea 
zitivă a lucrărilor sesiunii 
luate, în cursul căreia a ] 
valat o atmosferă de lucru, 
fest întâmpinată cu 
de c.pinia publică mondială. La 
rezultatele la care s-a ajuns a 
contribuit marele număr de con
sultări neoficiale. larga folosire 
a metodei consultărilor, care a 
permis luarea în considerare a 
pozițiilor delegațiilor, 'degajarea 
posibilităților de armonizare a 
punctelor de vedere. Exorimînd 
în cuvîntările lor o înaltă a- 
preciere a modului în care au 
fost conduse lucrările sesiunii 
de către președintele ei, Cor- 
SBU_____________________

neliu Mănescu, delegații din nu
meroase țări au asociat acest 
fapt cu principiile și metodele 
care stau la temelia politicii ex
terne a României care promo
vează consecvent o politică ac
tiva de pace și înțelegere inter
națională. Cea de a XXII-a se
siune a Adunării Generale a 
O.N.U. își relevă semnificațiile 
specifice nu numai prin impor
tanța documentelor adoptate în

bona, vechea universitate a 
Franței și-a recăpătat din nou 
liniștea după o lună de zile de 
la ocuparea ei de către studenți. 
în cursul nopții de joi spre vi
neri, clădirea universității a fost 
evacuată de ultimele elemente 
anarhiste, străine de viața uni
versitară. în cadrul unei con
ferințe de presă, premierul Pom
pidou releva că numeroase su
gestii ale studenților privind o

po- 
re- 

pre- 
, a 

satisfacție

Tur de orizont
cele aproape cinci luni de lu
crări laborioase, ci și prin faptul 
că a demonstrat pregnant, prac
tic, posibilitatea și necesitatea 
unui larg consens, necesitatea 
respectării reciproce a opiniilor 
și intereselor părților angajate 
în negocieri internaționale.

în atenția generală este pre
zentă evoluția evenimentelor 
din Franța. Pc plan economic, 
situația s-a apropiat de o to
tală normalizare. Vineri, Sor-

reformă universitară sînt demne 
de reținut și sublinia că guver
nul e hotărît să colaboreze cu 
toate părțile interesate 
o adevărată reformă a 
sității". în ce privește 
socială, Pompidou a i 
că „guvernul va lua 
care se impun pentru a permite 
întreprinderilor și economiei să 
iasă, fără pericol, din criza prin 
care trece". O dată cu normali
zarea mereu mai accentuată pe

„pentru 
i univcr- 

situalia 
menționat 

măsurile

ciază. în această lumină că. în 
perspectivă, Nixon are posibili
tatea să convingă convenția par
tidului său că el este „candi
datul potrivit", apreciind, toto
dată, că pentru a-și consolida 
poziția și a obține voturile ele
mentelor moderate el ar trebui 
să-și modifice poziția dură în 
problema Vietnamului. Pînă în 
prezent, Nixon, aprecia ziarul 
TIMES pe baza unei analize a 
luărilor lui de poziție în preli
minariile electorale, pare re
fractar acceptării necesității li
nei noi direcții, a unei înnoiri. 
Rockefeller pare să se folosească 
de carențele conservatoare ale 
lui Nixon. EI și-a începui cam
pania politică criticînd aspru 
conducerea actuală americană și 
politica pe care ea o duce : 
„Oamenii liniei vechi — declara 
el — nu înțeleg schimbarea. 
Nu înțeleg noile realități ale 
vieții americane. Nu apreciazî» 
importanța noilor forțe" EI 
afirma, săptămîna trecută într-o 
conferință de presă că încearcă 
să înlocuiască „mîna forte a 
fostului senator Robert Kennedy 
pe torța libertății națiunii ame
ricane". Oricum, intrarea puter
nică, ofensivă, în arena electo
rală a Iui Nelson Rockefeller se 
înscrie ca elementul cel mai 
important al noii etape a cam
paniei electorale americane după 
tragica dispariție a senatorului 
Robert Kennedy.

&
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INCIDENTELE desfășurate 

cursul acestei săptămîni 
comunitățile hindu și musulma
nă din orașul indian Nagpur au 
provocat daune de aproximativ 
un milion rupii. Potrivit unor 
date incomplete, peste 200 de 
clădiri au fost total distruse în 
timpul incidentelor. Tensiunea 
dintre cele două comunități a 
scăzut spre sfîrșitul săptămînii. 
Autoritățile au comunicat că în 
timpul acestor incidente au fost 
rănite mai mult sau mai puțin 
grav 1 897 de persoane.

plan economic, campania elec- $ 
totală intră în drepturile eî, do- 
minînrî viața politică franceză. 
Majoritatea partidelor au făcut 
deja cunoscute opiniei publice 
programele lor politice și tac- £ 
ticile electorale. Se remarcă do
rința exprimată de membrii fos- £ 
tei majorități parlamentare („U- 
niunea pentru apărarea Repu
blicii") de a forma după ale- £ 
geri o majoritate lărgită cu ele- " 
mente centriste. Cît privește 
Partidul Comunist’ Francez, a- gfe 
cesta și-a exprimat regretul față 
de atitudinea echivocă a unor a 
lideri ai Federației Stîngiî De- ™ 
mocrate și Socialiste, care pre
conizează o apropiere între Fe- 
derație și centriști. în timpul 
scurt care a mai rămas pînă la 
primul tur de scrutin (23 iunie) W 
nu pot fi, desigur, excluse mo
dificări, reevaluări în fracțiunea £ 
electorală a diferitelor forma- 
țiuni poli'tice. Dar asupra even
tualelor modificări, precum și a 
desfășurării campaniei electo
rale din Franța, vom reveni.

ION D. GOI A 
EM. RUCAR 

DOINA TOPOR

în 
între

proprietatea baronului de 
Lardies, care a primit din 
partea Ministerului Educa
ției și Științelor autorizația 
de a-1 pune în vînzare, cu 
obligația de a cere prețul 
inițial de 3 milioane peseta.

STAREA sănătății Iul Joa 
Ferreira da Cunha, care a sufe
rit o transplantare cardiacă _ la 
26 mai, s-a înrăutățit brusc sîm
bătă dimineața, în urma unor 
complicații circulatorii și pro
voacă neliniște — se arată în- 
tr-un buletin medical publicat 
de spitalul din Sao Paulo, unde 
s-a efectuat operația.

Pacientul, în vîrstă de 23 ani, 
tocmai fusese mutat din camera 
sterilizată într-o alta mai înso
rită, unde se simțea foarte bine 
pînă la brusca înrăutățire a să
nătății sale.

O PINZA a pictorului 
spaniol Francisco Goya, ale 
cărui opere sînt rareori puse 
în vînzare, va face obiectul 
unei licitații la Madrid, la 4 
iulie. Tabloul, intitulat „Je
fuirea unei diligențe", este
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DUPĂ terminarea seriei 
de spectacole cu opera „Tos- 
ca“, cîntăreții români Ila 
Cazacu, Lucia Stănescu și 
Corneliu Stavru, împreună cu 
dirijorul Cornel Trăilescu au 
dat pe scena teatrului. „Gar
cia Lorca" din Havana, trei 
concerte de arii din opere. 
Presa cubaneză a apreciat în 
termeni elogioși arta inter
pretativă a cîntăreților ro
mâni.

tului, după acceptarea celor 14 
revendicări privind îmbunătăți
rea condițiilor de studiu și de 
cazare a studenților. Președin
tele Uniunii studenților, Ufuk 
Sehri, a precizat că la Facul
tatea de litere examenele vor 
începe la 1 iulie, dar că la Fa
cultatea de drept boicotul stu
denților va continua pînă ce reu 
vendicarile lor vor fi satisfă
cute.

PESTE 3000 de studenți vest- 
berlinezi au participat la un 
marș de protest împotriva po
liticii în domeniul învățămîntu- 
lui superior. Participanții la 
marș cer îmbunătățirea condi
țiilor de învățămînt, precum și 
abrogarea actualului sistem de 
organizare, depășit de realitate.

O tînără pereche a efectuat o 
călătorie în jurul lumii pe o am
barcațiune avînd o lungime de 
10,54 m, în timp de doi ani. 10 
luni și șase ore. Ei au sosit sîm
bătă la Istanbul, după ce au 
parcurs o distanță de aproxima
tiv 30 000 km, traversînd Medi- 
terana, Atlanticul. Pacificul și 
Oceanul Indian.

DUPĂ cum transmite agenția 
Anatolia, conducătorii mișcării 
de boicotare a cursurilor de la 
Facultatea de litere din Istan
bul au anunțat încetarea boico-

ROBERT WISE, realizatorul 
filmelor „West Side Story' și 
„The Sound of Music“, actorii 
Marlon Brando, Jack Lemmon, 
Jean Simmons și alți cineaști a- 
mericani au hotărît să turneze 
o serie de filme consacrate pro
blemelor sociale ale Statelor 
Unite, îndeosebi problemelor ra
siale. „Credem că este timpul ca 
pe ecran să fie abordate proble
mele acestei țări', a declarat 
Marlon Brando, menționînd că 
industria americană a filmului 
doar rareori își îndreaptă atenția 
spre problemele 
menilor săraci.
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El Dorado
Unele regiuni ale Noii 

Zeelande te fac azi să le 
gîndești la faimosul El Do
rado din vremurile „goanei 
după aur". Zeci de echipe 
de prospecție trimise de cu
noscute monopoluri, cer< 
tează cu febrilitate subsol* . 
marii insule. Ceea ce-i atra
ge în Noua Zeelandă pe 
căutătorii din „noul val" sini 
atît indiciile existentei unor 
mari zăcăminte de zinc, 
plumb, cositor și bauxită cit 
și, mai ales, facilitățile unor 
afaceri de-a dreptul excepțio
nale.

Drepturile de prospecție 
au fost (deja dobindite <le 
mari companii străine (Kai
ser Steel, Kaiser Aluminium 
and Chemical, Esso, Kenne- 
cott Cooper, Utah Construc
tion and Minning). în aprilie 
a intrat în cursă Greath Cor
poration of South Africa. 
Ziarul SUNDAY TIMES din 
Capetown anunță că Harry 
Oppenheimer „regele dia
mantelor" și președinte al a- 
mintitei corporații a hotărî t 
să prospecteze zăcăminte dia- 
mantifere în Noua Zeelanda 
unde speră să realizeze „a- 
faceri superbe". Același ziar 
sud-african consacra la ‘22 
mai un articol „goanei după 
subsolul neozeelandez". Aii- 
torul prevede entuziasmat că 
„beneficiile vor fi enorme și 
după toate probabilitățile 
cea mai mare parte va reveni 
firmelor care s-au angajai 
primele și în modul cel mai 
masiv". Ziarul este, de altfel, 
foarte sincer, arătînd deschis 
că multe companii sînt alra 
se în Noua Zeelandă „de 
cvasi inexistența restricțiilor 
oficiale, de resursele enorme 
încă neexplorate și de liber
tate totală a exportării bene
ficiilor".

în ce îi privește, neozee- | 
landezii nu se arată tot atit 
de entuziasmați. Ba, dimpo
trivă, cei mai mulți dintre ei 
privesc cu neliniște această 
veritabilă invazie de „pros- 
pectori". Chiar în cercurile 
guvernamentale de la We
llington iși fac loc simptome 
de îngrijorare. Cel mai con
cludent și mai recent exem
plu în acest sens îl consti
tuie demisia ministrului eco
nomiei naționale Elltrop. El 
a declarat la o întâlnire cu 
ziariștii : „Dacă nu vom lua 
măsuri legislative de protecție 
pentru apărarea bogățiilor 
noastre naturale, atunci vom 
constata foarte repede că fir
mele străine nu vor lăsa âi 
Noua Zeelandă decît uriașe 
găuri în subsolul unde se afiă 
acum zăcăminte prețioase".

E. R.
ANGLIA. Vedere din localitatea climaterică Brighton
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